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,ЦopoeiЙ dpужuнi i dimям
npucвячую cвoю npaцю 3 noчуmmям
eлudoкoi вdячнoаni зa me, щo y вa,|кuх
умoвaх nвpeбyвaння o eмiеpaцii
пrcmiЙнo d6aлu пpo me, щoб aняmu 3
rreнe mяeap щummeвuх myфom, damu
мeнi змoeу цiлкoвumo вiddamucя
cmуdiювaнню nompiбнux dля пpaцi
мamepiaлtв ma нaпucaнню сaмol
npaф' Пpulу iх dapувamu мeнi, якщo
пpaця нe зoвciм вuпpaв1ana iхнi
н<epmвu ma cnodiвaнкu Moжe 6уmu,
щo 3aвuнuлa mym в ОeякiЙ мipi caмe
ma oФmaвuнa' щo пpauЯ cклadaлaся
нe нa pidнiЙ 6amькiвщuнi, a в eмiеpaщi'
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стEпAH сlPoпoлкo
як lстoPик oсвlти в yкPAIH|

Cтenaн Cipoпoлкo, видaтниЙ пeдaгoг, бiблioгpaф, iстopик oсвiти в УкpaTнi,
нapoдився 15 сepпня 1872p' в Флi oбyчeBi нa пoлтaвщинi. сepeдню oсвiry
Cipoпoлкo здoбyв y пpилyцЬкiЙ гiмнaзiT. Пo закiнчeннi Moскoвськoro yнiвepситery
пpацювaв y систeмi нapoднoТ oсвiти MoскoвськoT гyбepнii. AктивниЙ дiяч
yкpaiHсЬкoi гpolvtaди: пpoтягoм 1913-1914 pp. сipoпoлкo oчoлювaв yкpaiнсЬкy
сeкцiю Toвapиствa слoв'янсЬкoТ кyлЬтypи в fuloсквi, спiвпpaцював з Жypналon,l
.,Укpaинскaя ,ки3нЬ'', peдaгyвaв пeдагoгiчнi часoписи ,Hapoднoe oбpaзoвaниe''
тa ..пeдaгoriчниЙ листoк,'. щo видaвaлисЬ y Moсквi'

У 1917 p. пoвepнyвся в yкpaTнy' пpaцювaв paдникoм Гeнepaльнoro
сeкpeтapiaтy нapoднoT oсвiти, пiзнiuJe (липeнь 1919 p.) - тoвapиЩeм мiнiстpa
нapoднoi oсвiти УHP Paзoм iз Пeтpoм Хoлoдним кepyвaв yкpaiнсЬким цJкiлЬ-
ництвoм тa бiблioтeчнoю спpaвoю. oчoлювaв кoмiсiю з виpoблeHня nлaнy
yпpавлiння нapoднoю oсвiтolo в Укpaiнi, який бyв зaтвepджeниЙ на з'Тздi oсвiтян
15-20 гpyдня 1917 p' Paзoм з ypядoм .Qиpeктopii Cipoпoлкo змyшeний бyв
залиtllити КиТв i пepe.tiaти дo Biнницi, пoтi]vl - дo Пpoскypoвa, aу сiннi 1919 p. -
дo Кai''янця.Пoдiльcькoгo.

3 листoпадa .t 920 p.' пiсля пopазки нацioнaлЬнoi peвoлюцii' Cipoпoлкo пepе.
бyвaв в eil'iгpацii: спo{aткy в Пoльщi, дe зaй['aвся кyлЬrypнo-oсвiтньoю poбoтoю
сepeддiтeй eмirpaнтiв тa iнтepнoвaниx y тaбopаx, згoдoм пepe6иpаеться дo Пpaги
iстae пpoфeсopoм УкpaiнсЬкoгo висoкoгo пeдaгoгiчнoгo iнcтиryry iмeнi M Дpaгo-
iltaнoвa (1 925-1 932) i Укpaiнськoгo тeхнiчнo.roспoдapсЬкo|-o iнститyry в Пoдeбpа.
дax. Cepeд викладанiв пeдагoгiннoгo iнсгитyry бyли такi видaтнi ыeнi: пpoфeсop
iстopiТ yкpаiнськoi лiтepатypи i диpeктop iнститyry - Лeoнiд Бiлeцький, тeopiю
пeдaгoгiки викладaлa Coфiя Pyсoвa, iстopiю Укpaiни - .Qмитpo fiopoшeнкo, тeopiю
мy3ики тa кoмпoзицiю - BaсилЬ Бapвiнський тa Heстop Hижанкiвський, eкoнoмiю
й npaвoзнaвствo * |вaн MipниЙ, всeсвiтню iстopiю - Cимoн Hаpiжний, фiлo-
сoфiю - .Qмитpo Чижeвський, xiмiю - |ван Гopбaнeвський, тeopiю мистeцтв -
Boлoдимиp Ciчинський, yкpаiнськy мoвy - Baсиль Cимoвич. Cтeпан Cipoпoлкo



виклaдaв тaм цJкiлЬництвo тa пo3aЩкiлЬHy oсвiry, a кpiм тoгo 31927 дo 1934 p
бyв гoлoвoю УкpaТнськoгo тoвapиства пpиxильникiв кHиги i peдaктopoм йoгo
дpyкoвaнoгo opгaнy ..Книгoлюб''. oснoвнoю мeтoю тoвapиствa бyлo спpияння
poзвиткoвi yкpаTнськoi книrи й yкpaTHсЬкoi кyлЬтypи. 21 бepeзня 1929 p. пpoфe-
сopa с. Cipoпoлкa бyлo oбpaнo пoчeсним члeнoм тoвapиствa .Пpoсвiтa'' y Львoвi,
a напpикiнцi 1930 p. y Пpaзi зaснoвaнo Укpaiнськe пeдaгoгiннe тoвapиствo,
гoлoвoю якoro бyлo oбpaнo Cipoпoлкa' вiн тaкoж - дoвгoлiтнiй гoлoвa Coюзy
yкpaTнсЬких жypнaлiстiв i письмeнникiв нa нyжинi Й члeн Укpaiнськoro iстopикo-
фiлoл oгiннoro тoвapиств€l.

Пoмep пpoфeсop Cтeпaн oнисимoвич Cipoпoлкo 21 лютoю 1 959 p Пoxoвa.
ниЙ нa oльшaнськoмy цвинтapi y Пpaзil.

Бaгaтoгpаннoю Й плiднoю бyлa нayкoвa дiяльнiсть C Cipoпoлкa, йoгo
oснoвнi пpaцi пpисвячeнi гoлoвнo пeдагoгiчним тeмaм: ..Bзipцeвий каталoг
щкiльнoT й наpoднot 6iблioтeки' (1918)' .,Hapoднi бiблioтeки'' (1919), ..3авдaння

шкoли'' (1919), ..Укpaiнськa жypнaлiстика на тлi дoби'' (1923 p y спiвавтopствi з
o. Бolкoвським), ..Кopoткий кypс бiблioтeкoзнавствa. lстopiя, тeopiя тa пpактикa''
(1924)' ..Шкoлoзнавствo'' (Koнспeкт лeкцiй) (1926)' ".Qальтoн-nлян в шкiльнoмy
виxoвaннi тa навlaннi' ' (1928)' ..Hapoднa oсвiтa нa Coветськiй Укpaiнi" (1934),
..lстopiя oсвiти на Укpaiнi' ' (1937)' ..Пpoект €динoj шкoли в Укpaiнi' ' (1938p y
спiвавтopствi з ,Q. Coкyльськи]t', A. ,Qoмбpoвським), "oснoви жypнaлiзмy'' (19a6)
3-пiд пepa C. Cipoпoлкa виЙшли числeннi нayкoвi poзвiдки, статтi тa peцeнзiТ' в
якиx анaлiзyються пeдaгoгiчнi кoнцeпцiТ визначHиx yкpajнсЬких пeдaгoгiв '
письмeнникiв, гpoмадсЬкo-пoлiтичниx дiянiв тoщo Пpoтe oснoвнoю i нaйвaгo-
мii.l.toю пpацeю, якa пiдсyмoвyс i peпpeзeнryс всю нayкoвy дiяльнiсть yчeнoгo,
слlд вважaти пepepoблeнe й дoпoвнeнe дpyгe видaння ..lстopii oсвiти в Укpaiнi''..lстopiя oсвiти'', якy Cтenaн Cipoпoлкo писав пoнaд двадцять poкiв, бyлa
для нЬoro' за Йoгo вис,loвoм, нaймилiшoю npaцeю Пepшe видaння rT noбачилo
свiт 1937 p y Львoвi, qднaк бiльшiсть пpимipникiв знищeнo двa poки пo тoмy
Пpoтe автop нe знeвipився, виpiшив дeщo пepepoбити r пorлибити змiст
мoнoгpафii. Пpацююни нaд pyкoписoм, ми в|||яBv|лv|, щo в pyкoписнoмy вapiaнтi
пqдaнa iнфopмацiя aбo шиpшe, aбo вiдшлiфoвaнo, абo дoданo якeсЬ rаpнe слoвo,
щo poбить тeкст знaчнo лiпшим, нiж y пepшoмy видaннi Ужe з nepшиx стopiнoк
litaнyскpиптy бyлo виднo, щo aвтop пoвнicmю нaпucaв dpуеe, a нe дoпoвнив
встaвками пepцJe видaння.

Ми пpацювaли 3 pyкoписoм aвтopa, нe всe Bдaлoся пpoчитaти, чиi'aлo
слiв бyли скopoveнi, нgriткo нaписанi Mабрь автop збиpaвся lцe дeщo yгo{}lити,
пepeвipити i внeсти y мaЙбyтнiЙ Maшинoпис.

.Qpyгe видaння збepiгaс маЙжe всi стилiстичнi хаpaкте;rистики opигiнaлy
тeкстy У пepeдмoвi дo дpyгoгo видaння aвтop, вiдпoвiдаюvи на заyвa)кeння
peцeнзeнтiв, пиuJe, щo ця книrа бyдe мaти нaзвy ,.lстopiя o()в|.lи в t{адднinpянськiЙ
Укpaiнi, Гaличинi, Бyкoвинi та 3aкapпaтськiЙ Укpaiнi', Bвaжасмo за дoцiльнiшe
3алиllJити пoпepeдню, стислiшy назвy..|стopiя oсвiти нa Укpаlrri'' (тiлЬки пoпepeднe

.Hайбiльш 
пoвнy бioгpафlннy i бiблioгpафlннyдoвrдкyдив Бtl<|tlа1lхoвa Т Е Cтeпан

Cipoпoлкo - пoAвижник yкpaiнськoгo u.lкtлЬництaа ЛЬвiв' 1 998 3 l8 с

8

на змiнити нa g)' а тaкoж, звaжaюЧи Ha пpoxaння дo}|Ьки автopa' ниtl| вжe
пoкiйнoi, - пaнi oлeксандpи Cipoпoлкo, вислoвлeнe y листi дo видaвцiв, якa
npoсилa дoтpимaти npaвoпис ij батькa, ми нaмaгaлися якoмoга дeлiкaтнiщe i
якнaЙмeншe втpyчатися y тeкст.

Cвoе дoслiджeння C. Cipoпoлкo poзпoчинa€ з aнaлiзy станy oсвiти стapoдaв-
нix слoв'ян. Hасампepqд йoгo цiкaвлять oсoбливoстi писeмнoстi, а тaкoж гeнeзa
киpилицi i глагoлицi. |стopик дoтpиlt'yотЬся дyl\,lки, щo 

.гpeки. 
дaючи вipy, нe дaли

мoви'' iтим вiдлyvили сxiдниx фoв'ян вiд yсiеТдyxoвнoi кyльтypи Biзaнтii. Гpeцькa
мoва зaстoсoвyвaлася y тopгoвeлЬнiй i диплoмaтиннiй сфepax, aлe нe в oсвiтi.

C Cipoпoлкo нaгoлoшyс на важливiй poлi цepкви y пpoсвiтництвi yкpаТнськoгo
наpoдy' B КиTвськiй Pyсi вoнa бyлa тiснo пoв.язанa зi шкoлoю, дбaлa пpo нaslання
дiтeй i пoшиpeння знaнЬ сepeд тиx дopoслиx, якi пpaгнyли дo "книжнaгo r{eния''.

l.|iлий poздiл y пpацi вiдвeдeнo пpoблeмaм yкpaTнськoi oсвiти y пepioд
зaнeпaдy Киeвa i дo xV| ст: пoдaнo lpyнтoвний aHaлiз кyлЬтypнoгo життя Ha
HаЛ,4нiпpянщинi, пoказaнo вплив yкpaТнськoi кyльrypи нa литoвсЬкy' peзyлЬтати
навчання yкpаTнсЬкoгo шляхeтства y пoльськiй цJкoлi, po3кpитo дiялЬнiстЬ
мaндpiвних yчитeлiв тoщo. Bapтo зaзнavити, щo 3aгaлЬнa xapактepистикa oсвiтян-
ськoТ cпpaви y Х||-XV| ст., якy дав C Cipoпoлкo, opигiнaлЬнa i мae нeпepexiднe
значeння для пepeoсмислeння змiсry Й мeтoдiв сyчaснoТ oсвiти в УкpaTнi.

oднaк нe з yс iма твepджeнняшrи автopa мoж|. lа пoгoдитися. Maлo-
пepeкoнливoю, скaжiмo, с Йoгo дyмкa пpo тe, щo 

..чepeз нeмoжливiстЬ мiцнo
зaсiсти нa ки[вськiм пpeстoлi пpeтeндeнти нa тoй пpeстiл виpiшили пepe}|eсти
пoняття пpo стapuJинствo в pyсЬкiЙ зeмлi в iншi цeнтpи'' (c.42). Як вiдoмo'
сyздaлЬсЬкий князь Андpiй Бoгoлюбськиri зi свoiми сoю3никaми взяв Киiв
npистyпoм -..списoм'' i ..нa 

щит,' _ тa noгpабyвaв мiстo Пepeмoжцi, зa свiднeнням
лiтoписЦя, нe пoщадили нiчoгo й нiкoгo - нi xpaмiв, нi жiнoк. нi дiтeй. Бoгoлюб-
сЬкий силoю пpимyсив ви3нaти сeбe Beликим князe[,l, aлe вiдoкpeмив цe 3вaння
вiд вeликoкнязiвсЬкoгo киiвськoгo стoлy Тaкa Йoгo дiяльнiсть бyлa спpяMoванa
нa здiйснeння пepeвopoтy в Киiвськiй дepжавi. Тpaкryюни дeякi iстopиvнi пoдii
спpoщeнo, автop пoдae загaлoilil oб'eKrивнy каpтиHy iстopикo-кyльrypнoгo пpoцeсy
в Укpaiнi

3aнeпад Киiвськoiдepжaви спpичиHив зaнeпaд i yкpaiнськoi кyлЬrypи тa oсвiти,
пpo щo свiднили, на дyмкy C Cipoпoлкa, пoлoнiзацiя пpoвiдниx вepств riaсeлeння,
вiдсщнiсть сepqдньoi i вищoi Щкoли в yкpaiнсЬкиx зeмляx aж дo XV| ст

Aктивiзaцiю oсвiтянсЬкoгo pyхy дoслiдник пoв'язyo iз ствopeння]'' кaлЬвiнiст-
ських, езyrТськиx кoлeгiyмiв y дpyгlй пoлoвинi XV| - сepeдинi XV|| ст. oсoбливy
yвary пpидiляe пpoсвiтницькiЙ дiяльнoстi oстpoзькoi тa львiвськoi цJкiл. анaлiзye
пoгляди yкpajнсЬкoгo гpoмaдянствa Hа oсвiтню спpaвy, 3мaлЬoвyс життя бpaт.
сЬких шк|л.

Як oднy 3 яскpавих стopiнoк в oсвiтнiЙ спpaвi C. Cipoпoлкo poзrлядaе

дiяльнiсть Киeвo.MoгилянсЬкoi aкaдeмii Biдoмo, щo piвeHЬ нaB{aння матeмaтики
там бyв зaнизький, aлe iнщi пpeдмети пoдaвaлися дoситЬ пpoфeсiЙнo. Cкажiмo,
вeликoю пoшaнoю кopистyвaлaся пiiтика Bиклaдaли й гeoгpaфiю тa iстopiю, а
нaпpикiнцi XV|l| ст. зaпpoвaдили reoдeзiю i фopтифiкaцiю Cepeд yлюблeHих



пpeдN,teтiв yчнiв бyли pитopика, a такoж фiлoсoфiя, yжe вiдoкpеtv!лeHa в|д
бoгoслoв'я i пoдiлeнa Ha п'ятЬ чaсти}{: дiaлeктикy, aбo лoгiкy, фiзикy, психoлoгiю,
мeтaфiзикy тa eтикy. Hавчaли Maлювaння i мyзики. 3нaннy yвaгy пpидiляли
вивЧeнHю мoв: латинсЬкo|, гpeцЬкoi, евpeйськoi, пoльськoi, poсiйськoi' нiмeцькoi,
фpaнцyзькoT.

Такe poзмaiття пpeдмeтiв свiднить пpo свpoпeЙськиЙ piвeнь oсвlти, якa
yсп|шнo 3aдoвoлЬняла виt\noги yкpalнськoi шляxти i зaбeзпevyвала noтpeбy
сyсп|лЬствa y po3виткy нayки, кyлЬтypи нa yкpaТнсЬкиx тepeнax oднaк зaгальний
нaпpям нaвчання в акaдeмiТ бyв щe дoситЬ сxoластичHим

aHaлiзye piзнi пpoeкти вiдкpитгя yнiвepситeтiв.
Шляxeтствo дot\iагaлoся тaкo)|( ствopeння вiйськoвих щкiл для свo|х синiв i

виlnaгалo ..yчpeдитЬ въ Mалoй Poссiи oсoбьrЙ дoмЬ вoспитaтeльньlЙ для
блaгopoдньrxь д.[вицъ,'. Aвтop вiдзнaЧaс oднy вa)кпивy тeндeнцlю: якщo в Укpaiнi
iнiцiaтива щoдo нaв{aльних заклaдiв iшлa вiд tl.|ляхeтства, так би мoвити, ..зни3y'',
тo poсiЙськe двopянствo, маючи свoю дepжaвy, нiдe тaкиx дoмaгaнЬ нe
вислoвЛювaлo (iнiцiaтива тaм вихoдила вiд цapськoгo ypядy. тoбтo ..згopи''). 

.Qo
тoгo ж Poсii бpакyвaлo пoчaткoвиx шкiл, кoлeгiyмiв, сeмiнapiЙ тoщo. B Укpaiнi,

пepЩих сryдeнт|в.
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Xapaкгepним для тiеТ дoби бyлo пoвнe пpигнiчeння oсoбистoстi вчитeля i
yння' Biд yчитeля B|^Maгaлacя бeздoгaннa пoкopа HaчалЬствy, a в|д yчня -
вiддaнiсть пpaвoслав'ю, сaмoдep)кaвствy тa poсiйськiй нapoднoстi, вiдпoвiднo

Ao тpиeдинoi фopмyли мiнiстpa oсвiти гpaфа Увapoвa. oсoбливa yвагa 3вepталa-
ся нa тe, якoю nl1oвoю пoслyгoвyrтЬся вчитeлЬ y пpиватнiЙ poзмoвi, чи пpихилЬнo
стaвитЬся дo peлiгiТ aбo ж, нaвпаки, сxиляrтЬся дo вiльнoдyмстBa чи виявляe
вiдданiсть Poсii i взaгaлi всьoмy poсiЙськoмy

Biдoмo, щo нopмaльниЙ poзвитoк мoви e oснoвнoю пеpeдyш|oвoю здopoвoгo
po3виткy цiлoj нaцii. Ti нapoди, кoтpi втpavaють piднy мoвy i пpиЙмaютЬ чyжy, нe
мaютЬ дyxoBнof самoстiйнoстi, зaвжди йдрь ..на вiжкax'' i нe виявляють iнiцiaтиви'

цieT вaжливoT скЛaдoвoi дyxoвнoгo й мaтepiaлЬнoгo пoстyпy в3агaл|
УсвiдoмлююЧи цe, yкpaiнсЬкa iHтeлiгeHцiя викopистoвyвaлa бyдь-якy мoжливiсть

для тoгo. щoб пpoтидiяти pyсифiкaцiT piднoгo Hapoдy Бyлa виданa ни3кa
пiдpyнникiв yкpaiнськoю мoвoю' a сa]иe: Шeвчeнкo T. Бyквapь южнopyсскiЙ.-
Пeтepбypг. 1861, Дepкан Г. УкpaТнсЬка Гpa[iaтка.- Moсква, 1861; Гaтцyк M.
УкpaТнськa aбeткa.. Moсква' 186] ; Mopoз .Q. Apиxмeтика - Киiв, 1862; КoниськиЙ
o Apиxмeтикa' aбo щoтHиця.- Пeтeфyp1 1863; oпaтoвич C. oпoвiдaння 3 святoгo
Писання: Bипyск l.. Пeтepбypг, 1863 тa iн lle в 1857 p. виЙшлo пepцJe видaння
,.Гpaмaтки'' П. Кyлiшa.

,| 8 липня 1863 p. пiвнiчниЙ вiтep, щo пoдyв з i  стoлицi iмпepi l ,  пpинiс
..BалyевськиЙ циpкyляp,', з Йoro, так би мoвити' ..катeropичним iмпepaтивoм''. щo
нiякoi oкpeмoI yкpаiьlсЬкoi мoви нe бyлo, нeмa i нe мoжe бyти Aлe цим спpавa
нe oбмe)килася Bидaний 14 липня 1864 p. стaтrт пpo пor{aткoвi нapoднi llJкoли
пpямo вкa3ye, щo нaвчання в yсix щкoлax мaс вeстися poсiЙсЬкoю Nnoвoю.

ПpoaнaлiзyвaвЦJи фактиvниЙ i дoкyмeнтальний мaтepiaл, щo йoгo зiбpав
C Cipoпoлкo, дoxoдиl'o виснoвкy: дeнaцioнaлiзaцii найбiльшe спpияe тe, щo
niдpoстaюнoмy пoкoлiнню замiсть poдиннoгo виxoвaння i  p iднoi l l . lкoли
пiдсyвaють такиЙ сypoгaт, як Чyжoмoвнa цJкoлa. Цe пpизвoдитЬ дo тoгo, щo
yvнi зa iншиx oднaкoвиx yп'oв 3aлицJaютЬся пo3aдy тих' кo1vly нe тpeбa зaбyвaти
вЖe 3aсвoeнe. Aвтop пepeкoнyr нaс, щo чyжo;\,loвнa шкoлa затpимyr пpиpoднии
poзвитoк А|^т |^l1у| i фopмyе нaпiвгpaмoтн iсть.

Haсryпним кpoкoм pyсифiкатopськoi пoлiтики цаpсЬкoгo ypядy' якy aHaл|зyс
нa стopiнкax свoсi пpaцi C Cipoпoлкo, бyв тaeмниЙ цapський yкaз вiд .l8 тpaвня
1878 p. пpo зaбopoнy дpyкyвaти aбo ввo3ити в мeжi Poсii бyдь-якi книжки ..нa

rvtалopoссiЙскoм нapeчiи'', в якolt'y, мiж iншим, вислoвлeнo бажaння ..пpиЙняти

як зaгaлЬнe пpaвилo'', щoб y шкoли Xapкiвськoi, Киiвськoi тa oдeськo[ tUк.лЬниx
oкpyr пpизнaчaти B{итeлями пepeвaжнo..вeликopyссoв'', а..ilitаЛopyссoв'' - y ltlкoли
Пeтepбypзькol тa Кaзaнськot oкpyг.

Щe нaпepeдoднi poзпoвсюджeння згaдaних ypядoвих дoкyмeнт|в y нayкoвиx
i пeдaгoгiчних кoлax виHикaлa пoтpeба зaпpoBaдити yкpai6сЬкy мoвy в шкoлax
Укpаiни _ якщo He як oснoвнy, тo бoдaЙ як дoпolиi)кнy пpи вивчeннi poсiЙськoi

Палким 3ахисникoм piднoi мoви бyв К. УшинсЬкий, якиЙ писaв пpo yсe тe 3лo,

щo тягнe зa сoбoю нaвчaння чy)кoю мoвoю M. Кopф вiдстoював yкpaiнсЬкy
l/loвy як зaсiб для кpaщoгo 3aсвo €ння poсiЙськoi мoви, oдl{oгo з гoлoвHих
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пpeдr\ieтiв y цJкoлax Poсii, a M Пipoгoв - як зaсiб для пoяснeHня нeзpoзyмiлих
yvнeвi слiв i виpaзiв, нa мopaлЬний бiк цiei пpoблeMи 3вepтaв увary нaЙвидaтнiшиЙ
yкpaiнський фiлoсoф Х|X ст П Юpкeвиv: .. Хoч i пoхвальнo, кoли мoва бaть.
к|вщини стaла для yvня piднoю t\,roвoю. oднaк нeпoxвaлЬнe, кoли oднoЧaснo
мoвa p|днoгo кpaю сталa для HЬoгo чy)кoю''

Bиxoдячи 3 noглядy нa i/ioвy як нa rдинo влaстивi кoжнiЙ людинi Й нaцii
спoсiб тa мoжливiсть спpиЙмaти свiт i }^|/|сл|Ат|^, Moжнa ствepджyвaти, щo
дeнaцioнaпiзацiя взaгaлi й yкpaiнська 3oкpeма iдeнтиvна з дyшeвниM i дyxoвним
po3клaдoпi. Boнa noстаe як..oслаблення тpадицii мiж дopoслими i пiдpoстаtоtим
пoкoлiнням' цeбтo вiдлyчeння Йoгo вiд впливy poдини'' (o. Пoтeбня) Для
дeнaцioнaлiзoвaнoгo нapoдy цiлкoм пpиpoднo ствopюютЬся нeспpиятливi yмoви
lснyвaння - нaслiдoк poзyмoвoi пiдлeглoстi, якa бyдe тим значнiшoю, Чим 

'vreншeHаpoд гoтoвиЙ дo 3асвorння мoви гнoбитeлiв
lpyнтoвна пpаця C Cipoпoлкa пepeкoнливo дoвoдитЬ спpaвeдливiсть слiв

o Пoтeбнi npo тe, щo дeнацioнaлiзaцiя, oснoвlJипit знаpяддяlt,l якoI e нyжoмoвнa
шкoлa, нeсe 3 сoбoю пoгaнe виxoв€lння i мopaльнy xвopoбy. Boнa пpиpiкao ]r'oлqдe
пoкoлiння на 3ни)кeння eнepгiТ дyмки, нa гидoтy пyстки, яка 3'явля€ться замiсть
витiснeниx, aлe нiчим нe замiнeних фopм свiдoмoстi; на oслаблeнHя зв'я3кy
пiдpoстаюниx пoкoлiнь 3 дopoслиil'и, нa дeзopгaнiзaцiю сyсniльства, aмopaлЬ.
нiстЬ, виpoджeнHя. oтoж' дoхoдитЬ висHoвкy C. Cipoпoлкo, "чy)кa для
yкpаTнсЬкoro нapoдy шкiльна й пoзaшкiльна oсвiтa нelitинyчe вeла дo пoслiдoв-
нoгo п|дyпaдy yкpaTнськoi кyлЬтypи''

Бopoтьба за yкpaТHсЬky шкoлy i кyльrypy набyлa oсoбливoгo зaгoстpeння
1905 p Cтyдeнтськi збopи y КиТвськoмy yнiвepситeтi уxlaI.|илv| дoмaгaтися
заснyвaHня чoтиpЬoх кaфeдp з yкpaiнськoю lioвoю виклaдaнHя, нa щo oтpимaли
бeзапeляцiЙнy вiдпoвiдь: ..Унiвepситeт e 3aгалЬнoдepЖавнa iнститyцiя'', a тoi,ly
He мo)|(llа дoпyстити читaння лeкцiЙ iншoю мoвoю. нiж poсiЙськoю

oсoблива lacлУra y пpoбyджeннi в yкpaiнськoгo нapoдy нaцioнaльнoТ свiдo-
мoстl та po3виткy yкpaiнсЬкoi кyлЬтypи взaгaлi налe)китЬ, нa дy[,tкy C Cipoпoлкa'
нapoдниlи lljкoлaп,t, дoшкiльнoмy виxoвaнHЮ, а такoх( кltигapням, бiблioтeкaм.
Heд|лbниin uJкoлaм, [iy3eям iтeатpам Як вiдoмo, 1910 p. П Cтoлипiн зaбopoнив
ствopeння ,.инopoдчeскиx'' тoвapиств, y Тoмy vислi yкpаiнських. 3 пoчaткoм вiЙни
1914 p. дo саMoi peвoлюцii пoвнiстю бyли забopoнeнi yкpaiнськe дpyкoванe слoвo
i сaмe yкpatнствo.

Haсryпнi стopiнки свoei пpaцi C Cipoпoлкo пpисвячye стaнoвi нapqднoi oсвiти
вiд peвoлюцii 1917 p дo кiнця 1920 p, дoдaючи xapaктepнy peмapкy: ..yкpa|на
3а тoЙ чaс пepe)килa дeкiлькa змiн влади, з якиx кoжнa, якщo нe внoсилa щoсЬ
свoгo Hoвoгo, тo бoдaЙ pyЙнyвалa стape в систeмi нapoднot oсвiти''

oсoбливy yвaгy автop пpид|лиB вищiй шкoлi Cпиpaюvись нa фактинний
iстopинниЙ мaтepiaл, щo noдaeтЬся y книзi, Cтeпaн Cipoпoлкo дoвoдить бeз-
пepспeктивнiсть вiдкpигrя Укpaiнськoгo нapoднoгo yн|вepситeтy (5 жoвтня 1917p )
i на Йoгo oснoвt Укpaiнськoгo дep)кaвнoгo yнiвepситeтy (6 жoвтня 1 91 8 p ) y Кисвi,
кoли тaм.yжe iснyвaв yнiвepситeт св Boлoдимиpa - oдин з нaЙкpaщиx y кoлишнiЙ
iмпepii Йoro i тpeба бyлo пoсryпoвo тpaнсфopмyвати y стoлинний yкpaiнський
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yнiвepситeт |, нaвпаки. Bипpaвдa}iим yявляeться вiдкpиття Укpаiнськoгo дep)кaв-
нoгo yнiвepситeтy в Кам'янцi-Пoдiльськoмy (22 жoвтня 1918 p.) тa УкpaiнсЬкoгo
yнiвepситeтy в Пoлтaвi (6 жoвтня 1918 p.) з iнiцiaтиви Toвapиствa..Пpoсвiта',, а
тaкo)к y чaс зaнeпадy yкpaiнськoТдepжaвнoстi 3aснyвaння УкpaТнськoгo в|льнoгo
yнiвepситeтy y Biднi (1921, i пepeнeсeHня Йoгo згoдoм дo Пpaги Cьoroднi ця
нayкoвa iнститyцiя фyнкцioнyе y Mюнxeнi.

lloдo сepeднЬoi лaнки oсвiти, тo тyт зaмiсть yкpaTнiзацii шкiл y мiсцeвoстяx,
де бiльщiсть нaсeлeння стaнoвили yкpaiнцi, пiд тискoм пpopoсiйсЬких кiл ypяд
Гeтьмaнaтy (в oсoбi мiнiстpa oсвiти M. Bасилeнкa) висyнyв iдeю yтвopити
дepx(авtlим кoцlтoм нoвi yкpaiнськi сepeднi lllкoли Aлe peaлiзaцiя цiei iдei, як
пишe C Cipoпoлкo' стaвилa нoвoствopeнi нaвчaльнi зaклaди в дyжe пpикpe
стaHoвищe. Cкaжiмo, пepшa yкpаiнсЬкa гi[nHa3iя iм T. Шeв,leнкa мyсила ти}|ятися,
нe 3наxoдяЧи сoбi навiтЬ пpитyлкy.

Aвтop..|стopii oсвiти в Укpaiнi'' дае пo3итивнy oцiнкy iдeям eдинoi yкpaTнсЬкoi
шкoли тa всeHapoднoгo нaB,laнHя, a тaкoж зaкoнy пpo дepжaвнy yкpa|нсЬкy
мoвy (сiveнь 1919 p) iпepeкoнyс Haс y тoми щo..лиuJe пepioд саt\'oстiйнoстi
yкpаiнськoТ дepжaвнoстi вiдзнaчaвся пoстyпoм дyХoвнoi кyлЬтypи. i, нaвпаки,
втpaта Укpeiнoю сaмoстiйнoгo )киття нeyxильнo вeдe дo зaнeпaдy дyxoвнol
кyлЬтypи'' (Cipoпoлкo C. Книгoзнaвствo нa BeликiЙ Укpalнi ll Kниroлю6. 1927.
Кн. l .  C. 70).

Cвoю пpaцю iстopик зaвepuJye aналiзoм кyлЬтypнo-oсвiтньoT poбoти. якy
пpoвoдилa yкpaТнськa гpoмaдa в Гaличинi, на Бyкoвинi та 3aкapпaттi .Qiяльнiсть
rpoмaди, як вiн пepeкoнливo дoвoдитЬ, всiлякo спpияла зpoстaнню сar\'o-
свiдoмoстi yкpaiнсЬкoгo нapoдy, кoтpиЙ 3 eтнoгpaфiчнoi маси пepeтвopю€тЬся в
нацiю, peaлiзyюни нaйвищy свolo lиeтy _ poзбyаoвУ влaснoi деp)кaви .

..|стopiя oсвiти в Укpaiнi'' Cтeпанa Cipoпoлкa нaлeжитЬ дo кpаlциx дoсягнeнЬ
iстopiorpaфivнoi спaдщини нauJoгo Hapoдy i мae зaгaльнoyкpаiнсЬкe кyлЬтypнe
значeння. oтжe, маемo единy цiлiснy кoнцeпцiю iстopiT oсвiти в УкpaTнi вiд нaсy
xpeщeння УкpаTни.Pyсi дo 20-x poкiв XX сr

Львiв, 14 вepecHя 2000 p. ЮpiЙ BiльнuнcькuЙ

P S Тiльки пepeкoнaння. щo ця кни)ккa дyжe i дyжe пoтpiбнa в Укpaiнi i вipа
y тe, щo лишe спiлЬl{и]vtи зyсиллями ми зyмiсмo пepeвидати 

.tT 
- pyxaли нaMи дo

peaлiзaцiТ цiеi lлeти
Bислoвлюю сepдeЧнy пoдякy всiM, xтo пpинeтниЙ дo Bидaння книжки:
lpuнi Пaвnyсul< _ зa нaбip тeкстy: стyдeнтаl\it фaкyльтeтy пpиклaднoi
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мaтeil lатики та iнфopмaтики ЛHУ iм |вaна Фpaнкa - oneкcaнdpoвi Дydi i
Mapкiянoвi Cnoбodi зa тexнivнy дoпoмory y пiдгoтoвцi тeкстy дo дpyкy; сryдeнтцi
фaкyльтeтy жypнaлiстики _ Mapii BoлoсaцькiЙ - зa yкЛaдaння пoкaжЧикa iмeн
та пplзвищ.

oсoбливy пoдякy склaдaю peдaктopoвi видaння _ Mupocлaвi Пpuхodi зa
кpoпiткy пpaцю Haд pyкoписoм Cтeпанa Cipoпoлкa, a тaкo)к дoктopoвi
фiлoсoфських Hayк MapЙ Кaшубi зa nepeклaд сyчаснoю yкpаiнсЬкoю t\'oвoю
oкpe?ЙиХ цитат; i, нapeштi. щиpa вдяvнiсть Boлoduмupoвi Пaнacюку, aкaдeмiкoвi
HAH Укpаiни, дoктopoвi тexнiчниx нayк, пpoфeсopoвi,  диpeктopy Фiзикo-
мeхaнiчнoгo iнститрy iм. Г. B Кapneнкa HAH Укpaiни _ тiльки зaвдяки йoгo eнepгii
i нaпoлeгливoстi дpyгe видaння книги C Cipoпoлкa пoбaЧилo свiт.

пЕPEдtUloBA дo пЕPшoгo BидAHHя

|стoptя oсвiти нa yкpa jHi мoжe noхвa л|l|тvicя дoситЬ зHaчнoю кiлЬкiстю
нayкoвиx po3в|дoк' з яких кoжнa oсвIтлюe чи тo стaн oсв|ти в пooдиHoких
yкpaiHсЬкиx 3e?dлях aбo взaгaлi в Укpalнi зa пeвHo| дoби, чи iстopiю
oкpeмoi oсвiтHЬoI yстaHoви, Чи тo )киття iдtяльнtсть кoтpoгoсЬ oсв|тHЬoгo
дiяva Aлe дoсi нe мaeмo сyцiлЬHoi iстoрii oсвiтИ Ha Укpaiнi: HaйпoвHiцJa
й наyкoвo poзpoблeнa iстopiя oсPlтИ в Укpaiнi, щo iT дaв aкaд MиХaйлo
[ 1ryшeвоькиЙ в oкpeмиx poздiлax св06Т клaсиннoi пpaцl <|стopiя УкpaTни-
Pyси>, Ha жaлЬ' зaли[lJилaся нeзaкiнчettэю

Пpaвдa, e дeкiлЬкa пpaцЬ з lстopi1 oсвiти в Poсii vи в Пoльщi з.пiд
пepa Doс|ЙсЬких | пoлЬсЬкиХ aвтop|в, дe пoчaсти знaХoдиMo oгляд
oсвiтньoi спpaви в yкpajHi Й зa пiзнiшиЙ nеpioд y пopiвняннt з <|стopiсю
УкpaTни-Pyси> M. ГpyшeвсЬкoгo, aлe в тих пpaцяx aбo [laлo ввaжyeтЬся
г\4aтepiaл. щo мoЖe HaЙбiЛЬцJe цiкaвити }'кpaiнсЬкoгo читaчa, aбo
пoдarтЬся в тeндeнцiЙнoмy oсвiтлeннi

i-{я пpaця e пepшoю спpoбoю пoдaти yкpafнськoмy vитaнeвi стt,lслиЙ
oгляд iстopiT oсвiти Ha УкрalНi вiд нaЙдaвнiших чaсrв. Moiм зaвдaнням
бyлo нa oснoвi дoсryпHoгo мeнi мaтepiaлy ( iHoд| бiблioгpaфiЧнol piдкoстi),
oсв|тлити poзвитoк тиХ ЧинHик|в 3aвдяки якиt'л пo[Диpювaлaся oсвlтa Ha
Укpaiнi,  з 'ясyвaти тi  yмoви' щo спpияли Чи, нaЕ}пaки, пepeшкoд)кaли
poзвиткoвi HauJoi oсвiтнЬoi сnpaви, встaнoвити eвoлюцiю oсвiтHЬoТ сnpaвИ
y зв'язкy зi змiнaми сoЦia.nЬHo-пoлiтичнoгo життя yкpа|HсЬкoгo Hapoд.y.

Maтepiaлoм пpи склaДaннi цieТ пpaц! rloслyЖили як Hayкoвi poзвiдки
Й стaтгi, тaк i piзнi спoгaди Й нaвiть зaмiтки хpoнiкapськoгo xapaктepy, бo
Й нaЙдpiбнiшa дeтaлЬ нepiдкo Mo)кe пpидатися дo хаpaктepистики тoi чи
iншoi дoби, явищa чи oсoби

Пoдaюни фaктинниЙ мaтepiaл зaвЦДи з зaзнaчeнняf\l джepeлa Ta

15



ввoдячи ЧитaЧa в кypс p|зHиx пoгляд|в yчeHих Ha тe чи |H[!e сп|pнe
пl4тaHHя, He yxиляюся пoдeкyди Й вiд влaснoi oЦlHки Цих пoглядtв t вiд
тиx висl- loвкlв'  щo. Ha MoЮ дyMt(y' HeMиHyчe випливаютЬ з aнaлlзy
фaкrиннoгo мaтepiaлy

B oснoвy poзпoдiлy мaгepiaлy в цiЙ пpaцi нa oкpeмi poздiли лiг пoчaсти
тepитoptaлЬниЙ, пoчaсти xpoнoлoгivниЙ пpинцип як нaЙдoцiльнiшиЙ для
iстopиvнoT пpaцi, aлe читaчeвi дaeться з]vloгa poзмiщeниЙ y дeкiлькox
poзд|лaХ мaтeplaл Ha тy сaMy тeгЙy звeсти дo пeвHoТ цtлoстi зa дoпollltoгoю
пpeдMeтнoгo пoкaкчикa' пoдaнoгo нaпpиl(lHЦ| кHижки

fleякi пepioди з iстopiТ oсвiти нa Укpatнi зaлvi|JJviлuicя в мoТЙ пpaцi
Maлo po3po6лeними чepФ нeдoстaтнiсть iстopиvнoгo мaгepiaлy. Moжнa
спoдiвaтися, щo yтвopeння peгioнaлЬHиx iстopинниx тoвapиств i мyзeТв
спpичиHитЬся дo збaгaЧeння iстopиннoгo мaтepiaлy Й y дiлянцi oсвiтньoТ
спpaви в Укpalнi: пiдставoю для тaкoT спoAiвaнки мoжe слy)кити'
Haпpиклaд, пpeкpaсниЙ пoчи|-| тoвapиствa <БoЙкiвщинa> y Caмбopi, щo
пoдaлo в ч | свoгo <Лiтoписy БoЙкiвщини> цiннy poзвiдкy |. Филипчaкa -
<3 iстopit шкiльництвa нa 3axiднiЙ БoЙкiвtttинi>.

3.пoмiж piзниx чинникiв пoшиpeнHя oсвiти в УкpaTнi вiн висyнyв нa
чillьнe мiсцe шкoлy. Aлe i пpи oпrядl шк|лЬl{иЦтвa нe мiг, з бpaкy мiсця, з
HaлeжHoю пoвl.{oтolo oсвiтлити HaвчaлЬHo-дидaктичHиЙ бiк шкiльнoi
спpaви тa тi пeдaгoгtннi iдet. щo так чи iнaкшe впливaли нa oсвiтню спpaвy.
He кидaю дylt,tки - зa спpият,l14вих oбстaвин - пpисвятити oкpeмi poзвiдки
iсгopil пoзaшкiльнoi oсвгги тa iстopi.i пeдaгoгiки нa Укpaiнi.

CвiЙ oгляд iстopit oсвiти нa Haдднiпpянсьt<iй УкpaТнi дoвoдимo дo
чaсy oкyпaЦiТ |T poсiЙсЬкими бiльшos}икaми (в листoпaдi 1920 p.).

lJ.{oдo iнulих yкpaiнсЬкиХ зeмeль' тo peдaкцiя <Шляхy виxoвaння й
НaвчaнHя> нe вмiщye тyт poздiлiв luor: пpaцi пpo iстopiю oсвiти в Гaличинi
вtд 1772 p ' а тaкoж пpo iсlорiю oсзiти нa Бyкoвинi тa 3aкapпaтгi, мaючи
Haм|р видaти шиpшv poзвiдкy пpo iстoptю oсвlти в згaдаHиx yкpaiнськиx
3eMляХ тa пpo сyчaсHиЙ стeн yкpalHcЬкoгo шкlлЬниЦтвa в yкpaiнсЬкиx
кoлo|.||яХ

Hаoстaнкy ввaжaю зa свiЙ п;эисl'lниЙ oбoв'язoк вислoвити нa ЦЬot\4y
мiсцi щиpy пoдякy диpeкцil бiблioтeки Haцtoнaльнoгo tt4yзeю в Пpaзi,
Пyблiннoi й УнiвepситeтсЬкo[ Бiблioтeки в Пpaзi.  бiблioтeки Myзею
визвoлЬHoi бopoтьби Укpaiни в Пpaзr' бiблioтeки Hayкoвoгo iнстиryтy y
Bapшaвi - за лaскaвe випOзиt{eнHя кHи)|(o|(, tДo iх noтpeбyвaв я пpи
склaдaннi свor i  пpaцi,  a тaкoж Boлoдимиpoвi lopoшeнкoвi -  зa
пepeвeдe|{ня кopeктypи як у pyкonисl, тaк | пpи дpyКyвaHн! сaмol пpaЦl.

пEPЕдltl'oвA дo дPyгoгo видAння

Пepшe видaння мoеT пpaцi <|стopiя oсвiти нa Укpaiнi> зyстpiлo
пpихилЬl.|y oцiнкy в yкpaТнсЬкиx iчeських чaсoписaх. Ha жaль, peЦeн3eнти
oбмeжилися двoмa зayвaжeннями. Тaк, peЦeнзeнт часoписy кfliлo> (y
Львoвi) вкaзaв, щo в спискax лiтepaтypи, щo ТХ пoдaю нaпpикiнЦi кo)|(нoгo
poщiлy свoeТ пpaцi, бpaкyе нaзви дeкiлЬкoХ пpaцЬ, a peцeнзeнт чaсoписy
(УкpaiнсЬкa Шкolra> (y Львoвi) вислoвив )кaлЬ. щo Тoвepисгвo <Bзaiмнa
Пoмiч Укpaiнськoгo Bчитeльствa), щo видaлo ]t'oю пpaцю, нe вмiстилo
мoTх poздiлiв пpo iсl.с;piю oсвiти в Галичинi (вiд 1772 p.), Бyкoвинi та
3aкapпaттi, lvtaЮчи нaмip видaти oкpe]r,ty poзв!дкy пpo iстopiю oсвiти в
тих кpаiнax.

Ha тi зayвaжeння Myшy вiдпoвiсти, щo peцeнзeнт <.Qiлa>, oчeвиднo,
нe звepнyв yвaги нa примil t<y, вмtщeнy нa стopiнцi 5 мoei пpaцi, дe вкaзaнo,
щo в спискax л|тepaтypи пoдaю Ha3ви лишe тиx пpaцЬ' щo нa них
пoсилaюся в текстi свoоi пpaцi. - сeбтo тi списи нe мoжнa ввaжaти 3a
пoкaх(ljики л|тepaтypи в|Aпoвlднoгo пpeдil'eта

Щoдo зayвa)кeння peцeнзeнтe <Укpaiнськoi Шкoли> - ].lyшy виaзaти,
щo Toвapисгвo <B. п |. в > пpoiсttyвaлo ще п'ять poкiв niсля тoгo як
видaлo iltoю пpaцю. aлe, }ia жaлЬ, свoгo нaмipy нe щiЙснилo.

oтoж, нaсмiлююся дoлyчити дo дpy]oгo видaння свoеi пpaцi нoвi
poщiли пpo iстopiю oсвiти дo 1920 p. y Галининi (вiд 1772 p.)' Бyкoвtlнi
тa 3акapпaтськiй Укpalнi, хoчa тi poздiли, сaм дoбpe вiдvyвaю' зaнaдтo
стислiтa нe зoвсiм дoскoнaлi. Aлe щo ж poбити' кoли вiд .l937 p' aждo
цЬoгo чaсy нixтo нe спpoмiгся зanoвнити тy пpoгaлинy?

Cпoдiвaюся, щo мaЙбyтнi iстopики oсвiти нa yкpaiнських зeмляx
внeсyтЬ дo нoвиХ poqдiлiв мoсТ npaцl знaчнi дoпoвнeння i пoпрaвки. нa
oснoвi тих матepiaл|в, щo для мeнe зaлишилися нeдoстyпними
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Кpiм нoвиx poздiлiв, дo дpyгoгo видaHHя дoдaю знaЧH| дoпoвнeнHя
дo тoi чaстини, дe мoвa Йдe пpo iстopiю oсвiти нa Haдднiпpянськiй Укpaiнi
Пpaвдa, i цьoгo paзy дeщo зaлиuJилoся HeoпpaЦЬoвaним, зa бpaкoм
вiдпoвiднoгo мaтepiaлy в пpaзЬкиx бiблioтeкaх, a здoбyти Йoгo вiд
3aкopдoHниx бiблioтeк пpи тeпepiшнix oбстaвиHaх нeмo)кливo.

Увoдяни дo дpyгoгo видaння свoсi пpaцi нoвi poздiли, дaЮ тeпep iЙ
нaзвy - к|стopiя oсвiти в HaдднiпpянськiЙ Укpaiнi, Гaличинi, Бyкoвинi тa
3aкapпaтськiй Укpaiнi >.

Moжe бyти, щo дeякi вiдoмoстi, пoдaнi в 1r4oiЙ пpaцi, фopмaльнo нiби
виxoдятЬ пoзa мeжi нa3ви сailnoi пpaцi, всe )к дaю Iм мiсцe тofuty, щo вoни
aбo oсвiтлюютЬ тe тлo, щo спpиялo виникHeHню i poзвиткy - чи, нaвпaки,
3aнeпaдy тoi чи iншoi oсвiтнЬoj спpaBи, aбo стoсyютЬся xapaктepистики
тoгo чи iншoгo визнaЧHoгo oсвiтньoгo дiячa.

He мaючи нaдii дoнeкaтися щe зa свoгo )l(иття виХoдy y св|т нoвoгo
видaння нaймилiшoi мeнi пpaцi, зaлишaю влaснopyчниЙ pyкoпис iT для
пoсмepтHoгo видaнHя, якщo мoТм спaдкoсмЦяl,  пoщастить Йoгo
зpeaл|3yвaти.

Пpaеa, 15 бepeзня 1958 p. Aвmop

Poзdiл l

oсвlтA дo ЧAсy oxPEщЕHHя yкPAiни.pyсl

ocвima у cmapodaвнiх cIloв ян - Пepвicнi пucь^neнa - onoвi1aння ueнця Xpalpa -
Кupunutця ma rлaеoлul|я - Xmo ii сKлaв l Кoлu caмe - Якuм IЦляхoм нa6увaлocя

3нaння l1ucьIv'eннocmi ma чw|(Llх |!|oв

Кoжнe сyсniльствo дбar пpo тe, щoб пiдгoтyвaти дo )|(иття мoлoдe
пoкoлiння' щo Йде Йoмy нa зMiну, i з тoю мeтoю пepeдae мoлoдi peлiгiЙнi i
мopaльнt пoгляди, тeopeтиvнi зHaHHя тa нaбyтиЙ пpaпикoю дoсвiд.

.fo vaсy yтвopeHHя шкoли як спeцiальнoюсвiтньoj yстaHoви пepвiснoю
yстaнoвoю y стapoдaвн|x слoв'яH, щo бpaлa нa сeбe пiклyвaння пpo
вихoваHня мoлoдi тa нaдiлeнHя lТ Heoбxiдним для життя знaнням i
дoсвtдoм, - щo в свoiЙ сyкyпнoстl нaзивaсмo oсвiтoю в uJиpoкoмy poзyмiннi
ЦЬoгo слoвa ' -булa poдинa

B apaбськиХ писЬмeнникiв знaхoдимo дeякi вкaзiвки пpo виxoвaння
Hашиx пpeдк|в. кoли вoни )кили щe oкpeMими пJ.leмeHaми. Bиxoвaння нa
тoЙ нaс звoдилoся пepeвa)кHo дo poзвиткy в мoлoдi фiзинниx сил i спpитнoстt
тa дo пpищeплeння lЙ нaвичoк здoбyвaти сoбi зaсo6и iснyвaння i  вмiння
3aхищати сeбe вiд вopoгiв Бar.ьки вчили свoiх синiв вoлoдiти збpoею тa
iздити нa кoнi. a кoли cин пiдpoстaв. бaтькo сaдoвив Йoгo нa кoHя. дaвaв
Йoмy в pyки лyк i  стpiли. пpикaзyюЧи' <Biднинi здoбyвaЙ сoбi хapн цим
зl. iаpяддяM, якзнaeш) [3. с 179]

3 poзвиткoм плeмiннoгo yстpoЮ Уч?сть в oсвiтнtЙ спpaвi бepyть тaкo)к
нaЙстapшi в poдi Poзпoвiдаюни мoлoд| пpo слaвeтнi вчинки бaтькiв iдlдiв,
пpo гepoiчHy бopoтьбy ix з yсiлякиlии нeбeзtleкaMи' вoHи 3aкликaли lЙoлoдиХ
слyХaчlв |ти сл|дoм 3aтИ|'t|v| пpиклaдaMи

Ha вtдмiнy вiд iншиx пoгансЬкИx нapoдlв, y нaцJиx пpeдкiв нe булo
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кaсти жepЦiв, a тoмy peлiгiЙнe виxoвaнHя мoлoдi лeЖaлo нa бaтькaх i
нaЙстapших y poдi.

Ужe в кiнцi V| ст yтвopюстЬся пepшe oб'еднaння сxiднoслoв'яHсЬкиХ
плel,eн сepeд дyлiбiв нa Пpикapпaтri [14, c 372!, a в |Х ст в)кe мarMo тpи
гoлoвнi Цeнтpи сxiднoслoв'яHсЬкиx плeMeн: нa пiвнoчi - Hoвгopoд, нa
пlвдeннoмy зaxoдi- Киiв тa нa пiвнiчнoмy Кaвкaзi- Тмyтapaкaнь [15. с 43]
Пpoтягoм Х ст. зaкiнvyeтЬся пpoцeс oб'eднaння схiднoслoв'янсЬких зeMeлЬ
нaвкoлo Киeвa, щo стae, внaслiдoк свoгo пoлoжeння, нe тiльки пoлiтичним,
aлe Й кyльтypним цeHтpoм для всiсi Haдднiпpянщини i сyмiжних з нeЮ
3eмeлЬ [16' с 63]

Утвopeння КиТвськoТ дep)кaви He вHeслo вiдpaзy змiн в opгaнiзaцiю
ocвiти. Bсe ж мoжнa дyмaти, щo poзвитoк зoвн iшньoТ та внyтpiшньoТ тopгtвл l
y Haшиx пpeдкiв спpичинився дo пoяви y Hих пepвlсниx писЬмeH.

.Цo винaxoдy слoв'яHсЬкoгo пи(..Ьмa слoв'яHи вживaли He лицJe pиски
(хpътьl) i нapiзи (p*зы) нa дepeвiтoщo, aлe Й лaтинськiтa гpeцькi лiтepи.
Тoмy щo в слoв'яР|сЬкiЙ мoвiбyли тaкi звyки, щo ix нe мoЖнa бyлo пepeдaти
лaтиHсЬкими чи гpeцЬкими лiтepaми (нaпp , ж, ш, v тa iн.), слoв'яHсЬкe
nисьмo бyлo спoЧaгкy' m вислoвoм ЧoPнopизця Xpaбpа, <Фзъ oyсгpoeниa),
aлe чoлoвiкoлюбeць Бoг змилyвaвся нaд слoв'яHсЬкиlgt poдoм, пoслaвUJи
Йoмy св Кoстянтинa, щo склaв для слoв'яl.l слoв,яHсЬкe писЬмo з 38 лiтep.
a тe стaлoся в лiтo 6363 вiд ствopeння свrтy, сeбтo p 855 пiсля Piэдвa
Xpистoвoгo* <oтЖе' paнiшe слoв.яHи He мaли кHип a pискaми iзapyбкaми
paryвaли i вopoжили, бo бyли пoгaHalЙи. oхpeстившись, бyли змyшeнi
пepeдaвaти нa письмi слoв'янсЬкy f\,loвy pиf\4сЬкими тa гpeцЬки[,tи бyквaми
Heвпopядкoвaнo (дoвiльнo. бeзсистeмнo) Aлe як мo)кHa писaти дoбpe
гpeцЬкими бyквaми so-ь aбo х<ttr'o,rЬ (житгя). aбo з*,w (дyжe), aбo цpl'кoвъ
(цepквa). a6o чaaннe (спoдiвaння), tttltpo.rа, aбo raдь (iжa), aбo хдoy (звiдки),
aбo юшoсть, aбo хзыкъ (язик' мoвa, нapoд)тa iншi пoдiбнiдo ниx? l  тaк
тpивaлo бaгaтo poкiв.

Пoтiм чoлoвiкoлюбeць Бoп щo всe бyдye i нe зaлишar людсЬкoгo poдy
бeз poзyмy. a всiх дoвoдитЬ дo poзylt,ly i спaсiння, змилyвaвся нaд
слoв'яHсЬким нapoдolvt, пoслaв '.м святoгo Кoстянтинa.фiлoсoфа. щo
нaзивaвся Киpилo, lt,tрtG пpaвeднoгo Й пpaвдивoгo, iтoЙ сгвopив iм тpидцятЬ
вiс iм лiтep: oднi - зa зpaзкoм гpeцЬких лiтep. iншi - вiдпoвiднo дo
слoв янсЬкoТ мoви

Бo якщo зaпитaти гpeцЬкиХ книжникiв, кoли скaжeм <Xтo вaм ствopив
бyкви aбo пepeклaв кHиги, aбo в якиЙ чaс?>, тo piдкo хтo з них цe знae

.  
Щoб nepeвeсти Aатy, визначeнy ,||тoчислeнням вIA ствopeння

xpистиянсЬхe лiтoчислeння. тpeбa вiдняти вlд пeplUoi дати 5508 poкiв
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Якщo ж зaпитaeш слoв'янсЬких книжникiв, кoли скaжeм : <Xтo вaм
ствopив лiтepи Чи пepeклaв книжки?>' тo всi знaютЬ iвiдпoвiдь кa)кyтЬ:
<CвятиЙ Кoстянтин-фiлoсoф, кoтpoгo нaзивaютЬ Киpилo, тoЙ нaм лiтepи
ствopив i книги пepeклaв, i Meтoдiй, бpaт Йoгo, бo щe живi тi, хтo lx
бaчив>. | якщo зaпитaти: <<У якиЙ чaс?>, тo зHaютЬ i  кaжyть' в чaси
MихaЙла, iмпepaтopa гpeцЬкoгo i Бopисa, князя бoлгapсЬкoгo, i Paстицi,
кHя3я мopaвсЬкoгo, i  Кoцeлa, князя блaтeнсЬкoгo, y piк 6363 (855) вiд
ствopeHня всЬoгo св|тy.

Ha жaль' в oпoвiдaннi Xpaбpa нe зHaxoдиl,to дoклaднiшиx вiдoмoстeЙ
пpo (.rр'ьтьl) i (p'Ьзьl) He знaемo дoсi тaкoж пpo тe, xтo cai'e кpиeться пiд
псeвдoнiмoм <Xpaбp> Taк. oднi гaдaютЬ, щo пlд тим псeвдoнiмoм
кpиeтЬся сaм Кoстянтин-Киpил; iншi дyмaютЬ, щo тo бyв бoлгapськиЙ
цap Cимeoн, щo дo p 893 )кив y пpeслaвсЬкiм мoнaстиpi i  внився
слoв'яHсЬкoi мoви вtд yvнiв св Meтoдiя тoщo [2, с 7]. l. oгieнкo ввa)кaв
нaзвy <Хpaбp> нe зa пpiзвищe, a зa пpикмeтHик дo слoвa (чopнopизeцЬ>
[8' с 205]тa вiднoсить oпoвtдaння чopHopизЦя <хopoбpoгoD дo 914 p. [9,
c 29| Heмa oднoзгiд|.{oi дyMки тaкo)t i щoдo нaцioнaльнoстi aвтopa
onoвiдaння <o письмeнехъ>: oднi внeнiдyмaютЬ, щo вiн бyв мopaв'янин
aбo мaв якeсЬ вiднoшeння дo Mopaви; iншi вкaзyютЬ нa Йoгo
пiвдeннoслoв'яHсЬкe пoХoд)кeнHя: o Coбoлeвський ввaжae Йoгo зa
сoлyHянинa [10' с. 8.9]. He знaемo тaкoж. кoли сaмe виниклo слoв'яHсЬкe
писЬмo, бo piзнi списки oпoвiдaння <o письменeхъ)) дaтyють винaxiд
слoв'я HсЬкoгo писЬ|tlta пo-piзнoмy. oтoж, oдн i дoсл hни ки вiднoсятЬ виHaхlд
слoв'янсЬкoгo писЬMa дo 855 p (нaпp '  M Maксимoвин) [18' c. 464|,
|.oгiснкo |7 , c. 177|, iншi сxиляютЬся дo тoi дyмки' щo винaxiд тoгo писЬмa
пpипaдae нa 862 p (нaпp , o БoдянськиЙ) [3, с 3.l0], A. Гильфipдинt |17 '
с 300]aбo нa 863 p. (нanp.,  Г |льiнськиЙ)[6. с.  237]

Beликa 3aслyга вчeнoгo-сoлyняниHa Кoстянтинa (в чepнeцтвi Киpилa)
сail,le | пoлягae втoмy, щo пpидyмaвтакy aбeткy, якa пepeдaвaлa всi звyки
слoв'янсЬкoi мoви У naннoнськiм <Житri св. Киpилa> e oпoвiдaння пpo те.
щo Киpил знaЙшoв y Кopсyнi (Хepсoнeсi) eвaнгeлie тa псaлтиp, nисaнi
pyсЬкиMи писЬMeHaMи. a тaкo)к здибaв тaм чoлoвiкa, щo гoвopив тoю сaмoю
мoвoю. Biд тoгo чoлoвiкa Киpилo Haвчився киiвсЬкoгo Haгoлoсy тa стaв
пpиклaдaти piзнi звyки pyсЬкoi мoви дo свori пiвдeннoслoв'янсЬкol мoви.
3гaдaнe тyт oпoвiдaння l oгiенкo пpиЙмae зa вipoгiднe |7, c. 114|' a
M Гpyшeвський вислoвлЮстЬся. щo <бyлo б пepeдvaсниlti стaвити xpeст
нaд сиM oпoвiдaнням як lJayкoвo Heвx(итoчним> [4, c. 12l У бyдь.якoмy
paз| зaслyгa Киpилa i булa в тo[4y. щo вiн склaв слoв'яHсЬкy aбеткy тa
3aвlв слoв'янськe бoгoслyжiння

Aлe щe Й дoсi зaлишa€тЬся Hepoзв'язaним питaHня пpo тe, якy сa[ie з
св|тy на
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двoх слoв'янсЬких aбeтoк склaв Киpилo - киpилиЦю Чи глaгoлиЦю*. Й. BaЙс
дoдepжyoтЬся тol дy1t4ки, щo глaгoлицю склaдеFlo paнiшe, нiж киpилицю,
тa пoдaв низкy мipкyвaнЬ l,toвHoгo i пaлeoгpaфiннoгo хapaКгepy Ha дoкaз
пepцJeнствa глaгoлицi |2' c.15-21| o. КoтляpeвськиЙ сxиляrтЬся дo тoТ
дyмки' щo глaгoлиця стapiшa 3a ry киpилицю, щo iT Mи 3нaeмo в писeмHиx
слoв'я|-|сЬкиХ пa]vt'яткax; нa Йoгo дyмкy, твopЦeм глaгoлицi бyв сoлyнянин
Киpилo, a твopЦeilt киpилицi в iT слoв'янськiм виглядi бyв eпискoп Климeнт
[12' с 393]. Ha дyмкy |. oгieнкa, глaгoлиця пoвстaлa paнiшe тa склaв i.|
Киpилo, a киpилицю склaв йoгo yнeнь Климeнт.

Дeякi дoслiдники (нaпp.,  | .  CpeзнeвськиЙ, o. CoбoлeвськиЙ)
дoтpиlt'yютЬся тoгo пoглядy, щo глaгoлиЦя з,явилaся пiзнiшe, нiж киpилиця,
щo iх склaв Киpилo, npитoмy I Cpeзнeвський гaдae' щo глaгoлицю мiг
склaсти в Бoлгapi i  якиЙсь пpoтивHик yЧeнHя Киpилa [11, с.60], a
o.Coбoлeвський дyмae, щo глaгoлицю склaли, мaбyть, y Mopaвil yннi
Meтoдiя, бpaтa Киpилoвoгo, вжe пiсля смepтi Meтoдiя (885) тa пepeнeсли iТ
дo БoлгapiT, aлe тaм вoнa нe дoвгo вдepжaлaся, тoдi як y ХopвaтсЬкиx
кaтoликiв вoнa збepiгaотЬся дo нaц.lих днiв [10, с. 109].

Haкiнeць, е вчeнi, щo пoявy киpилицi тa глaгoлицi вiднoсять aбo дo
тoгo сaмoГo вiкy [1' с. 318]' aбo нaвiтьдo oднoчaсoвoTдaти. Так, нaпp.,
H.flypнoвo вис,loвлюoтЬся зa тe, щo oбидвa aлфaвiти, aбo тoчнiщe _ oбидвi
вiдмiни oднoгo слoв'янсЬкoгo aлфaвiry - пoвстaли oднoчaсoвo, aлe для
piзниx фyнкцiЙ, пoдiбнo тoмy, як гpeцЬкe писЬtt/to lX ст. мaлo двi oдмiни -
yстaвниЙ yнцiaл** для oфiцiЙних нaписiв i poзкiшних спискiв rвaнгeлiЙ тa
скopoписниЙ мiнyскyл**": пepшiЙ oдмiнi вiдпoвiдaлa киpилиця' дpyгiй -
глaгoлиЦя [5' с. 66].

oгoж, мoжнa i тeпep пoвтopити слoвa o. КoтляpeвсЬкoгo; <Hизкa 3yсилЬ
po3в'я3aти тeliнe пoхoд)кeння слoв'янсЬкиx писЬ[ieн, чaс Тx noвстaнHя тa
Тхн€ в3aсмнe вiднoшeння щe дaлeкo стoiТь вiд oстaтoн|-|oгo po3в'я3aHня
тихпитaнЬD [12'c 392l.

Тoй фaкт, щo Pyсь пpиЙнялa xpистиянствo вiд Biзaнтi i  зa
пoсepeдництвoм бoлгapсЬкol [4oви, a нe бeзпoсepeдHЬo в гpeцькiЙ мoвi.
il'aв свoil' нaслiдкoм тe, щo Pyсь нe ilnoглa зaсвoiти бeздoскoнaлoгo зHaHHя
гpeЦЬкoТ мoви всteTдyxoвнoi кyлЬтypи стapoдaвнЬoi Biзaнтii, a тa кyлЬтvpa,
як вiдoмo, пepeвищyвaлa в тoЙ чaс кyлЬтypy бaгaтьox дepжaв 3aхiднoi
eвpoпи Bсe ж вплив Biэaнтii вiдбився нa piзниx дiляHкax життя тoгoчaснoгo

. П Шафapик вка3yс щe нa oднy с,loв'янсЬкy aбeткy, т зв бyквицю, якy вiн ви3нa6
за виpoAoк киpилицi Тoю a6eткoю, зa йoгo свiдoцтвoм, дpyкoванo кних(ки в ХV|l ст,
пpизнaнeнi для бoснiйських катoликiв [13' с 20] M Mаксимoвич oтoтoжнюe бyквицю з
rлагoлицeю [18' с a68]

*, Beликi лiтepи
.-* Mалi лiтepи
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yкpaiнсЬкoгo Hapoдy' в тiм i нa пoлi oсвiти, oсoбливo 3 чaсy oxpeщен|.tя
Укpaiни.Pyсi (gss), кoли цepквa взялa нa сeбe вaжливy poлЬ пpoсвiтl-lицi
yкpalнсЬкoгo Hapoдy.

3 тoгo чaсy дaтyсться пiклyвaння yкpaiнських князiв пpo noшиpeння
oсвiти, тoдi як зa пoпepeднiЙ чaс нe знaxoдиt\,lo пpo цe жoднoi 3гaдки в
нaших лiтoписaх' Тpeбa дy]vtaти, щo 3aсвoeнHя писЬi'eннoстi, вивЧeнHя
гpeцЬкoi чи iншoi чyx(oi мoви в тopгoвeлЬних i диплoмaтичHих iнтepeсax
нaбyвaли зaЦiкaвлeнi в тoмy ocoби зa тиx чaсiв нe чepeз шкoлy, якoi тoд|
нe бyлo, a сaмooсвiтoю чи пpaктикoю, як цe вiдбyвaлoся Й пiзнiшe щe
дoвгиЙ нaс.
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PoзОiл l l

oсв!тA вlд 988 p.дo yпAдкy киeвA

Tpu noеnяdu нa cmaн oсвimu в Кui'ecькiЙ Pусi - Xapaкmepucmuннi pucu cmapodaвньoi
шкonu. - lllKiпьнa Оucцunлiнa - Пpedмemu нaвчaння - кКнuжнoe noчumaнieу -
Cnucувaння кtlL!е - Пpuкpacu в к']uеaх ma orlpaвa кн.D|(ot< - Улю6лeнa лimepamуpa в
KuiёcькiЙ Pуci - Poзвaеa dля нenucьмeннoеo люОу, - 3aeaльнuЙ piвeнь ocвimu Укpal.'Iu.
Pуcu зa чaсiв кuiвськoeo пepioОу - Bnлuв Biзaнmii нa уKpalнcь'<e жummя

loсi нeмa oдHoзгiдHol дyмки пpo тe, чи iс|{yвaли в КиiвськiЙ дepжaвi
пpaвилЬнo opгaH|3oвaнl шкoли' якoю ft , l Ipoю т| чи | l .{ш| шкoли
oбслyгoвyвaли нaсeлeння тa якиЙ 6yв piвeнЬ тoгoЧaсHoi oсвiти.

Пpиvинa poзбi)кнoстi дyмoк пoлягao в тoмy, щo дoслiдники питaHня
пpo стaH oсвiти в КиiвськiЙ Pyсi в свoiх мipкyвaHняx вихoдятЬ iз piзних
iстopинних мaтepiaлiв щoдo свoei Цiн}.|oстi fleякi вveнi пpиЙмaютЬ зa
вipoгiдниЙ тoЙ мaтepiaл, щo Йoгo пoдaв poсiЙсЬкиЙ iстopик B Тaтiщeв y
свoi пpaцi <Истopiя PoссiЙскaя> (т 1' 1768-1769 pp )' a сaмe, вiдoмoстi 3
якoгoсЬ Якимiвськoгo лiтoписy, щo Йoгo нiби дiстaв вiF| вiд apxiMaHдpитa
Meльхисeдeкa, викopистaв тoй мaтepiaл, a пoтiм тoЙ лiтoпис нaзaв)кди
3aгинyв*.

Бiльшiсть сyчaсниx iстopикiв визHae всi вiдotЙoстi з ЯкимtвсЬкoгo
лiтoписy зa влaснi вигaдки са|llloгo B. Тaтiщeвa, щo xoтiв бyдь-яким кoц,тolr4
дoвeсти, щo в стapoдaвнiЙ Pyсi, зaвдяки пiклyвaнню pyсЬких князiв, oсв|тa
стoялa нa висoк|il,l p|внI.

. Якимiвський лiтoпис пoв'язyеться з lм'ям св Якимa, пepшoro нoвгopoдськoгo rпискoпа щo
пoмep,залiтoписнимивlдoмoсrями'1030p.aлeтoйлiтoписAoнaснeдlйшoв[35'с 727.72в|
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Bзaгaлi yчeниx щoдo пoглядy iх нa стaн oсвiти в Киiвськiй Pyсi мoжнa
пoд|лити Ha тpи кaтeгop||

.Qo пepшoi кaтeгopi i  MoжHa вiднeсти тиХ yчeниХ, якi,  пpиЙмaючи Ha
вipy вiдoмoстi з ЯкимiвсЬкoгo лiтoписy, тpиMaютЬся дyMки, щo oсвiтa за
дoби КиiвсЬкoi дepжaви стoялa дy)кe висoкo, бo вжe тoгo нaсy бyли,
Moвляв, пpaвИлЬHo opгaHlзoвaH| шкoли, a самe дyХoвeHствo ввa)кaлo 3a
свiЙ oбoв'я3oк пo|.lJиpювaти oсвiтy сepeд свolx пapaфiян Haпpиклaд'
Ф.Лeoнтoвич твepдитЬ' щo (кoжHa пapaфiя пoвиннa бyлa мати |'lJкoлy
Шкiльнa пoвиннiсть в npИлoжeннi дo oкpeмиx oсiб мaлa тaкиЙ caмиЙ
iндивiдyaльнo-yмoвниЙ ХapaКтep, як i  iншa кaнoнiчнa пoвиннiсть кoжHoгo
хpистияниHa> [16, с 25] oднaчe пpиХилЬники тoT тeopi i  poзхoдятЬся в
пoглядaх нa oбсяг тих знaнЬ, щo iх дaвaлa стapoдaвHя шкoлa Haпpиклaд,
M ЛaвpoвськиЙ дyмaв. щo стapoдaвHя шкoлa вчилa нe тiльки Читaти,
пИсати' спiвaти, aлe Й дaвaлa вiдoмoстi з гpaмaтики тa лiчби Piзнi
вiдoмoстi з гeoгpaфij, iстopit, пpиpoдoзнaвствa дoвoдилoся дoбyвaти
|' lJляxoM (кHижHaгo HayчeHlя) '  (кHижнaгo пoЧитaнlя) '  3aвдяки ЧoMy вжe
в тiм чaсi бyв oкpeмиЙ клaс людeЙ. щo вoлoдiли всiмa oсвiтнlми зaсoбaми,
щo lx знaлa тoдi Biзaнтtя|14' c 77] Haвпaки' B Лeшкoв тa дexтo iншиЙ
дoтpимyЮться тoi дyMки. щo в стapoдaвнiЙ Pyсi нe бyлo нi oсiб, нi стaнiв.
щo piзкo вiдplзнялись вiд мaси, - стapoдaвHя Pyсь бyлa, мoвляв, piвнинa
як y фrзиvнol,y. тaк i  в дyхoвoмy poзyмiнню: oсвiтa бyлa пoшиpeнa
piвнoмipнo сepeд yсЬoгo гpoмaдяHствa[17 ' c 446|

!o дpyгoi кaтeгopit мoжHa вiднeсти тих yчeHиХ' щo вtдкидaють
вiдoмoстi B Taтiщeва з Якимiвськoгo лiтoписy тa дoдеpжyЮтЬся цtлкoвитo
пpoтиЛeжHol дyMки щoдo стaHy oсвiти в стapoдaвHiЙ Pyсi Cюди мoжнa
вiднeсти Haсaмпepeд E Гoлyбiнськoгo, якиЙ дoвoдитЬ' щo в стapoдaвнiЙ
Pyсi нe бyлo шкlл. a пpиватнi oсoби вiдкpивaли y сeбe вдoмa, тaк би
мoвити, пyблivнi читaHня <l-{я сaмe фopмa HeypядoвиХ шкiл, a пpивaтнoгo
нaвчaHHя, _ кa)кe вiн, - бyлa, тpeбa дyмaти' пpичиHoю тoгo, щo oсвiтa
npoЙшлa чepeз Haс, як кpiзь ситo> |7, c 712] Пoглядy E Гoлyбiнськoгo
дoдep)кyoтЬся тaкo)к К Xapлампoвин [25]

Haкiнeць, дo тpeтЬo| кaтeгopit  yчeHиХ MoжHa вiднeсти тиx, щo,
вiдкидаюvи вигaдки B Тaтiщeва. paзoм з тим He цiлкoм пoдiляють i
виснoвки Е Гoлyбiнськoгo тa Йoгo oднoдyмцiв, a цJyкaютЬ пpaвдy
пoсepeдинi .Qo тoi кaтeгopil вЧeHиХ Haлe)китЬ M. ГpyшeвськиЙ' якиЙ
дoвoдитЬ' щo в нaшJих дaвH|Х д)кepeлax зoвclM HeN4a виpaзHиХ вкaзlвoк
пpo opгaH|зoвaH| шкoли' aлe тl джepeлa дaютЬ Haм пpaвo дyмaти' щo
oсвiтa нaбyвaлaся тoдi чи тo в кoлeКтивHиХ |'lJкoлax, чи тo вiд пooдинoких
yнитeлiв, пpиЧoмy пepeвaжнa бiльшiсть пpaгHyчиx oсвiти шyкaлa тiльки
сaмoi писЬMeHHoстi _ нaвчaння читaти lpyгим стyпeнeм нayки бyлo

zo

писaнHя Й paхунки. |J-|e дaльшиM стyпeнeм нayки бyлa гpeцЬкa Мoвa,
кoннe noтpiбнa для пpaКтиЧl{иХ спpaв пpи ЧaстиХ зHoсиHaХ з Biзантiсю
тa з тoд|шHЬoю вИщoю iepapхieю. пepeвaжHo гpeцЬкoю Biнцeм oсвiти
бyлo знaння тaЙн вiзaнтiЙськoгo pитopствa, стилю oтoж, Ha пoгЛяд
M Гpyшeвськoгo, He мoжe бyти мoви нi пpo зaгaлЬHe пouJиpeнHя oсвiти.
бo в свiтськиx кoлаХ пepeважHa бiльшiсть нe пiдiЙмaлася нaвiть i  нa
пepшиЙ стyпiнь наyки, сeбтo нe вмiла Читaти, нi пpo piвнoмipнlсть oбсягy
нayкoвoгo знaнHя сepeд тoдiшньoгo гpoмaдянствa [9, с 455-458]

Якщo дoдep)кyвaтися лiтoписниx дaниx, щo дiЙшли дo Haс, a тaкoж
вiдoмoстeЙ piзниx iстopинниx пaМ'ятoк' тo дoвoдитЬся пpизнaти, щo як
oптимiстичниЙ, тaк i  зaнaдтo пeсимiстичниЙ пoгляд Ha стaн oсвiти в
Ки jвськiЙ Pyct мaлo oпpaвдaниЙ

Пepшi лiтoписнi вiдoмoстi пpo пiклyвaHня pyсЬкиx князiв пpo oсвlтy
пoв'язyютЬся з iмeнeм Boлoдимиpa Beликoгo та HaлeжaтЬ дo чaсy
oХpeщeHня УкpaTни.Pyси

Пpитoнy тyт нaЙгoлoвнiшi дaнi з лiтoписiв тa iншиx iстopиvниx
пaм,ятoк щoдo oсвiтньoi спpaви тoгo чaсy

У ЛaвpeнтiвсЬкoмy спискy лiтoписy Heстopа пiд 988 p читaсмo пpo
Boлoдимиpa Beликoгo: <Пoслaвъ HаЧa пoимaти y Hapoчитo*, нaди д*ти
IA taятIA нaчa нa yчeHЬe кни)|(Hoe; мaтepe жe чaдъ сИxЪ плaкaxyся пo
ниХъ, eщe бo нe бяxyся rгвepдили в*poю, нo якo пo Mepтвeци плaкaхyся>
[20' с 51]

Taм i пpo Яpoслaвa читaeмo: <И иньt цepквЬ| стaвляшe пo гpaдoмъ и
м*стoмъ, пoстaвляя пoпЬ| и дaя имЪ oтъ им*нiя свoeгo ypoкь, вeля имъ
yчити люди, пoнe)кe т*мъ eсть пopyчeнo Бoгoмъ, и пpиХoдити чaстo кЪ
цepквaмъ)) [20' с 66]

У CoфiЙськoмy nepЦJoмy лiтoписr npo Яpoслaвa пiд 1030 p Читarмo:
<BeликьtЙ князь Яpoславъ Б*лзьl Bзялъ . и пpиiдe къ Hoвyгopoдy, сoбpa
oтъ стapoстъ* и пoпoвЬlхь д.tтeЙ 300 yнити книгaMъ> [20' с 136]

У Heстopoвiм <Житiи св Teoдoсiя> гoвopитЬся пpo тe, як TeoдoсiЙ
нaбyв oсвiтy в дитячиХ poкaХ: < Bъ тoмь гpaд'h (Кypськy _ C ) pастьrЙ
oтpoкъ т'fi,лoмъ, paстяl.Дe и дyxoмь, въ пpeмyдpoсти и любви БoжieЙ
Ибo мoляшe сaмъ poдитeлeЙ свoиХъ, дa дaдyтЬ eгo въ нayнeнie
БoжeствeннЬ|xъ кHигъ, якoжe и сoтвopиtUa> [14, с 38]

У всix лiтoписниx та iншиx мaтеpiaлaх. щo стoсyються ocвiтньol
сnpaви зa BoлoдиMиpa Beликoгo i Йoгo нaстyпникiв, нeMa )кoдHoi згatкv|

. A Baнvypa дyмаr' щo мoвa Йдe тyт пpo цepкoвHих стapoст [3 с 97] Ha дyмкy
К Хapлaмпoвинa niд <сгapoстoю)) сJl|A poзyмiти в:}aгaл|стapшиx a нe цepкoвHих сгаpoсr. щo
пoявилися y нaслишe в ХV|l| ст |26' c 1з9-144|
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пpo зaсHyвaн}. iя чи iснyвaння (yчилищ>, a мoвa йдe пpo yнитeлiв, пpo
(кHижHoe yчeнЬe), пpo вiдбиpaння дiтeЙ y зHaтниХ oсiб (<y HapoЧитo*
нaди>) - стapoст, свящeникiв - пpo oбoв'язoк свящeникiв <yнити людиD.
3aпpoшyюvи гpeцЬкe дyхoвeнствo для oxpeщeFiHя нaсeлeHHя УкpaТни-
Pyси, Boлoдимиp BeликиЙ, хoч сaм бyв HeписЬt\neнниЙ, Абaв пpo тe, щoб
paзoM 3 xpистияHствoм пepeнeсти з Biзaнтti oсвiтy i всe тe, щo знaли
гpeки Aлe y гpeкiв y тoЙ vaс бyли лишe пpивaтнi tlJкoли, дe вчитeлi-
А|ААaс|<aлИ вЧили дiтeй i пpoвoдили пyблiннi читaHня l.{eЙ, зa вислoвo[,l
Е Гoлyбiнськoгo, iдeaльниЙ спoсrб пoшиpeнHя oсвiти бyв нe пiд силy
для тoдiшньoгo сyспiльствa Pyси. a сaмe тaкиЙ тип |,l:кoли i пepeнeсли
гpeки дo Haс

Хoч лiтoписeць i нe згaдyс, кoit,ty сaмe вiддaвaлoся дiтeй, вiдiбpaниx
вiд бaтькiв для (кl.lижHaгo Hayчeнiя>' aлe тpeба дyмaти, щo тo бyли
пepeвaжHo бoлгapськt, a пoчaсти' r\аoх(e, гpeцькt свящeники. якl знaли
слoв'яHсЬкy мoвy Як вiдoмo, Бoлгapiя paнlшe, нiж Укpalнa-Pyсь' пpиЙнялa
xpистиянствo зa вiзaнтiЙським oбpядoм (865) i знaчHoю мipoю пpислy)ки-
лaся poзвиткoвi кyльтypи Укpatни-Pyси

.Qyхoвeнствo i взaгaлi цepкoвниЙ клиp, бepyЧи нa сeбe зaвдaння
(yтвep)кдeн|я) y в|p| Hoвoхpищeник|в' |{ iaли нa [,teт| HaсaMпepeд
пiдгoтyвaти з тyбiл ьцiв свящeHHoЦepкoвlioслyжитeлtв _ свящeHикiв, дя кiв,
(дelleствeникiв> - yнитeлiв спiвy тa piзних ypядoвцiв для кHя)кoi yпpaви:
пpи кo)кнoмy князeвi бyлa кaнцeляpiя' щo кot\4плeктyвaлaся нe лиЦJe з
писЬMeHних, aлe Й з бiльш-мeнш дoсвiднeниx oсiб, якиM дopyчaлиcя
piзнi фyнкцiT дepжавнol yпpaви 3 <PyськoT Пpaвди> знaeмo, щo сepeд
кня)l(иx мyжiв зaвщди бyв писap.paхiвник (<мeтaльник>)' щo Maв вeсти
зaпис yсякиM даHям Ha кHязя oднaчe нe тiльки тi  вyзькoyтилtтаpнi
пoтpeби спoнyкaли HaшиХ пpeдкiв дo (кHижнaгo нayveнiя>' дeкoгo з ниХ
дo тoгo пpитягaлo бaжaння нaбyти тим шляxoм вiдoмoстi з хpистиянськoi
peлiгiiдля спaсiння дyшi. a тaкo)|( пpидбaти piзнi знaння для зaдoвoлeнHя
свoгo бeзкopисHoгo зa[,tилyвaнHя дo Hayки

Caмe пpизHaЧeнHя (кHижHaгo нayнeнlя> - (yтвepх(дeнie в*pьl>
свiднить пpo тe, щo стapoдaвHя шкoлa He мoглa бyти стaнoвoю, бo
(yтвepджeHie в*pьt> бyлo пoтpiбHe oдHaкoвo для всix t кoжнoгo | спpaвдi.
як виднo з лiтonисних вiдoмoстeЙ, <книжнo HаyЧaлися> нe лишe oсoби
кHяx(oгo тa бoяpськoгo poду дiти дyхoвeнствa тoщo. aлe Й oсoби Hих(чих
вepств i нaвiть paби, яких. мo)кe' вчили щe з бiльшим стapaнням, бo
paбoвлaсники 3вичaйнo гoтyвaли з Hиx yчитeлiв для свolх дiтeЙ aбo
кaндидaтiв Ha пoсaди свящeнHoцepкoвнoслyжитeлiв [5' с 37]

oтoж. Moжнa гaАaти. щo стapoдaвHя tuкoлa бyлa eдинoю шкoлoю нe
лиlДe в тoмy poзyмiннi ,  щo бyлa пpизHaчeHa Аля всiх вepств
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гpoмaдяF|ствa. aлe Й тoмy, щo oбсяг зHaHня кoжl-|ol |'lJкoли мiг бyти
npиблизнo oдHaкoвим, xoч oбсяг тoЙ нe визнaчaвся нaпepeд якoюсЬ
пeвHoю пpoгpaмoю' a вiдпoвiдaв зHaнняM yvитeлiв тa здiбнoстям Й
iнтepeсaм тиx' Хтo y Hиx вчився. ПpoтeдeХтoдyмao, щo вжe стapoдaвHя
|'lJкoлa пoдiлялacя нa дeкiлькa типiв вiдпoвiднo дo свoei пpoгpaми.
Haпpиклaд, M Пoгoдiн ввaжaс, щo кoжнa Hoвa rпapХiя стaвaлa, тaк би
мoвити, Hoвoю шкiльнoю oкpyгoю, нoвий мoHaстиp - гiмнaзieю, a Hoвa
Цepквa - нapoднoЮ шкoлoю [19' с. 11] Meнi 3дaeтЬся, щo пpaвильнtшe
бyдe зpoбити цeЙ пoдiл стapoдaвнЬo| шкoли Ha тpи типи He 3a iхF|Ьoю
пpoгpa['oю' a зa мiсцeм пpикpiплeння t lJкoли. Шкoлa влaдичHa, aбo
опискoпсЬкa, мoнастиpсЬкa тa цepкoвнa нe стoяли oднa вiд iншoi в тtЙ
пiдпopядкoвaнoстi щoдo yпpaви тa пpoгpaми нaвЧaння, як цe визHaчив
M.Пoгoдiн: дo стapoдaвHЬoi t lJкoли - (npaвильнo зayвa)кye
M.ГpyшeвськиЙ)- <нe тpeбa пpиклaдaти мipки сyнaсниx шкiл - шyкaти
кypaтopiв oкpyt диpeкгopiв i т iн > [9' с. 456]' aбo пoдiлy шкiл нa типи
зaлeжFlo вiд lх пpoгpaми iт д MoнaстиpсЬкa шкoлa чaстo стoялa вищe
вiд enискoпськoi шкoли, бo кoжниЙ мoнaстиp дбaв пpo тe' щoб пpитягти
дo сeбe HaЙoсвiчeнiших нeнцiв для yчитeлювaння i  тим пiдвищити
мaтepiaльниЙ дoбpoбyт мoHaстиpя oднaк дeякi внeнi пpитpимyютЬся
тoi дylvlки, щo нaшi стapoдaвнi мoнaстиpi зoвсiм нe мaли y сeбe шкiл i
взaгaлi <нe вiдiгpaли в спpaвt стapopyсЬкoi oсвiти жoднoi, а тo бyквaльнo
x(oднol дoдaтнЬoi poлi> [3, c. 122l oстaннe твepджeння. як вiдoмo' нe
збiгaeться з iстopинними фaктaми, бoДaЙ з тими, npo якi дoвeдeтЬся
гoвopити дaл|

He слiд тaкoж пpипyскaти, щo стapoдaвHя шкoлa бyлa нe лишe
зaгaлЬнoдoстyпнa, aлe Й oбoв'язкoвa Haспpaвдi спpава стoялa тaк, щo
oсвiтa пoшиpювaлaся пepeвaжнo y мiстax, бo сeляни пopiвнянo з
гopoдяHaми Haзивалися <нeв*жaми>. Пeнepський пaтepик, гoвopячи пpo
пpeпoдoбнoгo Cпиpидoнa.пpoскypнякa, зaзHaчae: <CeЙ yбo Cпиpидoнъ
сeляHиHъ нeв*жa, a нe oтъ гopoдa вЬ чepHeчeствo пpиiдe> |2' c 32|
Яpoслaв, за свiднeнняl, лlтoписy, вcтaнoвив для свящeникiв oбoв'язoк
yчити, a нe oбoв'я3кoвe нaвчaHHя для Haсeлeння

oтoж, стapoдaвFiя шкoлa бyлa пpивaтнoЮ yстaHoвoю, щo, He бyдyни
3в'я3aнa нaпepeд пeвнoЮ пpoгpal'to}o i стapтoм. пpoвaдилa кoлeктивHe
нaвчaHня дiтeЙ з piзних вepств нaсeлeння тa дбaлa пpo пoшиpeння oсвiти
сepeд тиx дopoслиX, щo бaжaли шляxoм (книжHaгo нayveнiя> нaбyти
письмeннiсть абo тi чи tншt зHaHня

ПpиЙмaюни як фaкт iснyвaння шкiл в КиTвськiй Pyсi,  ввaжaю зa
пoтpiбнe poзгляHyти тyт питaнHя як пpo пoшиpeнHя тих UJкiл, тaк i пpo
внyтpiшнiЙ Tx yстpiЙ.
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Moжнa дyмaти' щo пepшi нaшi шкoли бyли шкoлaми-бypсaми, дe жили
Aiти, якихсилoю вiдбиpaли вiд бaтькtв (paди кHижHaгo нayнeнtя> (<мaтepe
плaкaХyся пo ниxъ>) e пiдстaви дy[лaти, щo стapoдaвня шкoлa бyлa
бeзoплaтнa' а якyсЬ Haгopoдy (<ypoкъ>) зa HавчaнF{я дiтeЙ та 3a yтpимaнHя
Ix y сeбe вчитeлi дiстaвaли з кня)киx мaeткiв

Heмa жoднoТ зMoги, зpoзyмiлa piн' визнаvити пeвHol\,l числoM кiлькiсть
шкiл тa yннiв y них oднe мo)кнa скaзaти, щo в КиiвськiЙ Pyсi пepeд
тaтapсЬкoЮ HaвaлoЮ нaлiнyвaлoся 1 5 eпapхiЙ' щo мoHaстиpiв бyлa зHaчнa
кiлькiсть, - в сaмoмy Киrвi в тoЙ чaс булo 14, _ a Цepкoв щe Й тoгo бiльшe
Moжнa дyмaти, щo кo)кHa спискoпсЬкa кaтeдpa, Moнaстиp i цepквa в
КиiвськiЙ Pyсi тiснo спoлyЧaлИся зi шкoлoю. 3 мeншoю пeвнiстю MoжHa
гoвopити пpo кiлькiсть yvнiв y нa[!их стapoдaвнiх шкoлax Пpoтe oдин з
пoлЬсЬкиx lстopикiв oсвiти в КиlвськlЙ Pyсi пpипyскaв, щo в 200 мiських
шкoлax кoлo пoлoвини Xl|| ст. вчилoся .1 000 дiтeЙ. Aвтop визнaчar
кiлькiсть мiст числoм 100, в кo)кнoмy мiстi - 2 шкoлvl з кiлькiстю 5 yннiв y
шкoлi [3, с 126] Hа жaль. aвтop нiчим нe oб/pyнтyвав свolх oбчислeнь

lJ.]oдo вiкy дiтeЙ для встyпy дo шкoли с дaнi' щo дiти пoчиHaли вчитися
y вiцi вiд 7-9 poкiв [14' c 112]

У noглядax нa дисЦиплiнy в стapoдавнix нашиx шкoлax такoж HeMa
oднoзгlднol дyMки ̂ Qeякi 

внeнi твepдятЬ, щo тoгoЧaснa шкtльнa дисЦипл|Ha
бaзyвaлaся Ha eвaнгeльськiЙ лaгiднoстi тa любoвi '  a Ha дoкaз тoгo
пoКликaЮтЬся Ha Hayкy Mитpoпoлитa Mихaiлaдo внитeлiв, (yчити х(e иxъ
(дiтeЙ - C ) нe яpoстiю. l{и жeстoкoстiю, ни гн'kвoмъ, Ho paдoстHoвидHЬ|f\'ъ
стpaxoMъ и любoвньlмъ oбьtчaeмъ и слaткиMъ npoyveнieмь, и лaскaвЬ|мъ
paзсyждeн|eмь>*, a тaкoж Ha згaдкy пpo св Лeoнтiя'  щo вiн (млaдeHЦЬl
жe кo Цepкви пpизЬtвaшe и сладoстнo кyтieю кopмляшe ихъ и блaгoчeстiю
yt|aшe и кpeстяlДe иxъ> [14, c 102' 32|

|ншi, нaвпaки, твepдятЬ, щo rвaHгeлЬсЬкi пpиписи пpo любoв.
лaг|днlстЬ | лaскy дyжe Maлo BnлИвaл|А Ha Haшиx пpeдкlв, щo 3виKпи
дoдepжyваTися y свojM )китт| стapoзaв|тHиx пaтptаpxaльниx tдeЙ y poдинi
i в poдинниХ взaсмиHax Haшa стapoдaвHя шкoлa бyлa для дiтeЙ, за
вислoвoм oдHoгo iстopикa' <нe вибaгливoю iлюблячoю HянЬкoю, a сyxиr\'
t сyвopим дидaскaлoм з кHих(кoю i yкaзкoю в oднiЙ pyцi та з plзкoю в
дpyгiЙ> [11'  с 98]

Tpeбa дyмaти. щo oстaннiЙ пoгляд Hа тoгoчaснy шкiльнy дисциплiнy
пpавдивiшиЙ, бo стapoдaвня Haшa пeдaгoгiкa спpaвдr щe дoвгo

. Cлtд мати нa yвaзi щo пoдaHа вищe цитата npo Hayку митpoпoлитa Mихаiла вчитeлям
мae свo.м джepeлoм нe лrгoписHиЙ 3апис а твtp XV| сI (т 3в кCтeпeнная книга)) |-],я oбсгaвина
noслyжилa B Poднiкoвr пIAставoю для вислoвлення в oднlи свoiи статт| сyмнiвy щoдo
aвтeнтичнoстiтolцитати [39 с 233 2a1]
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збepiгaлa бiблiЙний Хapaктep i  дyжe пoмaлy п|ддaвaлaсЬ впливoв|
свaнгeлЬсЬкoгo вчeHня тa Hayки oтцiв цepкви [15, с 70] Ta й взaгaлi
xpистияHсЬкe вЧeHня з Йoгo любoв'ю тa лaгtднiстю щe дoвшиЙ чaс нe
Moглo зaxитaти дaвнiх звичaIв i  пoнять y нaшиx пpeдкiв, як пpo цe
cвiднить <Pyськa Пpaвдa>, щo спoкlЙнo yзaкoнювaлa кpивaвy пof\,tстy
Bсe ж тaки тpeбa скaзaти, щo сyспiльнiсть тoгo чaсy пoтpoХи
пepeЙмaлaся пeдaгoгiчними iдeями, щo Тхнiм пpoвiсникoм бyли твopи
lвaнa 3oлoтoyстoгo Йoгo пeдaгoгiчнi дyMки, з iбpaнi в стaттi  <o
вoскpъмлeнiи д'tтiи>, бaзyються нa тiЙ зaсaдi, щo 3лo зaкop|HюrтЬся в
людинi як Haслiдoк лиxoгo виxoвaHHя <He oтъ eстeстBa пpиxoдить
лЮдямъ злo, Ho св06ю вoлeю зльt бьtвaeмъ> oднaк i | 3oлoтoyстиЙ
стoяв зa сyBopy дисциплiнy, бo гaдaв, щo лишe 3a ii дoпordoгoю мo)кHa
oсягHyти Meтy виХoвaHHя, aлe в opигiнaльHих свoТХ твopaх в|H гoвopитЬ
пpo фiзиннy кapy He бaгaтo i нe тaк гoстpo, як y слoв'яHськiм Tх пеpeклaд|
oсь пpиклaд: <oтцy Бoгъ нe тoнiю poдити д.ЬтeЙ вeлить, Ho eжe и
кa3Hити пo poждeнiи> Тyт слoвoM (кaзHити> пepeклaдeHo гpeЦЬкe слoвo
<fi leo> (любити)! [15'  с 11'  15]

Пepeхoдяни дo nитaнHя пpo зaгaлЬHий xapaкгep стapoAaвнЬo] шкoли,
[лoжeмo з пeвH|стю твepдити, щo стapoдaвня шкoлa бyлa пepeЙнятa

ЦepкoвHим дyxoм, бo сaмe пoHяття (к|-|иги) (стapa нaша мoвa 3нa€ цe
слoвo ли|'!e в мнoжинi) i <книжнoe нayveнie> oзHaчaлo Cвятe Письмo i
взaгaлi цepкoвнi книжки l-{epкoвниЙ xapaктep oсвiти взaгaлt тa
стapoдaвHЬoI шкoли зoкpeмa нe бyв якoюсЬ вiдмiннoю pисoю Киtвськot
Pyсi: цeЙ хapaКтep бyв влaстивий yсьoмy ХpистиянсЬкor\iy сepедHЬoв|ччю.
бyв. за вислoвotlЛ iстopикa eвpoпeЙсЬкoT цивlлiзaцii Ф Гiзo, (кpoв'ю, щo
тoчилaся в )килax eвpoпeЙськoгo свiтy> [6' с 120]

3poзyмiлo, Щo вeликoю пoшaнoю тoдi кopистyвaлaся кl-|и)ккa Bжe в
нaЙстapiшиХ нaшиx пaм'яткax зHaхoди1Лo звeлиЧeння кHиг | (книжHaгo

пolитaнiя> Taк' в <lзбopникoвi Cвятoслaвa), (1073)читae]\,to: <Уздa кoнeви
пpaвитeлЬ eстЬ и въздepжaниe, пpaвЬдЬHикy жe книги He сътaвитъ бo
ся кopaблЬ бeзъ гвoздии, пpaвЬдЬl.|икъ бeс пoчитaHHя кHижЬHaaro
Кpaсoтa вoинy opy)киe и кopaблю в*тpилa. тaкo Й пpaвЬдЬHикy noчитaHиe
кHижЬнoe>

Cписyвaння кHиг yвa)кaлoся тoдi зa бoгoвгoднe дiлo Тим зaЙмaлися
пepeвa)кHo дyхoвнi oсoби, oсoбливo чeнцi 3 <Житгя св тeoдoсiя ) зHaсмo.
щo в Йoгo кeлii i вдeнь. i внoчi зaЙмaвся списyвaнHяM кHи)кoк чepHeЦЬ
lлapioн' Hикoн oпpaвляв кHи)l(ки, a ТeoдoсiЙ сидiв бiля HЬoгo тa пpяв
нитки, пoтpiбнi для onpaви кHижoк

Maтepiaлoful для nисЬMa слyЖив тoдi пepгaMeH (хapamЬя). щo
виpoблявся з тeлянol шкipи Кpiм aтpaмeнтy. вживaли тoдi кiнoвap, _
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фapбy яскpaвo чepвoHoгo кoлЬopy' щo |T пpивoзили з Biзaнтii. Писaли,
звичaЙнo. ryсячиM пepoм

Cпoсiб писЬMa бyв тoдi (yстaв) - лiтepи видiлялися oднa вщ дpyгoj,
[,laли пpoстy фopмy, пpямiлiнii, бiльш-мeнш пpямi кyти. Piзниця в oбpисaх
тoi сa[lo| лiтepи в тoгo сaмoгo nисapa бyлa мaЙжe нeпoмiтнa [26' с. 46].

.Qeякi нaЙстapiшi нaшi pyкoписнi книги мaютЬ пpикpaси-зaстaвки,
iнiцiaли, мiнiaтюpи (iлюстpaцii в тeкстi) тa кiнцiвки. Тaкi пpикpaси llta €,
нaпpиклaд, <lзбopник Cвятoслaвa> (.1073) Taм жe вмlщeнo oбpaз
вeликoгo князя Cвятoслaвa Яpoслaвинa з Йoгo poдинoю.

oпpaвoю кHижoк слyжили, звичaЙнo, дepeв'янi дoшки, oбтягнyтi
шкipoю. Пишнlшi oпpaви бyли нe стiльки виpoбoм iнтpoлifaтopiв, - тaк
3вaлися в дaвHиHy naлпypHики' - ск|лЬки висoки]t,l мистeЦтвoM зoлoтapя'
piзникa пo кoстi i т. iн. Haпpиклaд' син Boлoдимиpa Moнoмаxа, кня3Ь
Mстислaв, пoслaв дo l-{apeгpaдy свoгo тiyнa спeцiaлЬнo зa кoштoвнoЮ
oпpaвoю для нaпpeстoлЬнoi e вaнгeлii, щo iT пiзнiшe вiн oфipyвaв oднiЙ з
|-{oвгopoдсЬкиx цepкoв [36' с. 101l. y стapoвинниx oпpaвaХ нeoбxiднoю
pivню бyли зaщiпки, щo oxopoHяли дoшки вiд шкapyблeння. oтoж,
зaлицJeHHя кHиги п|сля Читaння нeзaстЬoгнyтoю ввaжaлoся зa нeпpoстимe
нeдбaльствo. Пpo цe свiдvить нaпис нa oднiй pyкoписнiЙ eвaнгeлii: <A
кoтopьtЙ пoпъ или дЬякoнъ veтъ (сeбтo пpoчитaвши), a нe зaст*гaeть
всихъ зaстtжeкъ, бyди пpoклятъ> [37, с. 69].

Cписyвaння кHижoк бyлo нeлeгкoю npaцeю, -дoсвiдчeниЙ oписyвaн
yстигaв зa дeHЬ пepeписaти 4 112 cтopiнки, iншi- дo двoх стopiнoк [22' c'
8]. Toмy зpoзyмiлo. щo дoвeдeння пpaцi дo кiнця бyлo святoм для
списyвaЧa Пpo ue свiдчaть тi  зaписи, щo jХ знaхoдиrйo в стapиx
pyкonисниХ кни)ккaх: y Hиx oписyвaн пopiвнюс сeбe тo з пoдopoжнiм, щo
зaкiнчив свoю пyтЬ, тo 3 )кeHиxoм, щo paдiв свoiй нapeнeнtй, тo з зaйцeм,
щo щaсливo виpвaвся 3 тeHeт t т п. He мeHшe зpoзyмiлo, щo кни)l(ки
цiнyвaлися тoдi дyжe дopoгo: нeвeличкий l,toлитoвHик кoштyвaв тoдi 8
гpивeн кyн [1, с. 330] Пpидбaти кHижкy y влaснiсть iЛoгли лишe зaмoжнi
люди. a кopистyвaтися нe}o тиlvlЧaсoвo _ лишe oсoби, якi стoяли близькo
Ao кHяжиx. мoнaстиpсЬких aбo ЦepкoвHиx книгoсxoвищ. E. ГoлyбiнськиЙ
пpиnyскae, щo бaгaтo цepкoв зoвсiм нe Maли бoгoслyжбoвих книжoк, a
тoмy дoвoдилoся пpaвити тaм слyжбy Бoжy з пaм'ятi. кl-{epквa зoвсiм
бeз книжки, пiп i  дяки, щo пpaвлятЬ цepкoвнi слyжби з пaм'ятi ,  - цe
виглядae нaдзвиvaЙнo дивHo, aлe дaвHo в|дoмo, щo нe вo тi peli €  чyдаttiи.
щo ix ми 3викли визнaвaти зa Чyдa> [7' с. 481]

Дo peчi, слiд скaзaти. щo пepшy бiблioтeкy в КиiвськtЙ Pyсi зaснyвaв
Яpoслaв' як пpo Цe читaoмo в лiтoписi: <Яpoслaвъ )кe сe, якoжe peкoхorrlъ,
любимъ б.t книгaмъ, tЙ|-|oгЬ| нaписaвъ, пoлoЖи въ цepкви святoЙ Coфьи.
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ю)кe сoздa сaмъ)). 3гoдoм y князiв i бoяp yвiйшлo в 3вичкy зaлиUJaти в
спaдщинy мoнaстиpяtt '  свol бiблioтeки. Cини Яpoслaвa Mytpoгo,
нepнlгtвськi князi Cвятoслaв i Bсeвoлoд, зa пpиклaдoм свoгo бaтькa'
з6иpaли кни)|(ки, нaпoвHюючи свoT <кл.tти> к|{игa]\'и.

Maли влaснi бiблioтeки i  дeякi veнцi тa пoзичaли книги свoiм
тoвapиlДaм. !iкaвo, щo в)кe тoдiбyли випaдки (зaЧитyвaти> книжкy. l{oб
yсyнyти тy спoкyсy, ГpигopiЙ пepeдaв чaстинy свoТx книг (влaстeлинy
гpaдaD' чaстинy пpoдaв' a виpyЧeнl гpoц.ll poздaв стapця|t,' (aлe 3гoдoм
3нoв пoчaв збиpaти книжкиD |27 ' c.236|.

HaЙyлюблeнiшoю y нaUJих пpeдкiв кl.|и)ккoю пiсля eвaнгeлiя бyв
Псaлтиp' Чeнцi i oсвiчeнiлюди тoгo чaсy знaли Йoгo нaпaм'ять. oкpeмi
perleнHя Псaлтиpя стaвaли пpипoвiдкaми. 3 Псaлтиpя в!lилися читaти, з
ньoгo нaвiть вopo)uли' Bзaгaлi Псaлтиp бyв книжкoю, дo якoТ звepтaлися
в хвилини poздyмy i жypби.

Haс нe inoжe нe цiкaвити питaHня, як сai'e вl.{илися тoдi нитaти, а
нaсaliпepeд, ни iснyвaли тoдi бyквapi.

Тpeбa скaзaти, щo з дoби КиIвськoТ Pyсi нe збepeглoся жoднoгo
бyквapя, - збepeглися лишe впpaви писaння лiтep в aбeткoвiм пopядкy.
Poзyмiсться, тe, щo нe дiЙшoв дo нaс нi oдин бyквap з тoi дoби, нe e
виpiшaльни]t,l чинникoм, aлe бiльшe виpiшyе тyт тoй фaп шo пpo бyквapi
нeмa згaдки Hl в л|тoписaх' F|| в )киттях святих' н| в lнtlJиx стapoдaвн|x
пaм'яткax oтoж, дexтo з iстopикiв oсвiти пpипyскar, щo y дaвнинy y нaс
зoвсiм нe бyлo бyквapiв, бo вl{или читaти бeз noпepqдньoгo oзнaЙoil'лeHня
yЧ|.|я 3 oкpeliиMи лiтepaми" Haвчaння писЬмeнHoстi пoлягaлo тoдi,
мoвляв, y тof\'y, щo yчeHЬ спoЧaткy зayчyвaв нaпaм'ятЬ пepшиЙ iдaльшиЙ
nсaлми' дивляЧисЬ лицJe в кF|ижкy тa сл|Aкyючи oчиlЙa зa (вкaзкoю))
yчитeля; пoтiм yveнь з дoпoмoгoю yчитeля пopiвнювaв oднaкoвi слoвa,
oднaкoвi склaди тa, нaкiнeць' oднaкoвi лiтepи, poзпiзнaюvи нaсaмпepeд
гoлoсiвки, a пoтiм i шeлeстiвки [8' с. 19] Cлoвoм, нa noгляд тиx iстopикiв,
в дaвнинy вживaлaся y нaс свoepiднa мeтoдa читaння, якy тeпep мoгли б
нaзвaти rЙeтoдoю цiлих слiв, aбo глoбaлЬнoю мeтoдoю Bживaння тoi
i'eтoди читaння дaвaлo тoдi тaкi нaслiдки, щo пepeсiчний yveнь нe мiг
зpoзyмiти пpoцeсy читaHHя. бo вмiння читaти пepeхoдилo в зaсвoeння
кl.|ижки нaпai''ятЬ. Тoй, rгo нaвчивcя читaти Псaлтиp, чaстo нe мiг
спpaвитися з iншoю к|-lи)ккoю. l.l-|e тяжнe дaвaлoся yчня|l' зaсвoeння
писЬмa' якe, тpeбa дyмaти, i нe зaвцди бyлo пpeдмeтoil,t Ha${aння в шкoлi.

. Пpаqда, MeлетiЙ CмoтpицькиЙ y пeщдмoвiдo свoоi гpaмerики [.|6]пиure, щo цавна 6yв
3вичай в..ити Aiтeй спoraткy aзбyки, пoтiм vaсoслoва, псалтиpя | nисьма, алe тяжкo скe3aти, чи
слlд poзyмlтlr пЦ спoвoм (qAaвнa)) тaкoж пep|qA КиiвськoТ Pyсi
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Пpи нaвнaннi письмa звepтaли yвaгy Ha тe, щoб писЬMo бyлo кpaснe
3aсвoeння гparЙaтичHих пpaвил бyлo щe тя)кчoю спpaвoю, a тoMy зaвx(qи
стaвилoся y вeликy 3aслyгy зHaHHя (гpa[naтикИ) HaЙстаpiшим
пiдpyнникoм гpaмaтики бyлa книжкa |в ,QaмaскиHa* - <o oсMeХъ чaстяХъ
слoвa)) в пepeклaдi |вaнa' eкзapxа бoлгapськoгo

Haвчaння apифмeтики, гoлoвHo нyмepaцi i  тa пepшиx двoх дtЙ,
пoтpeбyвaли тt' xтo гoтyвaвся Ha писapя-мeтaлЬHикa, кyпЦя | т п.' aлe
сaмe )киття виMaгaлo дeякoгo зHaHHя лiчби 3i стaттl Д|АяKoнa тa

дoмeстикa Киpилa - <Учeнie имжe в*дaти veпoв.|iкy числa во.hxь л'|iтъ>
(1136) виднo, щo aвтop мyсiв знaти Mнo)+(eHHя тa дpoби. 3 тot сaмol
стaтгiдiзнaeмoся, щo вiк y тoЙ нaс нaлiнyвaв He стo' a тисячy poкiв [.14'
с 181.185]

Щoдo сniвy _ пepшиMи Йoгo yнитeлями (дeмeствeникaми)бyли y нaс
гpeки. Taк, нa зaклик Яpoслaвa I p. 1051 пpиiХaли дo Киевa тpor гpeк|в зl
свo|ми poдиHами тa стaли вчити pyсЬкИx дeмeствeнoмy спiвy. Aлe
yЧитeляrЙИ спrвy бyли пepeвa)кнo бoлгapи' тoмy, тpeбa АуviaтИ, дoвгo
збepiгaвся y нaс бoлгapськиЙ виспiв бoгoслyжбoвиx пiсeнь Cпoнaткy
вчили oднoгoлocoгo спiвy. a в Х| ст пepeЙшoв дo нaс i мнoгoгoлoсиЙ спiв:
( изpядHoe oсьмoглaсie, нaи naчe тpисoстaвHoe слaдкoглaсoвaн le и сaMoe
кpaсHoe дeмeстeнHoe п*нie в пoxвaлy и слaвy Бoгy> [28' с 1]

|ншi знaння пoзa ЧитaHняM, писaHHям, лiчбoю тa спiвoм мoжнa бyлo
нaбyти лишe шляxoм (кни)кHaгo пoчитaнiя> Bсi знаHHя пpo людинy l
пpиpoдy бyли в дaвHиHy y нaс, як i взaгaлi в сepeдHЬoвivнtм xpистиянств|'
oбвiянi peлiг iЙним дyxoм lстopиvнi знaHHя пoдaвaли в nepeклaд| Ha
слoв'яHсЬкy мoвy piзнr хpoнiки (|вaнa Maлaли' Гeopгiя Амapтoлa тa iн ), дe
oпoвiдaлoся пpo rстopiю людствa з peлiгiйним зaбapвлeнням Гeoгpафiннl
тa пpиpoднинi вiдoмoстi нepпaли нaшi пpeдки зi стaттi <Шeстoднeв>
Baсилiя Beликoгo в збipникy X||l ст , з xpoнiки Г Aмapтoлa iт tн PoзyмirтЬся.
HaЙб|лЬшe тoдr бyпo твoprв бoгoслoвськoi лiтepaтypи _ |вaнa 3oлoтoyстoгo
(<3лaтoстpyЙ>, <Mapгapит>, <|змapaгд>, <3лaтaя ц.lrпь> тa iн ) Bасилiя
Beликoгo' Гpигopiя Бoгoслoвa, eфpeмa Cиpини тa iн

сepeд свiтських пepeКлaдних твopiв HaйбiлЬшe пoшиpeння мaв poмaH
<oлeксaндpiя>, дe oпoвiдaлoся пpo пoХoди i  пepeмoги oлeксaндpa
Maкeдoнськoгo тa пpo тi чyдa, щo вiн lх бaчив нa Cхoдi Улюблeним
мaтepiaлoм (кHиЖHaгo пoчитaнiя> бyли тoдi тaкoж aпoкpифivнt твopи _

<Xoждeнrс Бoгopoдицi пo MyкaХ). <Пoдopiж св Aгaпtя дo pаю> i т д
Щoдo opигiнaльнoгo nисЬMeHствa, тo знaчH|| ' l ly настинy Йoгo

'M Гpуu.lевський y т 3 кlсropil УкpаТни.Pyси> вкaзус щo грaматикa <o oсмexъ часг'kхъ

слoвaD нe HaлeжитЬ l laмаскинoвi хov i надписyеться йoгo iмeнeм [9' с 458)
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стaHoвлятЬ пoyчeння нaЙвидaтнtшoгo тoгoЧaсHoгo пpoпoвiдникa |лapioнa,
якиЙ. за вислoвoil,l лiтoписy, <б* мyжъ блaгъ. книжeHь и пoст|.|икь>'
Teoдoсiя Пeнepськoгo' Киpилa Typoвськoгo тa iн oсoбливe мiсцe
зaЙмають <ПevepськиЙ Пaтepик>, <Пoyнeння Boлoдимиpa Moнoмaxa>,
<Житьe и xo)кeHЬe paнилa, Pyськия зeмли игyMeнa)), дe oписyrтЬся Йoгo
пoдopoх( дo сpyсaлимy дeсЬ кoлo 1106-1108 p

Тpeбa пaм'ятaти, щo пpoщa дo св. CoфiТ в l.|apeгpaдi, дo e pyсaлимy,
дo Aтoнy булa у нaUJих пpeдкiв yлюблeнoю prнvю; навiть княгинi,
eфpoсинiя Пoлoцькa, Янкa, дoнькa Bсeвoлoдa |, пyскaлися в дaлeкy
пoдopoж дo Biзaнтii тa святиХ мiсць [29. с 53]

B iстopиннiЙ лiтepaтypi нaЙпoчeснiшe мiсцe зaЙмaють лiтoписи. a
сepeд Hиx т зв Heстopiв лiтonис <Пoв*сть вpe[4eнньlхъ л*тъ, oткyдy
eстЬ пoшлa Pyскaя зeMля, ктo въ Киeв* нaнa пepв*e княжити и oткyдy
Pyскaя зeмля стaлa eсть> Aлe нaЙслaвнiшoю пa[i'яткoю opигiнaльнoгo
писЬпneнствa тoгo Чaсy € <Cлoвo o Пoлкy Игopeв*,> - пoeтичниЙ nepeкaз
пpo пoхiд нoвгopoд-сiвepсЬкoгo князя |гopя Cвятoслaвoвинa 1185 p нa
пoлoвц|в

Cлrд мaти нa yвaзi ,  щo дo нaс дiЙшла ли|,t . le чaстиHa pyсЬкoi
писЬМeHHoстi тoгo нaсy 3a дaниMи oднoгo iстopикa, дo кiнця ХlХ ст дiйшлo
pyсЬкИxпaпl l 'ятoкзXlст -дo33книt зX||ст -69, зX| l lст *87 [4, с 113]

!iкaвo. щo вжe тoдi з'явилися пopaди пpo тe, як слiд читaти кни|-и
Taк, в <|збopникoвi Cвятoслaвa> ,1 076 p зHaхoдиMo <Cлoвo н.Ькoeгo
кaлyгepa (нeнця - C)o чeтЬи кHигъ>: <Кoли читaсш кHиги. нe квaпся
tUвидкo дoчитати дo дpyгoгo poздiлy' aлe зpoзylt,lЙ, щo вислoвлюютЬ
peчeHня iслoвa, xoч би Й тpинi вepтaючи дo oднoТ глaви) [38' с 180]

Пepшим poзсaдникot\л HaцJoi стapoдaвHьoi лiтepaтypи бyв,
бeзпepeннo. Ки|в з Йoгo слaвним ПeнepськиM пioнaстиpeм Cвятoслaв
вtддaв l4oнaстиpeвi цiлy гopy, нa якtЙ вiн пoвстaв, тo ]t,toнaстиp пoЧaв
швидкo poзpoстaтиcя [27 '  с 190] Пrднeсeний p 1159 нa стyпiнь Лaвpи,
ПeнepськиЙ MoHaс.I.иp He пepeсTaвaв шиpити пpaвoслaвHy вipy та бyти
гoлoвHИм po3сaдHикoM слyжитeлlB Цepкви. a тoмy кopистyвaвся
нaЙбiльшoю пoшaнoю нa yсЬoмy пpoстopi стapoдaвнЬoi Pyсi [18. с 385]

Baжливим дyХoвHo-кyлЬтyp|- lиt\, l  oсepeдкoM бyв тaкoж pyськиЙ
мoнaстиp нa AфoнськtЙ гopi Пpo тoЙ t\loHaстиp e згaдкa вжe з Х| ст.
[12' c '  68] Aлe нa сaм|М Афoнi збepiгся пepeкaз, щo зaсHoвHикaми
pyсЬкoгo f\ 'oнaстиpя нa Aфoнi бyли пepшi pyськr хpистиянсЬкi князi
Boлoдимиp B i  Яpoслaв l  Hanpикrнцi X|| i  пpoтягoм X|| l  ст. Aфoнський
pyськиЙ мoHaстиp св вeликoМyчeникa ПантeлeЙмoнa дoсяг висoкoгo

'Е Гoлyбrнський вважаe. щo pyськиЙ мoHастиp на Афoнi 3aснoваHo пiсля 1143 p
[31,c 7421
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знaчeння свoiм мopaлЬF|иlt,t впливo]t' }ia XpиcтиянсЬкy пpoсв|тy всix
слoв'янсЬкиx нapoдiв [30' с. 11-12|

Bжe бyлa il,toвa пpo тe, щo нaшiпpqдки щe пepeд oхpeщeнням Укpaiни-
Pyсi знaли нyжi мoви. 3 тoгo чaсy вивЧeння Чyжих Moв пoшиpилoся ще
бiльщe. flo тoгo спoнyкyвaли мiжнapoднi знoсини, пoдopoжi, пo|'JJиpeнHя
вipи тa зaмилyвaння дo нayки ,Qиплoмaтиvнi знoсини BtА|'Iiaгaл.^ знaнHя
лaтинськoi мoви. 3нaвцiв тol мoви, здaотЬся, B тoЙ чaс бyлo нeбaгaтo.
Гpeцькa мoвa бyлa yживaнiшa, бo oсвtчeнi лЦди тoТ дoби зaдoвoлЬнялl4
св06 3a]r'tилyвaння дo нayки пepeвa)кнo твopa]uи гpeцЬкoi дyхoвнoТ
лiтepaгypи. 3нaння гpeцЬкoi i,oви стoялo вжe нa тaкiм piвнi, щo 3'явилися
свoi пepeклaдaчi э гpeЦЬкoТ nioви нa с,loв'янсЬкy' Е Гoлyбiнський гaдaс,
щo Яpoслaв Myдpий сам зaЙмaвся пepeклaдo]vr з гpeЦЬкoi tt,toви [7' с 730].
Bзaгaлi нaшi пpeдки були тoдr знaвцяlvlи Чyx(иx мoв 6iльшe, нiж iншl
евponeЙцi 3нaння чy)киx мoв бyлo влaстивiстю всix клlaсiв нaceлeння, a
нaбyвaлoся вoнo тим сaмипi спoсoбoм' як i paнiш, - пpaктикoю, бeз пeвнoT
нayкoвoi мeтoди |23' c.82]. Бyли тaкi мyжt, щo 3нaли пo дeкiлькa чy)ких
мoв. Haпpиклaд, y свooмy <Пoyveннi> Boлoдимиp Moнoмах вкaзyr, щo
бaтькo Йoгo Bсeвoлoд 3нaв п,ятЬ ltioв: (дonia с.tдя изyм*яшa 5 язЬlкъ. въ
тoм бo чeстЬ eстЬ oть инtxъ зei'лЬ) Ha жaль, Boлoдимиp Moнoмax нe
Haзвaв тиХ п'ятЬox мoв П Boлoдимиpoв вважa6, щo тo бyли тaкt мoви:
гpецЬкa, вapязЬкa, нiмeцькa' yгopсЬкa, пoлЬсЬкa тa пoлoвeцЬкa [4' с .t18l'

M Cyхoмлil-loв пpипyскao, щo сepeд тих п'ятЬox мoв, бeзпepеннo, бylla
гpeцЬкa, iншi мoви бyли скopшe зaxlднi' нiж схiднi чи пiвнiчнi, бo знання
нiмeцькoi мoви чи yгopськoi lltoглo пpинeсти бiльщe (чeсти oтъ инt,xъ
зeMлЬ)). нiж знaння пeчopсЬкoi чи сaмolдсЬкoi мoви |23' c.24-251
M.Гpyшeвський дyмaв, щo нa пepшlм мiсцi слiд ryт poзyмiти гpeЦЬкy мoвy
дaлi ваpязькy тa лaтинськy [10, с 29].

Щoдo piднot r\ 'oви _ близькiсть i j  дo слoв'яHcЬкoT мotsи злe
вiдбивaлaся нa Тi  poзвиткy, люди y нaс щe дoвгo, нaвiть пiсля
|' КoтляpeвсЬкoгo, вaгaлися мiж слoв,янщинoю i pyщинoю [9' с 502]. fute
тe. щo oсвiтa в шкoлi i пoзa шкoлoю нaбyвaлaся y l-lас y слoв.янськiЙ
мoвi' щo бyлa близькoю дo pyсЬкoi, a нe в лarинськiй, як цe бyлo в шкoлaх
3aхoдy, мaлo тoй дoдaтний нaслiдoк, щo oсвiтa бyлa дoстyпнa кo)кнoмy,
кoжниЙ мit, зa вислoвoм лiтoписця Heстopa, пoжиHaти тe, щo бyлo пoсiянo,
(yчeнЬe пpieмлющe книжнoe) [2' с. 32-33]

Bиникae питaHня пpo тe, щo сaмe слyжилo дyхoвoю пoживoю тa
poзвaгoю для нeписЬt\'eннoгo людy тиx чaсiв Moжнa дyMaти, щo дyxoвoю
пoживoю 6Ули Аля нЬогo Цepкoвнi пpoпoвiдi тa пepeкaзи з yснoi нapoднoi
слoвeснoст' a po3вaгy 3Haxoдив в||-| y тoмy' в чoмv 3Hаxoдилa тoд| вся
Pyсь, -зa вислoвoм князя Boлoдиltiиpa Beликoгo - (вeсeлЬe Pyси питьe.
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He [,toжef\'ь бeзъ тoгo бьtти> [20' с 36]' тa в aзapтнiЙ гpi <в зepHЬ) - oчкoвi
кiстянt кyбики нa дoшцi, пoдiлeнiЙ нa /paтки, _ y вистaвax piзниx смixyнiв,
щo ix oбpaз зaфiксoвaнo нa фpeсцi КиlвськoТ Coфit' т. зв скoмopoxiв.

Усi цi poзваги нe Moгли пoХвaлИтися скpoмнiстю тa здepхоивoю
пpистoЙнiстю [3,1'  с 869] '  a тoMy. зpoзyмiлa piн, вс i  т i  <зptлищa)
знaхoplАлv| сyвopиЙ oсyд 3 бoкy Teoдoсiя ПeнepсЬкoгo тa iнших
пpeдстaвHикiв тoгoчaсHoгo дyxoвeнствa. Aлe Й пiснt тa мyзикy нa
пoгyля|-|ках y пaлaцi вeликoгo князя гoстpo зaсyдЖyвaв тoЙ сaмиЙ
TeoдoсiЙ. Тaк, oднoгo paзy вiн пpиЙшoв дo Cвятoслaвa пiд чaс такoi
пoryлянки. ТeoдoсiЙ зaплaкaв, oпyстив oчi в зeмлю тa зanитaв князя:
(чи тaк бyдe i нa тiм свiтl?>. Князь сaм nyстив слЬoзy тa нaкaзaв пpипи|.lити
poзвaгy [32' с 354].

Xapaктepизyюни piвeнь Укpaiни-Pyсi зa чaсiв киiвськoгo пepioдy'
Е.Гoлyбiнський вислoвився, щo oсвiтa звoдилaся тoдi дo письмeннoстi,
дo вмiння читaти, a дaлi Йшлa сaмooсвiтa шляХon' читaння кни)кoк;
кiлькiсть людeЙ, щo зaЙмaлися сai,ooсвiтoю, бyлa poзмipнo нeвeликa:
вибip книжoк, щo слy).(и л|^ Аля сaмooсвiти, бyв тaкoж oбмeжeний. Cлoвoм,
oсвiта в цeй пepioд стoялa нa нaЙнижчoмy piвнi, якиЙ тiльки e мolкливий
[6' с. 612] Пpoф. Гoлyбiнський нe взяв тyт дo yвaги, щo в тiм чaсi. - як
пpaвдивo зayвa)кив aкaд. М ГpyшeвськиЙ. - i стapopyськa i цeнтpaлЬнo-
свpoпeЙськa кyлЬтypa стoяли бiльш-мeнш нa oднaкoвiЙ стoпi yчeництвa
сyпpoти кyлЬтypи aнтичнo.xpистияHсЬкoi тa opieнтaльнoi [9, с 502]. a
тaкoж тe, щo в)кe в тoй чaс бyлa дoситЬ знaчHa кiлькiсть oсiб, якi
вiдзнaнaлися висoкиi' piвнeм свori oсвiти. floсить згaАaтИ.ryт для
npиклaдy iмeнa киiвських митpoпoлитiв |лaptoнa, aвтopa слoвa <o зaкoн'h
и блaгoдaти>, Климa, aвтopa <Пoслaнiя Фoмi пpeсвитepoвi>, Киpилa,
eпискoпa тypiвськoгo' щo свoTми писaння]t'и здoбyв слaвy (pyсЬкoгo
3oлoтoyстa> Aлe бiдa бyлa в тiм, щo кoлo для пoшиpeння плoдiв
лiтepaтypнoi дiяльнoстi стapoдaвнiх pyськиx (нижникiв нe мoглo бyти
oсoбливo шиpoким [13, с 123] i vepeз тe вepхня меншtсть i нe мaлa
пiдтpимки шиpoких l.iapoдних мaс i нe в силi бyлa збepeгrи КиTвськy
дepжaвy. кoли зaxитaлaся пoлiтиннa бyдoвa [9' с' 503]

Усe ж poзвитoк oсвiти з чaсiв Boлoдимиpa Beликoгo йшoв дoсить
пoмiтнo: кoли 3a Boлoдимиpa Beликoгo пoчaли вiддaвaти дiтeЙ лишe
з пpи]t ' tyсy (нa книЖнoe нayнeнie), тo вжe за Яpoслaвa Myдpoгo
з'явилися свo.t пepeклaдaчiз гpeцЬкoi мoви, a нaпpикiнцiX||ст. пoвстaв
такиЙ apхiтвip opигiнaльнoгo nисЬMeHствa'  як <Cлoвo o пoлкy
Игopeв*>. | кoли б нe нoвиЙ yдap, щo пoвис нaд Киlвcькoю дepжaвoю,
тo дaльшиЙ poзBитoк yкpaiнсЬкoi кyлЬтypи, нa дy]vtкy M ГpyшeвсЬкoгo,
пiшoв би в нaпpямi спoлyveння впливiв opiснтaльниx i  в iзaнтiЙсЬкиx
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тa пpивiв би дo ствopeння opигiнaлЬHol yкpaTнсЬкoi кyлЬтypи [9, с. 501]
oтoж, Киjвськa Pyсь нe бyлa якoюсь iстopиннoю Heдoлaднiстю' a

Ли[Дe свoоpiдним вiдбиткot\Л зaгaЛЬнoгo стaнoвищa тoI кyлЬтypи, тих
зaсoбiв oсвiти i лlтepaтypнoj твopЧoстi, щo в сyтi xaparгepизyвaли всю
тoдiшню сepeдньoвiчHy стapoвину |24' c 73|

3алишaеться' нaкtнeць, бoдaЙ кopoткo з'ясyвaти знaчeння впливy
Btзaнтii нa стapoдaвHю pyсЬкy кyлЬтypy.

3aвдяки свoel,y гeoгpaфivнoMy пoлo}кeнню Укpaiнa.Pу сь муcиn бу лa
Haв'язaти нaЙближчi стoсyнки з Biзaнтieю' | спpaвдi '  УкpaTнa-Pyсь
встyпилa в тopгoвeлЬнi зв'язки з Brзaнтiсю щe пepeд oxpищeнням Pyсi 3
Часy iT oХpищeнHя встaнoвилися мiж HиMи щe блиxнi взaeMиHи i нa пoлt
дyхoвo-кyлЬтypHIM.

Bзaгaлi кaжyЧи, Biзaнтiя n4aлa вeликиЙ вплив Ha poзвитoк Haшoгo
стapoдaвHЬoгo )киття в тpЬoХ Haпpямax: 1 ) y poзвиткy дepжaвниx пoHятЬ;
2)y змiнi пpaвoвиx пoHятЬ та 3) в пoшиpeннi (кHижHaгo нayveнiя> [33,
с 135]

3гiднo з B.{eнням Cвятoгo Письмa, дepжaвниЙ yпpaвитeлЬ дiстaвaв
свoю влaдy 3 лaски Бoжoi 3a свiдчeнням лiтoписy. y)кe пepшi нaшi
enискoпи, - a вoHи були з пoхoд)кeнHя гpeки, - гoвopили Boлoдимиpoвi
Beликoмy: <Тьt пoстaвлeнъ eси oтъ Бoгa> [34, с.  541] Peлiг iЙнe
пoсвячeнHя влaди вiзантiЙськoгo iмпepaтopa виявлялocя в ypovистlм
вiнчaннi Ha Цapствo l .{apськi peгaлiТ (кopoнa, скипeтp i  т п.) бyли
зoвнtшньoю oзHaкoю вищoi влaди. oтoж, I y нaс виHик пepeкaз пpo
нaдiслaння цapсЬкoгo вiнця з l..{apгopoдy Boлoдимиpoвi Moнoмaхy

Bплив BiзантiЙськoгo пpaвa вiдбився нa встaHoвлeннi двoх пopядкiв
сyдoвoгo пpoцeсy - цивiльнoгo i дyxoвнoгo КoмпeтeнцiI князя пiдлягaлa
цiлa Hи3кa сyдoвих спpaв Biдoмo, щo нaшi князi  нepiдкo
п|дпopядкoвуBaлncя дyxoвeнствy нaвiть в тиx спpaвax, щo нe пiдлягaли
кoмпeтeнц|i дyхoвeнствa Haпpиклaд Boлoдимиp BeликиЙ на пopaдy
дyХoвeHствa yвiв сMepтHy кapy для poзбiЙникiв, i  т iльки згoдoM
дyxoвeнствo пopaдилo Boлoдимиpoвi B збиpaти <виpy>* вiд винyвaтцiв
y poзбiЙництвi [34' с. 544]

l{oдo <книжнaгo Hayчeнiя) дoвoдитЬся зHoв пoвтopити, щo вoнo бyлo
в тlснoмy 3в'язкy з peлiгiею i бyлo |] peзyлЬтaтoМ

Cвiтськa мyдpiсть' тaк би Moвити, нe зaкpaдaлaся в дaвнЬopyсЬкy
шкoлy |12'  c.7]

Paзoм з лiтepaтypoю Biзaнтiя дaлa Haм i зpазки f\4истeцтва - apxiтeкгypи
Цepкoв, Moзalки i фpeски, 3a тиMи зpaзкaгЙи yтвopився y нaс iкoнoпис; з

гpeцЬкoгo гpoмaдянствa |12, с' 506-507]
oтoж, виHикaс питaHня, чи He пpoгpaлa КиiвсЬка Pyсь, щo пpиЙнялa

хpистияHсЬкy вipy з Biзантi i ,  a нe з Pиму? 3aлишaючи oстopoнЬ yсl

мipкyвaння з цЬoгo пpивoдy, a пiдкpeслюючи лишe oднy peлiгiЙнy сnpaвy'

yкpai.нськиЙ tстopик Б. Гpeкoв ввaжae, щo <вiзaнтiЙськa Цepквa бyлa

Ьeзnepe""o тepпимiшa 3a pиMсЬкy; Ha пpoтилeжнiсть oстaннiЙ вoнa

дoпyскaлa iснyвaння нaцioнaпьниx цepкoв' Дa9aлa знaчнy lt'lo)клив|стЬ

iх сaмoстiЙнoгo Життя | ця oбстaвиHa нe3aбapoм пo31aчилaся нa iстopij

кyлЬтypи тих кpaiн, якi yникли нiвeлюючol pyки Baтикaнy> [43, с. 379]'

Cлiд тaкoж il,laти Ha yвaзi, щo, твepдo дoдepЖyючись вiзaнтiЙськoi

opiснтaцiI. КиTвськa Pycь в тoЙ жe Чaс il4aлa тiсний зв'язoк iз зaxiднoeвpo-

пeЙськими дep)кaвaми.
Cпopiднeнi 3в'язки Pюpикoвиviв з зaхiдними динaстiями вкaзyютЬ Ha

yчaстЬ Киtвськoi Pyсi в зaxrднoовpoпeЙськoмy життi. l спpaqдi, <Киlвщинy

i"an, нa 3axoдi, ввaжали ii зa бaгaтy i кyльтypнy кpaiHy i нi в якiм paзi нe

дивилися Ha Hei знeвa)кливo, як Ha вapвapськy кpajчyD' B тi чaси rvtoлoдa

Киiвськa дepЖaвa бyлa нaстиHoю oвpoпeЙськoгo свiтy, a Киiв бyв

вa)кливoю для HЬoгo oпopoю i мiсцeм тopгoвoгo зв'язкy з Чopнoмop'ям
p0, c 1a7l
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PoзОiл l l l

oсвlтA вlд yпAдКy киeвA дo пoлoB]АH|А XV! cт.

Пidупвd Kупьmуpнoеo х<.!mmя нa Hadёнiпpянщuнi - Bnnuв укpai.нcьt<oi куnьmуpu нa
лumoвcьку. - Hacлidкu вчeння уKpaiнcь'<oеo ltJляхemсmвa в noльcькiЙ u]кoлi - Цepкoвнi
|l lKoлu dля мiщaнcmвa i ceлянсmoa - Maнdpiвнi унumелi - Aз6укa-еpaнUця -
Чacocлoвeць - Memoda чumaння - ШвaЙпoльm Фюnь - Фpaнцucк Cкopuнa - ?aеaльнa
xapo'<mеpucmuKa ocвimньol cпpaвu 3a чaс вid 1240 p do пoлoвuнu XVl cm

Пoмiтний пiдyпaд Киlвськoi дepжaви пoЧaвся пiсля сMepтi Яpoслaвa
Myдpoгo (1054) внaслiдoк тo1 бeзnepepвнoi бopoтЬби, щo iT вeли piзнi
пpeдстaвHики кHяжoгo poдy зa пpaвo вoлoдiнHя Кисвoм Чepeз
нeмoжливiстЬ lt,tiцHo зaсiсти нa киiвсЬкiм пpeстoлi, пpeтeHдeнти нa тoЙ
пpeстiл виp||,ljили пepeнeсти пoHяття пpo стapшиHствo в pyсЬк|Й зeмлl в
iншi цeнтpи. oтoж, Киiв пepeстaв бyти пoлiтичHиlt' цeHтpol\', тy poлЬ
пepeбpaлo Ha сeбe Гaлицькe кHязiвствo, дe 3 пoлoвини X| ст. зaс|в oHyк
Яpoслaвa Poстислaв Boлoдимиpoвич. 3pyЙнyвaнHя Кисвa Бaтисм (1240)
спpиЧиl{илoся дo oслaблeння киiвсЬкoi дep)кaви тaкoю Mipoю, tilo вжe в
кiнцi Хl|| ст Киiв oпинився пiд бeзпoсepeднЬoю влaдoЮ тaтap.

Taтapськa Haвалa, нa пoгляд дeякиХ iстopикiв, пpивeлa HeдднiпpянсЬкy
Укpalнy дo пoвHoгo зaпyстiHHя, тaк щo, il'oвляв, He мoжe бyти мoви нe
тiлЬки пpo дaлЬшиЙ poзвитoк oсвiтHЬoT спpaви, a HaвiтЬ пpo бyдЬ-якe
кyлЬтypнe )киття в бeзлюднiй пyстeлi. oднaк y)кe p 1882 B. Aнтoнoвич
свooю poзвiдкoЮ <Кieвъ, eгo сyдЬбa и знaчeHie съ Х|V пo XV| ст>
пepeкoF|ливo дoвiв, щo зaгaлЬнoпpиЙHятa дyMкa пpo зaпyстiHня КиlвсЬкol
Pyсi вiд Х||| пo XV| ст (e нe бiлЬtДe' як iстopичHe мapeвo> |1, с' 2|.

oтoж пpaвилЬHiшy пo3иЦiю щoдo ЦЬoгo питаHHя зaЙ[iaЮтЬ тi iстopики.
якi гaдaютЬ, щo тaтapсЬкa нaвaлa, бeзпepeннo, зaтpимaлa yсп|xи нaшoi
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oсвiти, aлe He тoмy' щo тaтapи Hiби вopoЖe cтaзил|Аcя дo ЦepквИ i шкoли,
a тoмy' щo пiд Чaс тaтapсЬкиx нaiздtв гинyли в oгнi пoжeж цepкви тa
бiблioтeки i шкoли пpи ниx Пpoтe ЦJкoлa пpoдoв)кyвaлa свoe iснyвaння l
нaдaлi, як Цe видHo, Hal.lpиКлaд, 3 життописy св Cтeпaнa Moкpицькoгo,
дe вкaзyстЬся, щo y Кисвi в XlV ст бyли шкoли Xova тaтapсЬкa Hавaлa
нe зpyЙнyвaлa Haшoгo шкiльництвa, як i He 3нищилa нaшol лiтepaтypи,
oдHaк пoтягHyлa зa сoбoю пiдyпaд кyлЬтypl.loгo життя нa Haдднiпpянщинi
Taк, пpo пiдyпaд opигiнaльнoT твopчoстi мoжe свiдчити вжe тe, щo
ПevepськиЙ MoHaстиp' щo бyв oдHим з нaЙмoгyтнiших oсepeдкiв дaвньoi
yкpajнсЬкoi oсвiти' здoбyвся в кiнцi X|V тa нa пoчaткy ХV ст лишe нa нoвi
peдaкцir Пevepськoгo Пaтepикa |3' c.278|

Щoдo oсвiтHЬoi сnpaви в Гaличинi тa нa Boлинi дo нaсy пpилyчeнHя
пepшo| дo Пoльщi (1387)' a дpyгoT _дo Литви (1377|, тo Mo)кнa твepдити,
щo Гaлицькo-Boлинськa дepжaвa збepiгaлa кyлЬтypHo-нaцioнaльнy
тpaдицiю Ки jвськol Pyсi' a piвнoнaснo всe бiльшe зближaлaоя з зaхiднoю
кyлЬтypoю [6' с. 502] Живyни в тiсниx зHoсиHaХ iз зaхiдними сyсiдaми,
гaлицЬкo-вoлиHсЬкl князl зaвeли лaтинсЬкy Moвy в диплol,aтичHих
зHoсиHaХ' a сaмe HaселeHня тoлepaHтнo стaвилoся дo кaтoлИцтвa I
кaтoлиЦЬкol в|pи.

HaЙгoлoвнiшoю лiтepaтypHoю пaM,яткoю Гaлицькo-BoлиHсЬкol
дepжaви e Гaлицькo-вoлиHсЬкиЙ лiтoпис, щo з мистeцькoгo бoкy
пepeвищyr киjвськi лiтoписи Пpoтe нi тoЙ лiтoпис, нi yсi lншi твopи, щo
дiЙшли дo Haс з чaсiв Хl||-X|V ст, нe Mo)кyтЬ дopiвнятися дo гoлoвнiших
пaм'ятoк стapopyсЬкo| л|тepaтypи Хl.ХIl ст

Дo ГaлиЦькo-Boлинськo1 дep)кaви oдиH чaс (вiд 1280 дo 1з23)
нaлe)кaлa тeпepiшня 3aкapпaтськa Укpаlнa, дe мyкaчiвський тa
гpyшiвськиЙ мoнастиpi бyли пepшими poзсaдHикaп/lи писЬмeннoстi
3aкapпaтськoi Укpaiни [2' с 13]' a зa пaHyвaння Яpoслaвa oсMo]t,tислa
( 1 1 53-1 1 87) Haлeжaлa тaкoж Бyкoвинa Ha жaль, Heгvta жoдHих згaдoк пpo
тe, щoб y тoй нaс чи пepeд тим iснyвaв нa Бyкoвинi якиЙсь кyльтypний
oсepeдoк. aбo бyли тaм якiсь |'lJкoли

Poзбитi бiлopyськi тa yкpaiнсЬкi зeмлi (мiж iншим' Пoдiлля, Чepнiгoвo-
Ciвepськa t Пepeяслaвськa зeмлi) пiдпaдaють пpoтягot\,l XlV ст. пiд влaдy
Литoвськoi дepx(aви, a Гaличинa вiд дpyгoi пoлoвиHи Х|V ст. cтae
пpoвiнцieю Пoльськoгo кopoлiвствa |16' c 521-522| 3гoдoм, внaслiдoк
Л юбл iнськoi y нii ( 1 569), дo Пoльськo.Л итoвськoi дep)кaви пpилyч илися
yсi yкparнськi зeмлi, зa виHяткoм Чepнiг iвщини, щo щe зaлиlДaлaся 3a
Moсквoю (вiд 1503 дo 1618), Бyкoвини, щo пiдпaлa пiд влaдy Moлдaвii.
тa 3акapпaтсЬкoi yкpaiHи' щo пiдпaлa пiд влaдy Угopщини.

Литoвськa дep)кaвa, щo пpoтягoM Maлo нe двoх стopiн бyлa дepжaвoю
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I yкpaTнсЬкoгo Hapoдy, He внoсилa зHaчних змiн y Йoгo кyльтypнo-
нaцtoнaльнe життя, i цe з тoT пpичиHи, щo литoвсЬкa кyлЬтypa стoялa
Hижчe yкpaiHсЬкoi. oтoж литoвськi кня3i тa Maгнaти пiдпaли пiд вплив
oсвiчeнiшиx yкpaiнцiв, щo дaли iM свoЮ мoвy' лiтepaтypy, вipy i взaгaлi
кyлЬтypy Укpaiнськa мoвa стae мoвoю yпpaви, зaкoHoдaвствa тa суАУ У
стaтyт| литoвськiм пpяl lo yзaкoнювaлoся: <Писap зeмськиЙ мaв пo-
pyсЬкot\,ty, лiтepaми iслoвaми, всi листи Й пoзви nиcaтv|, a нe iншoю мoвoю
| слoвaми)) Укpalнськa Moвa в тoй чaс po3вивaлася спiльнo cилaиv|
yкpalнсЬкoгo iбiлopyськoгo нapoдiв, a тoмy iнкoли тя)|(кo бyвaс встaHoвити
HaЦюHaлЬн|стЬ aвтopa чи пepeклaдaчa якoгoсЬ твopy, a дo тoгo i yкpaiнeць'
i бiлopyс oдHaкoвo Haзивaли сeбe pyсинaми

Aлe нe дoвгo тiшився yкpalнськиЙ Hapoд вiльним кyлЬтypниM Життям
Bжe в пoлoвинi XУ ст. пoвстaлa бopoтьбa yкpaiHсЬкoгo нapoдy пpoти
литoвсЬкиx князiв нa /pyнтt цepкoвHиx спpaв, a вoдHoЧaс i oсвiти: литoвськi
князi ,  пpиЙнявu. lи згoдoM кaтoлиЦЬкy вipy. пpисвoiли сoбi пpaвo
(пoдaвaння>, сeбтo пpaвo пpизHaчaти oсiб нa пoсaди пpaвoслaвHиx
eпискoпtв i apxiмaндpитiв Удlляюvи тi пoсaди зa гpoшi, як тe poбили
тaкo)к пoльськi кopoлi Ha yкpaТHсЬкиХ зeMляХ, литoвсЬк| княз| чaстo
пpизHaЧaли нa пoсaди eпискoпiв i apxiмaндpитiв зoвсiм нeвiдпoвiдних
oсiб, тoмy пpaвoслaвHa цepквa втpaчaлa aвтopитeт в oчaХ вipних 3гoдoм
бyлo зaвeдeнo ЦJляхoм звичaю т зв (пaтpoHaт>' щo нaдaвaв пpaвo
il/taгHaтaм | пaHaM poзпopяд)кaтися дyxoв|.|иMи пoсaдa[4и | ЦepкoвниM
мaЙнoм y свoiх i l laстнoстяХ Maлoпpидaтнe дo свoiх пaстиpсЬкиx
oбoв'язкiв пpaвoслaвHe дyxoвeнствo He дyжe peтeлЬнo стaвилoся тaкoЖ
i дo свotх yчитeлЬсЬкиx oбoв'язкiв, тa й сaмi литoвськi  князi  бyли
мaлoзaцiкaвлeнi в poзвиткoвi yкpaiнськoгo шк|лЬHиЧтвa

!o тoгo сaмe на тoй Чaс пpипaдaв мaЙже цiлкoвитиЙ poзpив y зHoсинaХ
yкpaiнцtв з Biзaнтieю Bтpaтивши свoю сaMoстiЙнiсть, Biзaнтlя сaмa
звepнyлaся дo 3aхoдy, дe пoчaли квiтнyти пи|.llHиiln цвiтoм нayкa Й
мистeцтвo Пpaвда, для yкpaiнсЬкoгo гpoмaдянствa вlдкpивaлaся тeпep
MoжливiстЬ встyпaти Чepe3 Пoльщy в бeзпoсepeднiЙ зв'язoк iз
евpoпeЙськoю кyлЬтypoю Taк, вжe p. 1397 пoльсЬкa кopoлeвa Ядвiгa.
мaюЧи нa дyмцi кyлЬтypнo змiцнити мaЙбyтню yнiю мiж Пoльщeю тa
Литвoю, зaсHyвaлa свolм кoцJтoM пpи Пpaзькiм yнtвepситeтi (вiдкpитo
йoгo ,|348 p ) спeцiaльниЙ iнтepнaт для стyдeнтiв з литoвсЬких тa iншиx
сyсiднix зeмeлЬ, a p .l409 тaкиЙ caмиЙ iнтepнaт yтвopeнo пpи Кpaкiвськiм
yHiвepситeтl .  Укpatнськi  мaгнaти пoчaли пoсилaти свoТх синiв дo
Кpaкiвськoгo yнiвepситeтy (зaснoвaн иЙ 1364 p ) тa iнших пoлЬсЬкиХ tlJк|л

3axoплeння пoлЬсЬкoю кyлЬтypoю, пpeзиpствo дo свorl piдHol мoви
й вipи бyли звинaЙним нaслiдкoм HaвЧаHня yкparHсЬкoгo пaHствa в vyжiЙ
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шкoлi. Cepeд синiв зaмoжнoгo мiщaнствa тaкo)к o чиMaлo oсiб, щo нa6ули
вищy oсвiтy в Чyжих шкoлaх Тaк, y XV ст сepeд бaкaлaвpiв i стyдeнтiв
Укpaiнськoгo yнiвepситeту були oсoби poдoм з Пepeмишля, Бepeстя,
Пинськa, Biльни тa iнших мiст Литви |14, c- 197| e дaнi пpo тe, щo Heмaлo
стyдeнтiв з yкpajноЬкиХ зeмeлЬ вчилoся в XV.ХV| ст. y Пpaзькoмy
yнiвepситeтi [15, с 11]. Пpoтe yкpaiHсЬкe He3af\, lo)кнe мiщaнствo i
сeляHствo мiцнo тpиMaлoся сBooi вipи, бo вбaчaли в нiй зaпopyкy
збepeжeння свoei нaцioнaльнoстi, вЧили свoixдiтeЙ y ЦepкoвHиx цJкoлax
aбo y мaндpiвних дякiв. Haпpиклaд, зa свiднeнням пaстopa oдepбopнa,
якиЙ дoвгиЙ нaс пepeбyвaв y Beликiм Князiвствi Литoвськiм, пpaвoслaвнi
3aвжди [,taютЬ пpи цepквax цJкoли [5' с 333]

Учитeлями в цepкoвHих шкoлaх бyли тeпep пepeвax(Ho дяки,
пaлaмapi '  дeмeствeники, щo дiстaють тaкoж назвy <бaкaлapa>, aбo
(дидaскaлa>. 3a свoю пeдaгoгiннy дiяльнiсть yvитeлi oдepЖyвали дeякy
нaгopoдy вiд бaтькiв yннtв пiсля зaкiнчeння пeвHoгo кypсy нayки. Пepexiд
вiд бyквapя дo Чaсoслoвa, вiд чaсoслoвa дo псaлтиpя i  т. д. бyв
спpaвжнiм святoM i для вчитeля, i для yннiв УнитeлЬ oтpиMyвaв вiд
бaтькiв гopщик кaшi тa гpивHy гpolДиMa. Caмe святo вiдбyвaлoся тaк:
yчeHЬ пpинoсив дo tlJкoли гopщик каш| з гpoЦJипЛa звepхy. стaвив Йoгo
нa стiл Учитeль, вiдiбpaвши гpoшi, paзo]t,l з yЧHяMи йшoв нa плoщy
бiля шкoли. Taм стaвили гopщик l.ia зe[4лю тa пoЧиHaли киАaтИ в нЬoгo
кiлкaми, пoки He poзбивaли Йoгo на чepeпки .Цaлi вiдбyвaлися всякi
iгpи тa зaбaви.

У ХV.xVl ст з'явилися y нaс т зв lvtaндpiвнi дяки тa свiтськi мaЙстpи
гpaf\ ioти. Haзвy мaндpiвних oтpимaли тi вчитeлi. якi нe Maли свoгo
пoстiЙнoгo oсiдкy, a пepexoдили з сeлa дo сeлa, з xyтopа дo xyтopa i тaм
уч|^л|/i дiтeЙ vитaти, писaти Й спiвaти. Гoлoвнoю пpиЧиt{oю пoяви y нaс
мaндpiвних yvитeлiв (тaкiyнитeлi бyли i  в Hiмeччинi), тpeбa дyмaти' 6yлo
тe, щo в Укparнl пo xyтopaх нe бyлo цepкoв, a oтжe i шкiл oтoж мaндplвнi
yнитeлi викol{yвaли вeликy кyлЬтypнy f\'|с|ю' opгaH|зoвyвапи пepeсyвн|
шкoли. Пpaвдa, oдиH стapoжитeЦЬ y poзмoвi з дoслlдникoм шкiльництвa
нa Хapкiвщинi iнакшe пoясHЮвaв пoявy мaндpiвниx дякiв: <УvитeлЬ.дяк
пpи шкoлi, Haвчaючи мaЙбyтньoгo тaкoгo сaмoгo дякa, 3вичaЙнo, гoвopив
йoмy тaкy пpикaзкy: _ як зpoбишся сaм yчитeлeм' yчи тaк. щoб yнeнь нe
вiдбив y тeбe uJкoли, сeбтo нe вiдкpивaй свoeмy yннeвl всЬoгo' щoб вiн
нe вiдбив y тeбe в пapaфiT шкoли тa нe сiв би нa твoс мiсцe. - БpoдячиЙ
vи мaндpiвниЙ дяк пpиxoдив дo сiльськoj шкoли, yдaвaв з сeбe, щo вiн
нiчoгo He знaв, здoбyвaв чaстиHy пoтpiбниx Йoмy вiдoмoстeЙ вiд oдHoгo
yчитeля.дякa, чaстинy - вiд iншoгo, Йшoв дaлi тa нeзaбapoм стaвaв
зHaвцeм yсЬoгo, пepexитpивши сBoix yнитeлiв> [7 ' c. 296l, Maндpiвних
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yнитeлiв пiзнiшe нaзивaли тaкo)к <пивopiзaми>, мaбyть' тoftiy, щo мaли
вo|{и вeликиЙ наxил дo вживaння nивa [8' с. 193]

Щoдo пiдpyнникiв - тpeбa дyмaти, щo в тoЙ чaс пepши]t,t пiдpyнникoм
бyв бyквap, aлe дo нaс нi oдин з тих бyквapiв нe дiЙшoв. Пiдтвepджeння'
щo бyквapi, бeзпepeннo, y)кe бyли в тoй чaс, знaxoдиlЛo в листi
HoвгopoдсЬкoгo apхioпискoпa Гeнaдtя дo мoскoвсЬкoгo .\'итpoпoлитa
Cимoнa в кiнцi ХV ст. У тiм листi с 3|?дкa пpo aзбyкy.гpaницю Heмa
сyмнiвy, щo aзбyкa-гpaHиця ['oглa дiстaтися дo Moскoвti лишe 3 Укpaiни,
щo вx(e y тoЙ vaс пoстaчaлa ТЙ свoю кyлЬтypy.

Haзвy <aзбyкa-гpaHиця) Haдaнo бyквapeвi тo.\, ly.  щo aбeткa
пoдaвaлaся тaм y фopмi вipшa, кoжниЙ pядoк якoгo пoчинaвся 3 лiтepи в
aбeткoвiм пopядкy, пpи чoi,ty нa (гpaHицю>, сeбтo нa кpaЙ кoжнoгo pядкa
вipшa винoсилaся щe oкpen,lo Йoгo пepшa лiтepa Як зpaзoк, нaвeдy ryт
ypивoк з aзбyки-гpaницi пiзнiшиx чaсiв.

A Aзъ слoвoмъ симъ мoлюся Бory:
Б. Бoжe, всeя твapи зижитeлю -
B. Bидимьtя и нeвидиMьlя [1.1'  с. 28].
3a бyквapeм Йщoв чaсoслoв як пepшa читaнкa' Cлiд мaти на yвaзi,

щo нaпpикiнцi ХV ст з.явилaся пepцJa дpyкoвaнa киpилиЦeю слoв'янсЬкa
книЖкa, i тo бyв якpaз кЧaсoслoвeцЬD' видaниЙ нtмцeм ШвaЙпoльтoм
Фioлeм y Кpaкoвi 1491 p. Moвa тoгo кЧaсoслoвця> мar бaгaтo oзHaк )кивoi
yкpaiнсЬкoi мoвvt|12, с 8]. Шв Фioль бyв пepшим дpyкapeм слoв'я|-lсЬкиx
книг киpилiвсЬкиlvtи Чepeнкaми*

Щoдo i 'eтoди Hayки читaння - тpeбa дyмaти' щo в xV ст yх(e
в)кивaлaся т зв лffepoсклaдaлЬнa il4eтoдa' якa пoлягaлa в тoмy' щo yчeнЬ
мaв вивчити всi кoмбiнaцii склaдiв 3 двoХ, тpьox i бiльшe лiтep: бyки.аз
бa, в*Aи-aз вa iт д У згадaнiм вищe листiapхieпискoпa Гeнaдiя aвтop
пoдaв тaкиЙ план нaвчaHHя читaнHя: кA мoЙ сoвtтъ o тorЙЪ, чтo yЧити въ
yчилищ*, пepвoe aзбyкa.гpaниЦa истoлкoвaнa сoвс*мь дa и
пoдтитyлЬнЬ|я слoвa дo псaлтЬ|pя съ сл'lцoвaнieмъ нaкp*пкo: и кoли тo
изyчaтъ, мoжeтъ пoсл* тoгo пpoyчивaя и кoнapхaти и чeсти всякЬlя
кHигЬ|> oтoж, як бaчимo' вiдпaдaлa вжe пoтpeбa вчитися читaти пiсля
псaлтиpя _ <Aпoстoлa> чи iншi кни)кки в пeвнiЙ пoслiдoвнoстl, як Цe бyлo
paнiш, бo кoжниЙ, xтo вивчив склaди тa нaпpaктикyвaвся в читaннi
псaлтиpя' rvliг (кoнapxaти>, сeбтo читaти в цepквi кaнoHи тa взaгaлi Читaти
кoжнy кHижкy |стopиннi, npиpoднинi тa гeoгpaфiннi вiдoмoстi нaбyвaли
писЬмeнн| люди 3 читaн}lя згaдaних yжe paнiшe кHижoк тa |HЦJих твopiв

t Пpo Шв Фioля див , Гpyt.ueвський M |сropiя yкpаТнсЬкoТ лiтepатypи КиТв 1926 T.5
с 129.1 38. а тaкo)к мoю сtатrю кШвaйпoльт Фioль> y pivникoвr 5 <Укpaiнськa Книга> Львiв.
1 94з r oкpeмi вiдбитки тoT стаrгi, Львiв, 1 943 1 4 с
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пepeклaднoгo писЬMeHствa зi спeЦИфiнним peлiгiЙним вИсв|тлeнням пoдiЙ
i явищ та з мaтepiaлoм' щo мaлo вiдnoвiдав наyкoвiЙ пpaвдi тa пeкyчим
пoтpeбaм життя ,Цoсить скaзaтИ' щo вiдкpиття Амepики пpИписyвaлoся
в тoдiшнlЙ лtтepaтypi (шпaHскИMь и фpaнцyзскимъ н'kмцaмь> [9. с 535]
Такoж He MoжHa Hе згaдaтИ щo Киlвськa PyсЬ laл|АLJJИлa пo сoбi цiлy
низкy opигiнальниx lстopИЧHиХ твop|в'  щo дoвгиЙ vaс бyли
нaйпoпyляpн|шиMи твopaми шиpoкиХ кiл yкpaiнськoгo гpoMaдянствa B
Тx числi пepшe мiсцe зaЙняв ПeнepськиЙ Пaтepик' щo 3 пoчаткoм Hашoгo
дpyкapствa, зa вислoвoм M Гpyшeвcькoгo, (стaв (зoЛoтoю> кHигoю)
yкpalнсЬкoгo писЬMeнHoгo людy, д)кepeлoм Йoгo лiтepaтypHo| утiхи i
MopaлЬнoгo пoyчeFiня) |17. c 114|

Щoдo piднol MoвИ _ стаpoлiтepaтypнa мoвa. oпepтa нa стapopyськtЙ
цepкoвнlЙ oсHoв| з yкpа.нсЬкoЮ зaкpаскoю, всe бiльшe noтpаплялa пiд
вплив Hoвoi кaHцeляplЙнol Moви з tt бiлopyсизMaMи тa noлoнlзMaми. як
piвнo i  Мoвa (noспoлИтствa) вбиpaлa в сeбe бaгaтo пoлЬсЬкиx eлeмeнтiв
[5' с 366-368]

Шкoлa в тoЙ час збepiгалa цepкoвниЙ xapaКтep. як i вся нaшa тoдiшня
л|тepaтypa

3a нaЙвизначн|t lJy л|тepaтypнy дpyкoвaHy паM'яткy тих vaсiв слiд
пpизнaти <Бiблlю pyскy) щo l l  видав y Пpaзl  1517 p бlлopyс <изъ
слaвHoгo гpaдa Пoлoцкa> Фpанциск Cкopина- Пpoтягoм нeбaгaтьoх poкtв
Cкopинa видaв цiлy низкy бlблlЙниx кHижoк сepeд ниx <Псaлтиp)) (1517)
У пepeдмoвi дo <Псaлтиpя)) CкopиHa вкaзyс Ha пpизHaчeHHя тo| кHижки _
<дiтям MaлиM пoчaтoк yсякoi дoбpol HayкИ) Ha кpисaх <Псaлтиpя>
Cкopина пoдaс дeякi цepкoвнoслoв'янсЬк| слoвa в пepeклaдI Ha (pyсЬкy
Moву) (для людeи пpoстЬ|ХЪ pyскИМъ язЬ|кoMЪ. чтo кoтopoe слoвo
зHaMeHyeть> |4' c 27]

Bизнaчнlшi мoнaстиpt. як ipaнiшe. збep|гaлИ в сeбe скapби
л|тepaтypнot твopнoстi Тaк. с вrдoмoст|, щo ПeнepськиЙ мoHaстиp 1 554p
Maв зHaчHy к|лЬк|стЬ кни)кoк He лИшe цepкoвнoбoгoслyжбoвих i  всiляких
збipникlв. aлe Й книги (пoсnoлитЬ|я), сeбтo свlтсЬк| |J-|e бiльшy бiблroтeкy
мaв CyпpaсльськиЙ MoHaстиp. щo налiнyвaв зa oписoM 1557 p 2О3
кнИ)кки, в т iм числt 5 <битиxъ>. сeбтoдpyкoвaHиХ' нe pаxyюЧи дapoвaниХ
кHижoк в|д якoгoсЬ Яцька [1a с 195]

CписyвaнняM кHиЖoк y тoЙ vaс заЙмaлися нe ли[!e дyХoвн| тa свiтськi
oсoби paдИ спaс|HHя дyш|, aлe Й писapl-peмiсники, щo стaвИЛися дo свorl
пpaцi з MeHшoю пoбoжнiстю, нiж списyвaч| пoпepeднlх стoptн Пpo цe
свiдvить iншиЙ Хаpaктep пpиписoк списyвaнiв Ha сaMиХ pyкoписаx Taк' y

t Пpo Ф Cкopинyдив спeцiaльнy мoнoгpaфrю Boлoduмtttэoв П'.Qoкrop Фpанциск Cкopинa
спб' 18BB
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кПpoлoзi> (X|V ст) с тaкa пpипИскa. <Какo ли нa oбьeстися . пoстaвлятЬ
кисeлЬ сь MoлoкoMь). a B <Устaвt> (1393) с пpипискa. <Cnaти MЬl ся
хoщeтЬ)) [13' с 36]

Biд Х|V-XV ст. BвoдятЬся y нaс нoвl спoсoби писЬмa, т зв пiвyстaв t
cкopoпИс Пtвyстaв вiдзнaчaвся тaкиMи пpикlлeтaми: лiтepи MaютЬ
пpoстlшиЙ нapИс, н|ж ycтaв; 3aM|стЬ пpяMиХ л|H|Й yживaютЬся лaMaн|;
кo)кHa лiтepa пИшeтЬся oкpe[4o, He зв'я3yстЬся з iншoю тa Mar дeкiлЬка
фopм, тaк щo писap мoжe писaти тy сaмy лiтepy пo-p|знoмy Лiтepи в
скopoписi визHаЧaЮтЬся щe бiльшoю piзHoМaHiтHicтю нapисy [13' с 46]

oсвiтню сnpaвy Ha yкpаjнсЬких зeмляХ зa вкaзaниЙ тyт пep|oд _ вlд
пoлoвини Х| l|  дo пoлoвини ХV| ст _ мo)кHa бyлo б стислo
oxapаКтepизyвaти тaк, вищr вepстви y кpaТHсЬкoгo гpoмaдяHствa. спoнy кaнi
пpив|лeяMи шляхeтсЬкoгo стaHy' пoЧaли []Jвидкo | пoм|тHo п|дпaдaти п|д
вплив пoлЬсЬкoТ кyлЬтypи тa кopистyвaтИся пoлЬсЬкoю t\,loвoю, зaли[lJаючи
piднy мoвy тa цepкoвнy шкoлy лишe для пpoстoлюддя l-{eЙ poзpив вищиХ
вepств yкpa|нсЬкoгo гpoмaдяHствa з иoгo oснoвHим ядpoM спpичиHився
дo oслaблeнHя poзвиткy yкpаil.tсЬкol кyлЬтypи, щo oсoбливo виявилoся
як y вlдсyтнoст| сepeдHьol t вищoj yкpalHсЬкo| шкoли. тaк l  в 3аHeпaд|
opиг|HaлЬнo| лlтepaтypHol твopчoстl

Aлe цe щe He дaс пpaвa твepдити, щo yкpaIHсЬкa кyлЬтypa зa вкaзaниЙ
тyт пep|oд ц|лкoвитo загиHyлa пepeд сяЙвoм пoлЬсЬкo| кyлЬтypи A сaмe
тaкe Tвepд)кeнHя вислoвлюс пpoф Cтaнiслaв Кoт' гoвopячи. щo в
шк|лЬHицтвi пpaвoслaвнol Pyсi XV ст (пaHye пoХмypa тeмpявa He бyв
пpичиHoЮ цЬoгo yпaдкy таTapсЬкиЙ нatзд. aлe кyлЬтypнa зaкaмeнlлiсть
сaмoгo гpoмaдяHствa, тeMHoгo i  пасивнoгo Tlльки встyп Пoльщl нa
Гaлицькy Pyсь зa Казимиpа Beликoгo, a на Литoвськy Pyсь ЯгaЙлa -
впpoвaдив тaм пepшi пpoмeнi зaxiднol кyлЬтypи) [10' с 196-197].

l- le тpебa зaбyвaти, щo в Х|||.XIV ст стаpopyсЬкa кyлЬтypa сaмa
зближaлaся дo зaхiднoT кyлЬтypи щe пepeд пpилyчeHHям Гaлинини дo
Пoльщt, а Boлинt _ дo Литви, щo шкtльниЦтвo Ha yкpalHсЬких зeмлях i
yкpajнсЬкa кyлЬтypa дo пoлoвини XV| ст п|дтpимyвaлaся ни)кчoю
вepствoЮ yкpa|нсЬкoгo гpoMaдяHства' - HapoдHиMи MaсaMи тa Hи)кчим
дyХoвeнствoM. якиM влaсHe | зaвдячyс тoЙ oсвlтнlЙ pyx, щo вeдe св|Й
пoчaтoк вiд дpyгol пoлoвиHи ХV| ст
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Poэdiл IV

oсв!тH!Й Pyx
в!д пoлoB|l|Hl|| xv!дo пoлoвиHИ XVll ст.

Kaльвiнcькi |I]кoлu - Coцuнiaнcmвo - Кamonuцькi t'uкoлu - €зуl'mcькi luKoлu -
SaмoЙcькa aкade^riя - ocmpoзькa шкona. - Львiвcькa dpamcькa urКoлa .,Цвi meчii в
noеляdaх укpa|нськoeo epoмaОянcmвa нa ocвimню cпpaвy (lвaн BuшeнcькuЙ ma aвmop
кПepecmopoеttп) - Moеuлянcькa шкoлa в Kuсвi - Bнуmpiшне )кummя 6pamcькuх
t'uкiг -Унiamськi tцкotlu - oцiнкa вnлuву l1oльcь,<oi Kуnьmуpu нa укpal'нcькy -
?aeaльнuЙ piвeнь укpai 'нcьt<oi купьmуpu нa пopoзi Opуеoi пoлoвuн|J хvl l  cm

Biд 40-х poкiв хV| ст пoчaли дiстaвaтися дo Литви i  Пoльщi
пpoтeстaнтсЬкi |дei, щoзнaЙшли тyтдля сeбeдoбpиЙ /pyнт Пoшиpeнню
пpoтeстaHтсЬкиХ iдeЙ, пo'.|инaючи вiд лютepaнствa тa 3aкiHчyючи кpaЙнi]r'и
тeчiяtйи aHтитpинiтapствa (aбo сoцинiaнствa), спpияли нaсaмпepeд
нeпopядки в кaтoлицЬкiЙ i пpaвoслaвHiй цepквi, a тaкoж тiснi зв'язки Литви
i Пoльщiз сyсiдlJiMи HiilneЦЬки[4и зeмля]t,tи, дe peфop]v'aцiЙниЙ pyх пpибpaв
y)кe бiлЬш-мeнш виpaзHiфopми. ПpoтeстaнтсЬкi iAei нe мoгли нe 3aЧeпити
тaкoж yкpaТнсЬкoгo гpoмaдяHствa, бoдaй вищиx йoгo вepств. Caмe вiд
дpyгoi пoлoвини XV| ст. пoмiчaемo iнтeнсивнiшi пoдopoжi yкpaТHсЬкoi
мoлoдi дo нtмeцьких yнiвepситeтiв - ляЙпцiзькoгo, кeнiгсбep3Ькoгo,
гeйдeлЬбepзЬкoгo тa iн [37, с. 100..104], бo тoдi yвa)к € lлoся 3a oзнaкy
дoбpoгo тoнy вiдпpaвляти ft'oлoдЬ зa кopдoн, якщo нe (сoвepшeнiя paди
въ вЬ|ш|.|ихъ нayкaxъD, тo бoдaй paди тoгo, щoб пoтинялaся вoнa пo чy)ких
кpaяx тa 3aсвoiлa Чy)кo3eмHi звичai. 3poзyмiлo, щo yкpaiнсЬкa il'oлoдЬ
Haбиpaлaся зa кopдoHoм HoвиХ пpoтeстaнтсЬких iдeй i пoвepтaлaся
дoдot\,ly в poлi пpoпaгaHдистiв тиx iдeй [46' c 32|.

l-|iлкoм пpиpoднo, щo пpoтeстaнтствo як peлiгiя пepeважнo poзyliy в
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пpoтилe)кHiстЬ чaстo cлiпiй вipi кaтoлицизмy звepтaла oсoбливy yвary Ha
пoI'.tJиpeнHя свolx iдeЙ чepeз шкoлy

Cepeд yкpajHсЬкoгo гpoмaдяР|ствa Литви i  Пoльщi нaЙбiльшe
пoшиpeнHя зtoбyлo сoбi кaлЬвiHствo Тaк, ним пepeЙнялися yкpaiнсЬкi
apистoкpaтиннi poди Гoдкeвиviв, Hapyшeвиviв, Гpyшeвських тa iн 3-пoмiж
кaлЬвlHсЬкиx шк|л Ha yкpaIнсЬких зeМляx MoжHa Haзвaти HaсaMпepeд
пaнiвeцькy tJJкoлy нa Пoдiллi, щo iнкoли нaзИBaлacя aкaдeмiсю 3aснyвaв
lT 1590 P бpaцлaвський вoсвoдa Ян ПoтoцькиЙ (зaкpитoiT,161,l p ) Бyлo
щe кiлькa кaльвiнськиx шкiл (нaпpиклaд, y Лaнцyтi, в зeмлi ПepeмиськiЙ)
Aлe кaльвiнствo мyсiлo скopo пoдiлити свiй yспix з iншим
пpoтeстaнтсЬким yчeнHяM' a сaмe з сoцинiaнствoм, щo бyлo вiдoмo тaкoж
пiд нaзвoю aнтитpинiтаpствo, aбo yнiтapизм, бo тe вчeнHя He визHaвалo
тpoТстoстi Бoгa тa бoжeствeннoстi |сyсa Xpистa oснoвникoм yчeння
aнтитpинiтapствa бyв tспанський лiкap MиxaЙлo сepвeт, вiдoмиЙ в iстopii
Meдицини свorЮ тeopiею кpoвooбiгy Xoч M Cepвeт p 1553 зaгиHyв Ha
вoгнi зa пoшиpeння aнтитpинiтapствa, aлe Йoгo yчeнHя знaйшлo бaгaтьoх
пpихилЬHикlв сepeд гyмaнiст iв, oсoбливo в |тaлiT oдин 3 тих
пpихилЬHикiв- ЛeлiЙ Coцин мyсiв p ,1551 втeкти з |тaлi i  iдeякий vaс
пepeбyвaв y Пoльщi, a Йoгo piдниЙ бpaтaнин Фayст Coцин внiс дeякi змiни
в yчeння aHтитpинlтapствa' зaвдяки Чoмy стaлo вoHo вlдoмиM тaкoж п|д
HaзBoю сoцинiaнствa Ф Coцин p 1579 пpибyвдo Пoльщi'  дe i  жив дo
кiнця свoгo життя (1604) [33. с 32' зз,421

CoЦинiанствo сepед yкpatнцiв нaЙбiльщe пoшиpювaлoся Ha Boлинi
тa КиTвщинi Як i кaльвiнствo, сoцинiaнствo шИpилoсЬ сepeд вищиx вepcтв
yкpaiHсЬкoгo гpoмaдянства (Heмиpиvl, Пepeсiцькl '  Чaпличi, Шпaнoвськi
тa iн ) CoЦинiaнствo зaBжди Йшлo пtд пpaпopoм oсвiтньoгo pyxy, a тofu'y
пилЬнo дбaлo пpo зaсHyвaння шкiл i  дpyкapeнь тa пpo noшиpeHня
лiтepaтypи Пpoсвiтня дlяльнiсть сoЦинiaн стoялa нa тaкiЙ висovинi, щo
стaвaлa зpaзкofut для iнoвipцiв Taк, Haпpиклaд, вiдoмo, щo кн КoстяHтиH
oстpoзький' ЦeЙ визнaниЙ сyнaсни кaMи зa пpaвoвipнoгo npaвoслaвнoгo,
дyжe пpихилЬHo стaвився дo сoциH|aH сaмe зa lхHю пpoсвiтню д|ялЬHlстЬ.

3aгальниЙ xаpaктep сoЦинiaнськoi oсвtти визHaчив сaм Фayст Coцин
y листi дo oднoгo ЮHaкa _ Aндpiя BoЙдoвськoгo, якиЙ вчився y Кpaкoвi'
<Тpeбa вЧитися тoгo, щo e пpиeп4He aбo кopиснe нe для тeбe oсoбистo, a
для всiх тиХ, кoмy ти чимсЬ зoбoв'язaниЙ A нaшi зoбoв'язaння сягaютЬ
дyxa, тiлa Й зoвнiшньoгo свiтy Дoбpa дyхa здoбyвaютЬся i збeprгaються
пpaвдивoю фiлoсoфieю' дoбpа тiлa _ MeдициHoю. a зoвнiшнi- нayкoю
пpaвa 3 них нaЙвapтнiшa - фiлoсoфiя Пoлягaс вoнa в пpaвильнiм
пiзнaннi Бoгa тa Йoro вoлi, щo мiститься y святiм Письмi> |52' c. 178|

3 пoмiж сoцинiaнськиx шкiл нa yкpaiнських зeмлях слiд згaдaти

яn

нaсамnepeд шкoлy в Кисeлинi (BoлoдимиpсЬкoгo noвiтy нa Boлинi), щo
1614 p cтaлa вищoю сoЦинiaнськoю tlJкoлoю; кpiм тoгo' бyли шкoли в
Xмeльникy нa Пoдiллi' в Гoщi, Любapтoвi, Бepeстeнкy тa tн

Бeзпepeннo, сoцинiaни багaтo пpислyx<илися yкpaiнськiЙ спpaвt тим,
щo дбали пpo пepeклaд e вaнгeлiя тa iншиx книг Cв. Письмa Ha yкpaiHсЬкy
мoвy Як нa oдHy з тaкиx лiтepaтypниХ пaм,ятoк Moжнa вка3aти Ha
пepeклaд eвaнгeлiя, щo i l  злaдив Bалeнтин HeгaлeвськиЙ 1581 p.y с.
Хopoшoвt (oстpoзькoгo пoв )

Coцинiaнствo, як yжe згaдyвaлoся' нe знaйшлo пoшиpeнHя сepeд
Hи)кчиx вepств yкpaiнсЬкoгo нapoдy, | тoмy нeмa H|чoгo дивHoгo' щo
кoзaЦтвo He в|дp|зHялo сoцинlaH в|A вopoг|в.кaтoлик|в тa oднaкoвo нищилo
тиx i iншиx пiд нaс пoвстaHHя Б. ХмeльницЬкoгo |34' c 432| CoЦинiaни
нeдoвгo пiсля тoгo пpoдepжaлися в Пoльщi. ,10 липня 1660 p oгoлoI.leнo
oстaннiм днe[4 lxнЬoгo пеpебyвaння в Пoльщi

CoЦинiaнствo пoдeкyди щe й дoсi iснyе в eвpoпi тa Aмepицi,
збepiгaюvи зa сoбoю стapy нaзвy yнiтapизмy, a дeякi pиси тoгo вчeHHя
пepeЙняли piзнi peлiг iЙнi сeкти, як, HanpиКлaд. мeнoнiти, a vepeз них i
нaшi штyндисти [35, c. 182l

Як noшиpювaвся нa yкpa|нсЬкиx 3емляx peлiгiЙний paцioналiзм tЙoжHa
гoвopити лиuJe здoгaднo oднi yкpalнськl iстopики гaдaютЬ, щo peлiгiЙниЙ
paцioнaлiзM мaв нaдзвиvaЙниЙ yспiх нa yкpaiнсЬких зeмляx'  щo,
нaпpиклaд' сoциHlaHствo poзхoдилoся 3 oдHoгo пaHсЬкoгo двopa дo |Hшoгo
no Boлинi, зaхoдилo в щe пyстиHнe Киlвськe вoeвoAствo, зaбиpaлoся Й y
noльськi пyщi [25, c 28| |ншi твepдятЬ, щo пpoтeстaHтськиЙ pyx нe
пpoйшoв у глибину нapoдHиХ мaс, тa Й y пaнськиx кoлax нe зaпyстив
глибoкoгo кopiння тa пepeвaжнo скiнчив свoo iснyвaння з noкoлiнням, щo
тим нoвoвipствoм зaхoпилoся [16' с aI7]

3нaчнa частиHa yкpalнсЬкoT мoлoдi вчилaся тaкo)к y кaтoлиЦЬкиХ
шкoлax. як y кaтeдpaлЬHиx. тaк i в пapафiяльних 3-пoмiж кaтeдpaлЬHих
шкiл, дe вчилися дiти yкpaiнцiв, мoжнa Haзвaти львiвськy, киiвсЬкy, лyцькy
тa iн leякi кaтeдpaльнi шкoли yтpиMyвaлися спiльнo мaгiстpaтoм i
кaпiryлoю Cлiд скaзaти, щo кaтoлики He зaвx(ди oХoчe дoзвoляли B{итися
пpaвoслaвниl,ty свoiх шкoлax Taк' мaгiстpaт м Львoвa 1570 p зaбopoнив
npaвoслaвHим вiддaвaти свoix дtтeЙ дo львiвськoi кaтeдpaлЬнoi uJкoли'
Укpaiнцi звepнyлися тoдi дo кopoля з пpoхaHHям зpiвняти jx y пpaвax 3
кaтoликaми щoдo пpaвa кopисryвaтися jxнiми шкoлaми | хov 3игмyнт
Aвryст дoкyмeHтolll з дня 20 тpaвня 1572 p виpiшив тy спpaвy Ha кopистЬ
пpaвoслaвHиx yкpaiнцiв. всe-тaки мaгiстpaт нe бpaв ЦЬoгo дo yвaги, тo]vly
дoвoдилoся пpaвoслaвHиM дeкпЬкa paзlв пoвтopювaти свo| дoi,aгaння
Aлe мaгiстpaт i дaлr iгнopyвaв дoкуMeнти кopoля Гeнpикa |V (1574) тa
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Cтeпaнa Бaтopiя (1577)' як цe видHo з l-loвoгo дoкylиeнтa тoгo сarЙoгo
Cтeпaнa Бaтopiя (1578)[56' с 28]

Кaтoлицькi кaтeдpaлЬHi шкoли бyли нe лишe пpoфeсiЙними шкoлa]vlи
для п|дгoтoвки свящeHHoЦepкoвHoслyжитeл |в, aлe Й зaгaлЬHooсвtтнiми
Кpiм мoв _ лaтиHсЬкoT, гpeцЬкoТ тa пoлЬсЬкoi, - пpeдмeтaми нaвчaнHя в
ниx бyли piзнi нayки, щo вxoдили в систeмy сeми вiльниx Hayк (septem
aгtes |iberales) тa пoдiля лv|cя нaдвl гpyпи. тpивiyм i квадpивiyм. flo пepшoi
гpyпи вхoдили гpal,taтикa, pитopикa iдiaлeпикa, дo дpyгoi - apифмeтикa,
гeoгpaфiя, ]t'yзикa тa aстpoнoмiя Пiд гpамaтикoю в пoлЬсЬкиХ tllкoлaХ
XV|-XV|| ст слiд poзyмiти лaтиHсЬкy, щo oдHa в тoй чaс i бyлa нayкoвo
poзpoблeнa

Ц{oб пщняти piвeнь кaтoлицЬкиx шкtл тa взaгaлi кaтoлиIлвa, кaтoлиЦькиЙ
eпискoпaт p 1565 3aкликав дo Пoльщi eзyiтiв Biдтoдi пoчинaютЬ eзylTи
зaснoвyвaти цJкoли тaкoж i нa бiлopyсЬкo-yкpalнсЬкиХ 3eмляХ

Cтaтyт opдeнy eзyiтiв" мaв свoеpiдниЙ пoгляд Ha спpaвy Hapoднoi
oсвiти: <Heбaжaнo, щoб пpoстoлюд i чeлядЬ вмiли читaти i писaти Тиx з
них, Хтo вжe нaбyв письмeннiстЬ, He слiд вчити далi. HaвнaHHяt\4
пpoстoлюдy i чeлядi нe слiд зaЙмaтися бeз згoди гeнepaлa (кepiвникa
opдeнy - C.)' бo ниxоi вepстви пoвиннi лишe в пpoстoтi tyшeвнiЙ i з
пoвнoЮ пoкipливiстю слy)кити Гoспoдoвi нaшoмy Xpистy> eзyIти дoбpe
poзyмiли, щo мaЙбyтHс нaлeжитЬ тot\,ly. xтo тpиil4ar в pyкax мoлoдe
пoкoлiння вищoi вepстви, a тoмy вoHи нaсaмпepeд д.6aли npo тe. щoб
взяти в свo.j pyки вихoвaнHя tUляхeтсЬкиx юнaкlв, щo мaютЬ пpaвo'
зaвдяки свoen,ty пoхoджeHню, зaЛняти згoдoM впливoвi пoсaди в цepквi
чи в дepжaвi |24' c. 202l.

P 1570 eзyiти вiдкpили y Biльнi кoлeгiю, щo пpидбaла p 1579 диплoм
нa aкaдeмiю тa стaлa нaйвaжнiшим oгнищe[,t oсвiти i для бiлopyсЬкo-
yкpaiнсЬкoгo гpoмaдяHствa. Тaк' il,lи знaeмo, щo щиpo вiддaний <pyськiЙ>
нapoднoстi тa пpaвoслaвнiЙ вipi Baсиль 3aгopoвський y свolм зaпoвiтi з
дня 11 липHя 1577 p пopyЧa€ oпiкyншi вiддaти Йoгo синiв дo сзyТтiв y
Biльнi, <бo тaмъ фaлять дiтямь дoбpyю нayкy)) |3' c.74|' a пpaвoвipниЙ
пpaвoслaвниЙ кн КypбськиЙ, щo eмiгpyвaв з Moскoвii тa oсeлився Ha
Boлинi, нe вiдpaджye княгинi ЧapтopиЙськiЙ вiддaти свoгo сиHa дo
вилeнсЬкoi кoлeгii, зaспoкoюючи iT, щo й святi oтцi y свiЙ чaс ${илися в
пoгaнсЬких шкoлaх, a нe зpaдили свoei вipи.

Кpiм вилeнсЬкol t.Uкoли, фyiти вiдкpили фгaгo шкiл нa Киiвщинi, Boлинi,

. oФtoвникoм opдeнy сзуiтiв (<Бpатсгю lисyса>) фв lrнатiй Лoйoля та йoro дpyзi Cтaгр
тoгoopдeнy3атвepдивпапeПeвлo||| 17epecня1540p ПaпaКлимeнтХlVp 1773cхacувaв
opдeн, aлe p. 1814 вiднoвив йoгo neпа пiй V||
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Пoдiллiтa в Гaличинi, a сaмe: в Яpoслaвi (|575)' Львoвi (,l606)-, Кaм'янцr
нa Пoдtллi (1610)'  Бapi (мiж .t610-.1614 pp ), Пepeмишлi (1617), oстpoзi
(1624)' Фaстoвi(1625)' Киeвi (1647), Hoвгopoд-Ciвepськy тa в Cтaнiслaвoвi
(в кiнцi XVl l  ст) [60' с '  a7' 74' 86'88, .t05' 111, 122, 124, 141' 153].

Усi цi сзytтськi шкoли пpитягaли дo сeбe знaчнy кiлькiсть yннiв з кiл
yкpajнсЬкoгo гpoмaдяHствa зaвдяки тoмy, щo тi шкoли якнaЙкpaщe
вiдпoвiдaли тoгoчaсHим виlt'oгaм шляxeтсЬкoi сyспiльнoстi. eзyiтськi
шкoли, Йдyни нa 3aдoвoлeння тих ви[, loг,  виxoвyвaли мoлoдЬ 3
сaлoHoвиit4и lr4aHepal,lи, з зoвHIUJнit\,t кyлЬтypним шикoпl, 3 ylt,t|нHяrЙ вiльнo
гoвopити лaтиHсЬкoю lt4oвoю тa писaти нeю лeгк| в|pш|' - всЬoгo тoгo в)кe
бyлo дoсить, щoб дoгoдити тoгoчaоHoмy шляlсинeвi

eзy.tтськa uJкoлa oхoплювaлa y свoiй пpoгpaмi цiлy низкy нayк,
пoдiлeних нa двa вtддiли: нижчий (studia infer iora) i  вищиЙ (studia
supertora). Ha чoлi кo}(нoI rзyTтсЬкoT шкoли стoяв peктop, щo мaв
зaгaльниЙ дoгляд Haд шкoлoю. Hayкoвoю чaстиHoю кepl'yвaв пpeфerг.
Учитeльськa пoсaдa в eзylтсЬкиХ шкoлaх визнaвaлaся зa дyжe
вiдпoвiдaльнy i пoveснy, i noтpaпити нa тy пoсaдy бyлo нeлeгкo, -тpyднiшe
нaвiть, нiж стaти члeHoм rзyiтсЬкoгo opдeнy |52, c' 82' 100J

ПepшиЙ вiддiл rзyiтсЬкoj l.llкoли (гiмнaзiя) ск,laдaвся з п'яти мtaсiв,
щo Йшли пoслiдoвнo вгopy тaк: 1. infima сlassis grammatiсae, 2. media
сlassis grammatiсae, 3 suprema с|assis grammatiсаe (aбo syntaxis), 4.
humanitas, aбo poesis, та 5' гhetoriсa

У кoжнoмy клaсi бyв свiЙ oкpeмиЙ yvитeль Кypс кoжнoгo клaсy, кpiм
pитopичHoгo, бyв oднopiнниЙ, pитopиЧHoгo _ пepeвaжнo двopivниЙ Ha
вивчeHHя лaтиFiсЬкoI Moви 3вepтaлoся вeликy yвaгy: лиЦJe Hoвaки шloгли
гoвopити в шкoл| тa пoзa шкoлoю |Hшoю t\,loвoю' a peЦJтa yчнlв пoвиHHa
бyлa poзмoвляти з yчитeляi,и i мiж сoбoю лaтиHсЬкoю i'oвoю. Hapoднa
ilioвa ввa)кaлaся зa нeпpистoЙнy мoвy. BищиЙ вiддiл сзyiтсЬкol шкoли
склaдaвся з фlлoсoфiчнoгo кypсy (тpиpivнoгo) тa бoгoслoвсЬкoгo
(voтиpиpivнoгo) [52' с. 83-84, 91' 93]

У пeдaгoгlчнiЙ пpoгpaмt eзyiтських шкiл мaЙжe зoвсiм нeмa мiсця
тoчHим Hayкa[4: Maтeмaтикa | пpиpoдoзHaвствo 3oвсlм нe виклaдaлися'
фiзикa бaзyвaлaся нa тeoptяx Apiстoтeля Bсe нaвraння бyлo пepeЙнятo
стpoгo peлiгiЙним дyХoм. oснoвним зaвдaнHям eзylтсЬкol пeдaгoгiки бyлo

t Бoгдан Хмeльницький вrився y лЬвiвсьюй €зyiтсьхiЙ шкoлi. дe нaв.lанHя впepuJe пo{aлoся в
жoвтнi , l608p |Кpиn'якeвиuгаAaс'щoБ ХмeльницькиймiгвсryпитидoтoТшкoли}Dкeвпepший
piк iТ tснyвання, бo вiн тoдi мtг мaти 13-14.Й plк свoю життя, сeбтo тaкiлiта. кoли xлoпцi звинайнo
встyпали Ao сepeднЬoj uJкoли oдним з щитeлiв Б Хмeльницькoгo y тtЙ шкoлi бyв тoдiшнiй озyit
AндpiЙ Moкpський Як вiдoмo' Б Хмeльницький 3yстpiвся 3roдoм. а самe 1648 p пiд нас свoеi
oблoги м Львoвa, з A Moкpським, щo йoгo в|дpядилa мiська pадa м Львoва як паpлeмeнтаpя дo
Б Хмeльницькoгo [41. с 31]
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виХoвyвaти B yЧHях peлiгiЙHиЙ фaнaтизм тa бeзoглядниЙ пoслyx pиMo-
кaтoлицькiЙ цepквi 3aсoбaми для тoгo бyли мoлитвИ тa щoдeнHe
вiдвiдyвaння cлyжби Бoжot, щoти}кHeBa, a пiзнiшe щoмiсячнa спoвiдь,
yЧaстЬ yннiв y стyдeнтсЬкиx мapiЙських бpaтствaх, a тaкoж yся шкiльнa
систeмa, щo бyлa збyдoвaнa на зaсaдaХ тлyMлeнHя смiлol сaплoстiЙHoi
дyмки, а нaтoмiсть пpищeплeння бeзoглядHoгo пoслyxy aвтopитeтoвi A
гoлoвHe, eзylти стapaлися вИxoвyвaти мoлoдЬ y пepeкoнaннi, щo дoбpa
мeтa oсвячуe нaЙoгиднiшi зaсoби, якщo спpaвa Йдe <ad maiorem Del
g|oгiam> Bнaслiдoк тaкo| систeMи виХoвaнHя yннi npaвoславHoi вipи, щo
вчилися в rзyjтсЬкИx шкoлaХ, в бlльшoстi свoiЙ вiдпaдaли вiд свoсl вipи
тa нapoдHoстi [52, с 102' 103]

Усe ж нe Mo)кнa вiдмoвити сзylтсЬки|vl шкoлaм в тoмy, щo Тx пeдaгoгivнa
тeхнiкa внeслa дeщo Hoвe, свiжe, a сaMe, бyлo ввeдeнo вiдпoвiднy Meтoдy
HaвчaHHя KЛaсичHИХ мoв. сг|pя|\ioвaHo бiльшy yвaгy Ha вимoгИ свlтськol
Hayки, нiж цe бyлo в стapих tшкoлaх; зMягчeHo дисциплiнy в шкoлi, бo eзylти
стapaлися пpИBl]ити yчH|в дo слyxHянoст| He тaк кapaMи' як сyпepHиЦтвo|v
мiж yvнями Пpaвдa, piзки вживалися tнoдi в oзyiтських шкoлaх, aлe тiлeснy
кapy викoHyвaв He yчитeлЬ' a спeц|aлЬниЙ eкзeкyтop, щo He Haлeжaв дo
rзyiтсЬкoгo opдeнy (сзyiтськi хитpoщi!) |52' c 111j Пpoтe пoзa uJкoлoю
yчH| в|дзнaчaлися свaвoлeю | HeстpиMн|стю' пpичoмy дo p|зHoгo poдy
бeшкeтiв HaмoвлялИ jx самi сзyiти' oсoбливo кoли спpaвa Йшлa пpo
пepeслiдyвaння жидiв, пpaвoслaBHиХ тa Heвгoдних eзyiтськoмy opдeнy oсiб

oкpeмe мiсцe сepeд шкiл тoгo нaсy зaЙмaлa 3aмoЙськa aкaдeмiя,
щo tT вiдкpив 1594 чи 1595 p Ян 3aмoЙський Фyндaтop акадeм|l виKЛючив
з il пpoгpaми бoгoслoвie як пpeдMel щo вHoситЬ з сoбoю пoлeмiчниЙ
eлeмeнт виxoвaHня Aкaдeмiя склaAaлaся з вoсЬMи класiв Бiдниx
стyдeHт|в нe лишe зв|лЬHяли в|д плaти зa HaвчaHHя , aлe Й yтpиl,yвaли в
бypсi кou.ггoм фyндaтopa Cтyдeнти пoд|лялися зa нaцioнaльнiстю Ha п'ятЬ
гpyп: пoлЬсЬкa, литoвcЬкa, pyсЬкa, пpyсЬкa тa Чy)|(oзeMськa [59, с. 33B]
Фaктoм пoдiлy стyдeнтiв зa нaцioнaльнtстю пiддaвaлaся кoжHoм1y
стyдeнтoвi тa дyмкa, щo вiн нe тtльки гpoмaдяHиH свoеТ бaтькiвщини,
aлe Й син свoгo нapoдy Фyндaцiсю з p.1601 Ян 3aмoЙськиЙ yстaнoвив
пpи свoТЙ шкoлi дeсять пpoфeсyp, a сaMe: .1) цивiльнoгo пpaвa; 2)
пyблivнoгo пpaвa; 3) мopaльнol фiлoсoфi l;  4) фtзики, 5) лoгiки i
мeтaфiзики, 6) мaтeмaтики, виMoви; 8) pитopики i  дiaлeкrики; 9) пoeзi i  i
синтaкси; 10) aнaлoгil тa opфoгpaфii [59' с 332] Пiсля смepтi фyндaтopa
3aмoЙськa aкaдeмiя встaHoвилa чoтиpи фaкyльтeти. тeoлoгiчниЙ,
пpaвниvиЙ, фiлoсoфiнниЙ тa мeдинниЙ [59, с 334] Aкaдeмiя пepeстaлa
iснyвaти 3 чaсy пepшoгo пoдiлy Пoльщt[59' с 369] |з 3aмoЙськoj aкaдeмii
виЙшли, м iн , Кaсrян Caкoвич, peктop киТвськoT бpaтськoi шкoли, |сaя
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Tpoфимoвич-КoзлoвськиЙ. peкгop Кисвo-Moгилянськoi кoлeгil; Cильвeстp
Кoсiв, пepший пpeфeкг тol сaмoi кoлeгii |52, c 127-140l

Уci т i  шкoли _ катoлицЬкi, езyiтськi.  3aмoЙськa aкaдeмtя _ вHeсли
дeщo Hoвe з тoгo, щo дaв peфopмaцiЙниЙ pyх y Hiмeнvинl, ШвeЙцapir тa
iншиx кpatнaх 3axlднoi eвpoпи Cтapl нaшi шкoли, poзyмiсться, нtяк нe
мoгли кoHкypyвaти з ниMи свoeю npoгpaMoю

loбpe poзyмiюни, щo збepeжeння свoiХ шкiл з ixнiм стapoдaвнiм
в|зaнт|ЙсЬкo-цepкoвHим ХapaктepoМ HeMиHyчe пpизвeдe дo зaHeпaдy
yкpa|HсЬкoi кyлЬтypи, так щo yкpaТHсЬкoмy нapoдoвi дoвeдeтЬся пaсти
зaднix нa жиггeвiЙ apeнl сyпpoти кyлЬтypHиx нapoдiв, yкpaiнськi пaтpioти
пpиЙшли дo дyMкИ пpo нeoбхtднiсть peфopмyвaти свoe шкiльництвo

Caмe в час oживлeння сepeд yкpаrHсЬкoгo гpolnaдяHствa iнтepeсiв
дo питaHЬ oсвtтньoj спpaви вистyпив p 1577 oдин 3 члeнiв Biлeнськoj
rзy jтсЬкol кoлeгil Пeтpo Cкapгa з кHижкoю. щo iT пpисвятив кH К oстpoзь-
кoMy - <o jednosсl kosсlola Bozego>, дe дoвoдив, щo нiякoТ oсвiти i
кyлЬтypи He Мoжe бути нa Pyсi,  тoмy щo 3a opгaH кyлЬтypи взятo
HeкyлЬтypHy слoв'яHсЬкy Moвy: <Cильнo Haдyли гpeки тeбe, Hapoдe
pyськиЙ, щo' дaючи тoбi свoю вipy' нe дaли тoбi свoоj мoви, a кaзaли
вдoвoлитися слoв'яHсЬкoю' aби ти нtкoли нe мiг пpиЙти дo пpaвдивoгo
poзyмiння Й нayки Бo тiльки двt с мoви, кoтpиlt/ lи poзпoвсюджeнa i
зaкptплeнa пo всiм свiтi вipa святa, i бeз ниx нixгo нe мo)кe oпaнyвaти
нiякoi нayки, a oсoбливo дyХoвнoj - пЛoвИ гpeцЬкa t лaтинськa He тiльки
Чеpeз тe, щo tншi язики тягoM зMIHяютЬся | нe зaдepжyютЬ oднoгo
пoстiйнoгo пopядкy в людськiм yживaннi, a тl двi мoви зaвсiди oднaкoвi i
H|кoли Hе м|HяютЬся' aлe тaкoж |тoMy, щo т|лЬки в тиХ двox язикaХ
дepжитЬся вся Hayкa, a пepeклaсти iх дoбpe нa iншi Moви нe мoжнa lle
нe бyлo нa свiтi, aнi нe бyдe нtякot aкaдeMii, aнi кoлeгiI, дe б бoгoслoвie,
фiлoсoфiя Й iншi свoбoднi наyки виклaдaлися i  мoгли вiдпoвiднo
poзyмiтися на iнших MoвaХ. 3i слoв'янсЬкиM язикoпЛ нirгo нe мoжe бyти
yЧeним, i вжe Йoгo тeпep нixтo нe poзyмie дoбpe, бo нeмa нa свiтi тaкoгo
Hapoдy, якиЙби гoвopив 1{им тaк, як пишeтЬся в кHи)ккaХ, a свoiХ пpaвил,
гpaмaтик i слoвapiв для Hayки вiн нe мae i нe мoжe мaти | тoмy пoпи
вa[Д| мyсятЬ yдaвaтися дo пoлЬсЬкoгo зa тoлкoвaHHям, кoли хoчyтЬ щoсЬ
зpoзyмiти в слoв'яHсЬкiм> [20, c 70-71|

ПepшиЙ, rгo ntднявся пepeвeсти peфopмy шкiльництвa в дyсi нoвot
пpoсвtтньot пpoгpaпЛи тa свolм мeЦeнaтствoм дoвiв, щo Й слoв'янськa
мoвa мoжe Мaти свoю гpaмaтикy тa бути пpидaтнa дo виКлaдy вiльних
нayк, бyв кн Кoстянтин-Baсиль oстpoзькиЙ, киiвськиЙ вoeвoдa Кoлo
p 1572 кн К oстpoзькиЙ вiдкpив нa свiЙ кoшт шкoлy в Typoвi, a p 1577 -
y Boлoдимиpi нa Boлинi Пiзнiшe вiдкpив вiн y oстpoзi,  y свo[Й peзидeнЦi l ,
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шкoлy, щo стaлa 3paзкoi,t для бaгaтЬoх yкpaiнсЬких шкiл, зaвiв тaм )кe, в
oстpoзi, дpyкapHю (кoлo p 1577| 3 тol дpyкapнi p 1581 виЙшлa пepшa
пoвHa слoв'яHсЬкa Бiблiя' Haд видaHHям якoi пpaцювaв гypтoк yчeниx,
щo скyпчився бiля кн. К. oстpoзЬкoгo в м. oстpoзi

oстpoзькa шкoлa пoсталa кoлo p. 15B0 зa пpoгpaмoю тoдiшнiх
сepeднiх шкiл (кoлeгiй). У шкoлiтiЙ виклaдaлися тpи мoви: слoв'яHсЬкa,
гpeЦЬкa тa лaтинсЬкa. Пepшими yчитeлями тoI шкoли 6улtл гpeцькi
дидaскaли, як з.пoсepeд тиx гpeкiв, щo зaсeлювaли в oстpoзi цiлy
вyлиЦю, тaк i з тиx' щo iх нaдiслaв цapгopoдсЬкий пaтpiapх Ha пpoХaнHя
кн К. oстpoзЬкoгo pa' c.204|'

Ужe звдyвaлoся пpo тe, щo кH К oстpoзькиЙ npихиль|-|o стaвився
дo пpoсв|тнЬol д|ялЬHoстi пpoтeстaнтiв, а тoмy вlH He вaгaвся зaпpoЦJyвaти
iх Ha вчитeлiв дo свoei шкoли. Пepшим peктopotti шкoли бyв Гаpaсим
CмoтpицькиЙ (|1594 p.)-, a пiсля HЬoгo - Киpилo Лyкapис, a в числi
yнитeлiв, гaдaютЬ, бyв i пpeсвитep oстpoзькoгo сoбopy fleм'ян HaливaЙкo.
бpaт кoзaцЬкoгo вaтaжкa Ceвepинa [55' с. 38.1] oстpoзькa [Uкoлa
кopистyвaлaся вeликoю пoпyляpнiстю B нiЙ yЧилися нe тiльки шляхeтськi
дiти' алe Й сeлянськi Учнями тoi шкoли бyли м iн , Maксим (y vepнeцтвi
MeлeтiЙ) CмoтpицькиЙ' Пeтpo Кoнaшeвич-CaгaЙдaнниЙ. ГaдaютЬ, щo
yЧнями тoi шкoли бyли тaкoж Йoв БopeцькиЙ i.Qмитpo Caмoзвaнeць
Кн.К oстpoзький мaв нaмip пepeтвopити oстpoзЬкy шкoлy в aкaдeмiю,
aлe Йoмy He вдaлoся здiЙснити свoгo нaмipy P 1608 кн К oстpoзькиЙ
пohllep, i Йoгo мaeтнoстi тa фyндaцii пepeЙшли в pyки кaтoликiв Як дoвгo
|снyвалa oстpoзЬкa Щкojla' Heв|дoмo' aлe 3 пeвн|стю мol(нa скaзaти' щo
p.1624 тo[ цJкoли вжe нe бyлo, бo сaмe тoдi вHyЧкa кн. К oстpoзЬкoгo.
Alrнa Aльotзa Хoткeвичeвa зaсHyвaлa в oстpoзi eзytтcькy кoлeгiю

oстpoзькa шкoлa, нa дyмкy |. Фpaнкa, - дo peнi згaдaю. щo вiн paзoм
з бaгaтьмa yЧeни]vrи нaзивae ii aкaдeмieю ' - булa кoли He nepшим, тo
всe.тaки гoлoвниlt,t poзсaдHикoм peлtгtЙнol дpaMи, aлe. Ha жaлЬ, _ як в|H
дaл| зayвaжye, - мaЙжe H|Чoгo нe дtЙшлo дo нaс 3 дpaMaтиЧHиx твop|B
кiнця XV| i пovaткy ХVl| вiкy-* [58' с. 47]

, A oсiнськиЙ в свoТй статтi пpo Meлeтiя Cмoтpицькoгp вкaзyс, щo peктypа Гapасимa
Cмoтpицькoгo в oстpoзькiй шкoлi - <факт дoвoлi сyмнiвниЙ> [90 с 436]

.. Дo нас AiЙшлa пoлЬсЬка тpaгeдiя пpo смepть lвана Хpeсrитeля 3 двoмa yкpajнсЬкими
iнтepмeдtями щo впepшe 3'явилися нa сцeнi 29 сepпня 1619 p Ha яpмapцi в Кaм.янцi
стpyмилoвiй бlля Львoвa Aвтopoм тoi тpагeдii 3 двoма iнтepмeдiяtt'и бyв Яхyб Гaвaтoвич u.lo
нeзaдoвгoпepeдти|l,скlнчивКpaкiвськyaкaдeмiю,ap 1622виcвятvlвсянaксЬoндзaтастaв
пpo3ивaтися вiA тoro vaсy <Гавaт> |Hтepмeдii мали тaкy нaзвy: кПpoдae кoтa в мiшкy> та
<Hайкpащий син> Тpагeдtя вийшлa дpyкoм y Львoвl 1619 p Пiд чaс oблoги Львoва
БХмeльницьким1655p Я Гаватбyвoдним3кслaвнiшихдoстoЙникiв> щoпiшлипpoсити
гeтЬманапoкинrrиoблoгy Я ГаватnoмepyЛьвoвi 17vepвня 1679p [74'c 27 29.37'39|
Hадyмкyo Бiлeцькoгo HавpяAчимoжHaгoвopитипpoyкpalнськi iнтepмeдi iЯ Гавата як
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oстpoзькa шкoлa i дpyкapня вiддaЛи Чимaлy пpислyгy yкpaiнсЬкiЙ
кyльтypi !oсить скa3aти, щo 3 oстpoзЬкoi u1кoли виЙuJлa пepшa гpaMaтикa

цepкoвHoслoв'яHсЬкol l\lloви, видaнa y BiлЬн| p. 1586' a з oстpoзЬкoj

дpyкapнi виЙшли тpи видaння <Чaсoслoвa)), щo вiдiгpaвaв y Haс poлЬ

кHиги для HaвчaHHя гpaмoти, тa цiлa Hизкa пoлe[iiнних твopiв Ha зaхист
пpaвoслaвHoi вipи пpoти кaтoлицтвa тa yнii

Щe зa свoгo )киття кн. К. oстpoзький зa свoю вiддaHiсть пpaвoслaвнiй
вipi тa зa вeликi yслyги нa КyлЬтypHo-oсвiтнiм noлi здoбyв пpи3нaHHя, як
(oтeцЬ iдoбpoдiЙ Pyси, пpихилЬHик блaгoчeстiя, oкo i свiтилo ЦepкoвHe>

12, c 2611
oцiнююvи yсю дiяльнiстЬ кн. К oстpoзькoгo для poзвиткy yкpaiнсЬкoi

Цepкви тa кyлЬтypи, M ГpyшeвськиЙ пlдкpeслюe, щo кн К oстpoзькиЙ
мiг би, бeзпepevнo, бiльшe зpoбити, якби нe бpaкyвaлo Йoмy eнepгii,
iнiцiaтиви тa aктивнoстi. [20' с. 92, 104] П Кyлiш тaкoж Heвисoкo oцiнюe
)кepтви кн. К.oстpoзЬкoгo нa дiпo yкpaiнсЬкoT кyлЬтypи в пop|вHянн|'
Haпpиклaд' з яHoм 3aмoЙським, щo пo)кepтвyвaв Ha 3aснyвaнHя свoe|
aкадeцil (He тaкy щiпovкy зoлoтa, якy киHyв кн. oстpoзькиЙ Ha свoю
слoв'янo.гpeЦЬкy цJкoлy тa дpyкapню), [61, с 283] oнeвиднo' П Кyлiш
мaв тyт Ha yвaзi тoЙ фaкт. щo кH К oстpoзькиЙ дiстaвaв щop|чнo
1 200 000 злoтих i нe зyпинявся пepeд виплaтoю 70 000 зл piЧHo oднolvty
пoЧeсHoцy вoeвoдi зa тe, щo тoЙ двiчi нa piк мaв викoHyвaти poлЬ стapшoгo
слy)кки пpи двopi кн К oстpo3Ькoгo [71. с 116-1.l7J Bсe )к мoжHa дyмaти'
щo К ХapлaмпoвиЧ мaв paцiю' кoли кaзaв, щo oцiнювaти кн К oстpoзь-
кoгo тpeбa He з тoгo пoглядy, щo вiн мiг i гloви|-|ен бyв зpoбити' a 3 тoгo,

щo вiн зpoбив <Moжe бyти, щo He всe. щo зaдyмyвав кн К oстpoзькиЙ,
бyлo викoнaнe i викo3aнe нe тaк, як йoмy хoтiлoся i як тpебa бyлo б, aлe
Й зpoблeнoгo дoситЬ для тoгo, щoб вдяЧHi Haщaдки стaвилися дo HЬoгo з
тиM сaшtи]', пoчyття[,l, щo ним oтoЧyвaли Йoгo сyvaсники> [55, с 388]

Ha жaль' кн К oстpoзькиЙ He зHaЙшoв пoсл|дoвHик|в сepeд iншиx
yкpalнсЬкиХ мaгнaтiв, тa, нa щaстя, 3a oсв|тню спpaвy взялoся м|щa;ствo
(<xлoпи пpoстi  -  кyшнipи, кo)кeм'яки, с iдeлЬHикиD. зa вислoвot\ '
лЬвiвсЬкoгo rпискoпa Гeдeoнa Бaлaбaнa), щo бyлo бiльш-мeнш 3aцoжHoю
вepствoю зaвдяки зaHяттяl71 тopгiвлeю i peмiсництвoM тa пpи3вичaсHoю

дo вeдeнHя гpoмaдсЬкиХ спpaв, бo кopистyвaлoся caмoyпpaвoю в
Maгiстpaтi тa Цexoвих opгaнiзaцiях.

Ужe згaдyвaЛoся пpo тe, якy бopoтьбy дoвoдилoся вeсти
пpавoслaвHoцy Haсeлe6Hю M Львoвa з Maгiстpaтol' 3a пpaвo вчити свo[Х

пpoпам.яткиyкpа|нсЬкoiдpами бoвoни(HeявЛяютЬсяпpoдyктoмyкpalнсЬкol lн|цlaтиви))
[87 с 49l Hатoмiсть I павлик нa3ивав т| iнтepмeдii (дopoгип,lи пepв|снoчками нaшo|
лiтepaтypи> pa'c a3|
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д|тeЙ y кaтoлИцЬкiй кaтeдpaлЬHiЙ шкoлi oтoж нe дивo, щo львiвськe
мiщaнствo щo гypтyвaлoся бtля лЬв|всЬкoгo бpaтства пpи цepквi Успeнiя
Пpeсвятol Бoгopoдицi взялo нa сeбe пoчиH opгaнiзaцlT влaснoT бpaтськoi
шкoлИ

Як вiдoмo, цepкoвнi бpaтствa, щo пoвстaли Ha yкpaiнсЬкиХ зeмляХ
yжe в ХV ст, ставили свo|M зaвдaнHяпl l  п|КлyBaтИся цepквoю. бiдними тa
ХвopиMИ свoel пapaфrl  3гoдoм дeякt бpaтствa дбaли тaкoж пpo
зaсHyваHHя шкiл <для нayки д*тeЙ иxъ м.ЬщaнсКИxъ, тaкъ тeжъ и иHЬ|хЪ
пoспoлитЬlxъ людeЙ' xтo бьl кoлЬ|кЪ зъ Hapoдy хpeстЬяHскaгo вЪ HayКy
язЬ|кa pyсЬкaгo дo тo.h шкoлЬ| ихъ м'Ьсткo'h дaти xoт*лъ> |25' c 211]

|стopiя пpaвoслaвHиХ цepкoвнИx бpaтств свlднить, щo дo кiнця ХV| ст
бpaтствa He MaЛи пpaвдивol opгaнiзaцir та дoстaтнix заcoбiв для peaлlзaцii
тИx зaвдаHЬ, щo |Х пoстaвили сoбl фyндатopи бpaтств Tiльки з пoявoЮ
сзyiтiв y Пoльщt тa зaвeдeHHяM тaM i в Литвi yнii пpaвoслaвнi бpaтствa
eнepгtЙнo вИстyпилИ на зaхИст пpавoслaвHo| в|pИ | пpaвoслaвHиХ вlд
пoстiЙних i жopстoких yтискiв з бoкy кaтoликiв тa yнiaтiв [89' с 9]

Кoли сaмe пoвсталo бpaтствo пpи цepквi Успeнiя y Львoвi '  вaжкo
скa3ати o БapвlнськиЙ [5. с 24l '  a зa HиM A КpилoвськиЙ [30. с 1]
вказyютЬ. щo наЙдaвH|LuИM писeMниM свiднeнням пpo |сHyвaHHя тoгo
бpaтствa e гpaMoтa пoлЬсЬкoгo кopoля Кaзимиpa |V з p 1439. aлe
M ГpyшeвськиЙ вiдкида €  тy тpaдицiЙнy дaтy як нe пtдтвepджeHy
дoкyмeнтaлЬHo, вка3yюЧи, щo фактиннe iснyвaння бpaтствa Чи якolсЬ
opгaнiзацi. npи цepквi Успeнlя y Львoвi вiдvyвaсться в piзниx звiсткaх
дpyгo| пoлoвиHи XV сr [21'  с 155]

Кptм Успeнськoгo бpaтства, y Львoвl в пepшtЙ пoлoвинi ХV| ст бyли
щe двa бpaтствa, a сaMe, пpи цepквi БлaгoвiщeнHя тa пpи цepквi
св Mикoли нa Пiдзaмvy [29'  с 19]

.Qля noкpиття витpaт Ha yдepЖaHHя цepкви, шпитaлЮ, гoстиHHoгo дoмy
тa шкoли, нa видачy дoпoмoги бiдним i сиpoтaм, Ha ypяджeHHя Хpaмoвoгo
свята paзoм з бpaтським пиpoм. нa пoхopoн члeнiв бpaтства i т lн кoжниЙ
члeн УсneнсЬкoгo бpaтствa (нлeнaми Moгли бyти тaкoж жiнки) пoвиHeн
бyв внoсити дo бpaтськol скpиH| пeвHy вклaдкy - (yкyп>, aбo <встyпнe>
(6 гpoшlв), тa пo 1|2 гpoшa щoмiсяннo [29' c 21l Бpaтськa скpиHя
збeptгaлaся в цepквi, a Ключ вlд скpинi знaxoдився y тoгo члeнa бpaтствa,
щo бyв, з вибopy члeнiв бpaтствa, пoкликaниЙ на пoсaдy шaфapя, ни
скaoбникa

Кpiм vлeнсЬкиХ вклaдoк'  дo бpaтськol скаpбницi Йшли piзнl
пoстyплeHня' пo)кepтви як дyхoBHиХ' тaк i  свiтськиx oсiб (нaпpиклaд,
p 1622 гeтЬMaH П Кoнaшeвин-CaгaЙдaнниЙ пoжepтвyвaв Успeнськoмy
бpатствy 1500 зoлoтиx з тим, щoб вiдсoтки Йu.:ли (Ha виxoвaнHя yчeнoгo
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мaЙстpa въ гpeчeскoмЪ я3Ь|кy б*глaгo>), oплaтa зa пoдзвiн пo дyш|
пoмepлoгo члeHa бpaтствa, гpoшt зa свiчки, плaтHя зa HaвчaHHя дtтeЙ y
шкoлi, гpoшoв| каpи, щo iх HаклaдaЛo бpатствo Ha свoТх члeнiв зa plзнi
пpoвиHи, i  т д Плaтня зa нaвчaння в шкoлi нe бyлa стaлa, - t i  poзмip
визHaчaвся зaлe)кHo вtд <л'Ьтъ д'kтиньt>, щo встyпалa дo шкoли, та вiд
пpeдмeтtв, щo |х Maлa вoнa вчитися Heзaмoжнi батьки мoгли вHoситИ
пeвнy плaтHю HaтypoЮ, HaпpИклaд, дpoвaMи Cиpoти _ в пpoтoкoлax
бpaтствa зoвyтЬся ( l . lищиMи) - вчилися дypнo, a нaйздiбнiшi з ниx
yтpиMyвaлися Ha кoшт бpaтствa тa жили в бypсi пpи Cвятo-oнyфpieвськtм
мoнaстиpi Бiднi шкoляpi дiстaвaли тaкo)t( пo)кepтви вiд мeшкaнцiв
м Львoвa в Haгopoдy зa спiв кoлядoк тa вipшiв пiд vaс Piздвяниx свят,
Beликoдня, 3eлeниx Cвят i  т. п Як вiдoмo, цeЙ звичаЙ збиpaння пoжepтB
шкoляpaми-бypсaкaми стaв зaгaлЬHиM явищeм в бaгaтьox бpaтськиx
шкoлax на всlХ yкpalHсЬкиХ зeМляХ |! '  c a7].

Cтaлoся тaк, щo в кiнцi 1585 p пpибyв дo Львoвa aнтioxiЙськиЙ
пaтptapx Яким Львiвськe Усneнськe бpaтствo звepнyлoся дo HЬoгo 3
пpoХaнHям затвepдити нoвий стaтyт бpaтствa, щo пepeдбaЧaв opгaнiзaЦiю
пpи бpaтствl шкoли i  дpyкapнi тa нaдiлeння бpaтствa бiльшими пpaвaMи,
нiж вoнo Maлo дo тoгo чaсy Пaтpiapx Яким , l  с iчня 1586 p зaтвepдив
нoвиЙ стaтyт бpaтства, щo сКлaдaвся з 41 пyHктy Пoдaм тyт нaпepeд тi
пyHКти, щo гoвopятЬ пpo бaжaнi взaoмoвiднoсини мtж члeнaми бpaтствa.

<$10 Якщo бpaт oбpaзить бpaтa слoвoм на бpaтськoмy зiбpaннi '  тo
винниЙ мaс бyти пoкapaниЙ висlдкoю на дзвtниЦi, дaти камiнь вoскy i  тyт
жe, пepeд бpaтствoм, вибачитиоя пepeд oбpaжeним бpaтoм i  yсiм
бoaтствoм

$15 Якщo хтoсЬ з бpатir бyв пoкapaниЙ висiдкoю нa дзвiницi aбo
гpoшoвoю кapoю, тo мyситЬ пiсля вiдбyтгя кapи пpoсити npoбaнeння y
тoгo' пepeд ким в|н пpoвиl{ився

$22 Якщo xтoсЬ 3 бpaтiв, щo нe мaс дoстaткiв, дiстaнe якe Heщaстя
aбo хopoбy, тo бpaти дoпoмaгaЮть Йoмy бpaтськими гpoшиMa тa
дoглядaЮтЬ зa Hим пiд нaс xopoби> [30' с 3'  4]

HaЙгoлoвнiшi бyли т i  пyнкти, щo нaдiляли Успeнськe бpaтствo
нaдзвичaЙHиMи t.lpaвaми Taк, $30 гoлoсить: <Якщo спискon бyдe Йти
пpoти зaкoHa l пpaвди тa бyдe кepyвaти цepквoЮ нaпepeкtp пpaвилail,l
св aпoстoлiв i  св.oтцiв, збивaючи пpaвeдHиХ Ha стeжкy Heпpaвди, a
нaтoмiсть пiдтpимyюvи бeззaкoнних, нeхaЙ всi спpoтивлятЬся тaкoмy
eпискonoвi як вopoгoвi пpaвди) A s33-34 гoлoсятЬ: <Львiвоькoмy бpaтствy
HaдaeтЬся пepвtсть зaкoннoгo стаpшинствa, йoMy нixтo нe мar пpaвa
пpoтивитиcя, a всi iншi бpaтствa пoвиннi кopитися тa paхyвaтися з Йoгo
пoстaнoвaми> [30'  с 2, 3 '  5,6]



HoвиЙ стaтyт' бeз сyмнiвy, пopyllJyвaв дeякi пpaвa мtсцeвoгo eпискoпa,
i нa тiм lpyнтi пoвстaлa бopoтьбa мiж Успeнським бpaтствoм i львiвським
rпискoпoм Гeдeoнoм Бaлaбaнoм, щo пepeд тим пpиxилЬHo стaвився дo
дiяльнoстi Успeнськoгo бpaтствa A дo тoгo цapгopoдсЬкиЙ пaтpiapx
epeмiя ll нaдiлив Успeнськe бpaтствo нoвoЮ гpaмoтoю, щo стaвилa тe
бpaтствo пiд бeзпoоepeдHю зaлeжнiсть ЦapгopoдсЬкoгo пaтpiapxa
Бopoтьбi Г Бaлaбaнa з Успeнським бpaтствoм спpияла тaкoж
сyпepeннiсть мaтepiaлЬниx iнтepeсiв oбox стoptн. Piч y тo]\ 'y, щo
ГБaлaбaн, щoб пiдpiзати дoбpoбyт бpaтствa, ypядив влaснy дpyкapHю в
Cтpaтинi тa Кpилoсi Кoнфлiкг Г. Бaлaбaнa з бpaтствoм пpoтягHyвся з
нeзнaЧними пepeвaгaми Hа кiлькaнaдцять лiт,  мaЙжe дo смepтi
ГБaлaбaнa (10 02 1607)'  a гoлoвHe, дaв Йoмy стимyл пepшot\4y 3
yкpaiнських влaдик пiдняти iнiцiaтивy в спpaвi yнii тa пpoсити пoмoнt y
львiвськoгo apцибiскyпa, aбri взят|А вepх нaд бpaтствoм [48' с. 208].

Бopoтьбa Г. Бaлaбaнa з Успeнським бpaтствoм вiдбивaлaся тaкo)к
нa дoлi як бpaтськoi шкoли. тaк i iT yчитeлЬствa. floсить згaдaти пpo
пpикpиЙ iнцидeн1 щo стaвся в сiчнi 1592 p.' кoли eпискoп нaслaв Ha
бpaтськy tшкoлy свoТх свoякtв зi  слyгaМи для фiзиvнoi poзпpaви 3
дидaскaлaми [10' с 16] oсoбливo дiстaлoся тoдi yнитeлeвi Киpилy
Cтaвpoвeцькol'y зa тe' щo вiн вiдстoяв iнтepеси Успeнськoгo бpaтствa
пpoти ГБaлaбaнa пepeд пaтpiapxoм epeмieю в Tepнoпoлi в кiнцt жoвтHя
1589 p 130,c 1221

Haстyпники Г Бaлaбaнa _ epeмiя TисapoвськиЙ (1607-1641) тa
ApсeнiЙ ЖeлiбopськиЙ (6a1-1662| _ cтaвилися пpиязHo дo Успeнськoгo
бpaтствa тa Йoгo lllкoли Пpиxильнo стaвився дo Успeнськoгo бpaтствa i
ки'tвськиЙ Mитpoпoлит Пeтpo Moгилa Тaк, вiн пiдтвepдив тi пpaвa, щo tх
Haдaли бpaтствy сxiднt пaтpiаpxи, aлe в тoЙ жe чaс спиняв дoмaгaння
бpaтcтвa сaмoстiЙнo poзпopяджaтися пpизl.{aчeHняtt,t oсiб нa дyxoвнi
пoсaди тa ix yсyнeнHяM, a тaкo)к виlъiaгaв митpoпoличoгo блaгoслoвeння
нa дpyкyвaнHя кни)кoк y бpaтськiЙ дpyкapнi oveвиднo, П Moгилa нe
зaдoвoлЬнявоя гoлиM титyлo[\' - (ки|всЬкиЙ | галиЦЬкиЙ Mитpoпoлит>, a
xoтiв нanoвнити йoгo peaлЬним змiстoм Пpaвдa, бpaтники нe зoвсiм бyли
вдoвoлeнi poзпopяд)|(eнням П Moгили. пpoтe взaсмнi знoсини мiж
П.Moгилoю тa бpaтникaми зaлишaлися Mиpoлюбними [30' с. 138-140].

oднснaснo 3 затвepд)кePiняM peфopмoвaнoгo стaтyтy Успeнськoгo
бpaтствa бyв зaтвepджeниЙ тaкox{ стaтyт бpaтськoi шкoли. Haвeдy тyт в
скopoveннi шкiльний стaтyт Успeнськoгo бpaтствa' щo пoслyжив 3pa3кoм
для стaтyтiв бaгaтьox iншиx бpaтських шкiл Cтaтyт тoй в opигiнaлi мae
тaкy Haзвy <Пopядoкъ шкoлньtЙ или yстaвь ЛвoвскoЙ CтaвpoпигiЙскoЙ
бpaтскoЙ шкoлЬ|):

60

<.1 flидaскaл, aбo R{итeлЬ цiоi шкoли пoвиHeH бyти блaгoнecтивlлЙ,
poзyмниЙ, с]t,tиpeHHoмУДp.4Й' скpoмниЙ, нe хaбapник, He гpoшoлюб, нe
гнiвливий, нe зaздpiсник, F{e нaсмiшник, нe сopoмiтник' He vapoдiЙ, нe
кaзкap, нe пoсoбник сpeсeЙ, a пpихилЬl-|ик блaгoчeстя, дoбpих спpaв, щo в
ниx сeбe пpoявляe, a He лишe в тaких чeсHoтax, тo Й yннi бyдyть тaкi, як ix
yчитeлЬ... Кoжeн, Хтo пpивoдитЬ сиHa, чи пpиятeля, чи iнших Ha нayкy,
пoвиHeн взяти з сoбoю oднoгo чи двoх сyсiдiв, щoб y пpисрнoстi двox Чи
тpЬox дoмoBlлтv|cя з yчитeлeм i yклaсти yгoдy пpo HaвчaHня Й пpo вeсь
пopядoк i Йoгo oбoв'язки згiднo з Цим писаHим peeсгpoм; i нaлeжить Йoмy
спepцJy цeЙ peoстp пpo{итaти, щoби знaв, яким чинoм бyдrгь нaвчaги йoгo
синa i щo вiн зa цe пoвиHeн (плaтити)' i щoб вiн мiг нe пepeшкoджaти
ЦЬoмy пopядкy' a дoпof\iaгaти' якиM чинoпn пpивeсти Дv|тV||IУ дo пoслyxy
вчитeлeвi й дo нayки, як пpaвeдHиЙ бaтькo, бaжaючи пo тpyдax i видaгкax
бaчити дoбpиЙ плiд, пoвинeн i в peeстp 3a звичae]r,t вписaтися.

2 Учитeль )кe, взявши дopyчeнy Йoмy дитинy. пoвиHeн HaвЧaти iT
свiдoмo дoбpoi Hayки, 3a Henoслyх кapaти He пo-тиpaнсЬки, a пo.
вЧитeлЬсЬки, He HaдMipнo, a пoсилЬнo, нe poзбeщeнo, a спoкiЙнo й
сrr4иpeннo, нe тlлЬки пo-свiтськи' a Й вищe св|тсЬких...

3. Ciдaти пoвиннi кo)кeн Ha пeвHoмy свoсtt,ly мiсцi, визнaчeнoi,y згiднo
3 HaвЧaHням: xгo бiльшe вмie (знae), тoЙ сидiти бyдe вищe, xoн би Й бyв
дy)кe нyжденний: хтo бyдe мeншe знaти, тoй пoвинeн сидiти нa гipшoмy
M|сЦ|

4.БaгaтиЙ нaд yбoгим y шкoлi нiчим iншим He пoвиHeH вивищyвaтисЬ'
лиш сaf\,loю Hayкoю' a плoттю p|вн| всl .

5. Haвчaги Й любити yчитeлЬ пoвиHeH всix oднaкoвo, як синiв бaгaтиx,
тaк i сиpiт yбoгих, i кoтpi xoдятЬ пo вyлицяx, пo)киви пpoxaюЧи, як xтo
пoсилЬHo мoЖe нaвчaт|tcя' a нe вчити oдHoгo стapaHн|шe' H|)|( |H|'ljoгo. .

6. .Qiти пoвиннi схoдитися дo шкoли нa пeвнy гoдинy, тoбтo y вeликиЙ
(дoвгиЙ)AeнЬ нa гoдинy дeв'ятy, i щoб тaкoж всi встaли тeж i в iншiднi
мeншi. як виpiшитЬ yчитeлЬ; i вiдпyскaти ix пiсля нaвl{aння дoдolt,ly в
пeвHy ГoдиHy

7. Кoжнoгo paнкy вчитeлЬ пoвинeн пилЬнo дивитися: якщo б якoгoсЬ
хлoпЦя нe бyлo' тo пoвинeн oдpaзy зa ним пoслaти, Й дiзнaтися пpичини
чoмy нe пpиЙшoв; якщo дeсЬ нe зaбaвився гpoю, aбo вдoмa oбдypив, ни
зaбaгaтo спaв i тoмy нe пpиЙшoв дo шкoли, тo пoвиннi пpo всe дiзнaтися
й пpивeсти Йoгo '.

8. 3paнкy, зiЙшoвшись нa пpизHaчeнy гoдинy, всi нe пoвиннi пoчaти
вчитися, пoки нe вигoлoсятЬ мoлитви i звичaЙнi пepeдi,loви...

9. У шкoлi дiти пoвиннi бyти пoдiлeнi Ha тpoe: oднi, кoтpi бyдyть
E]t{итися пiзнaвaти й склaдaти слoвa; дpyгi, кoтpi бyдyть вl{итися читaти Й
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вивчaти бaгaтo peчeЙ HaпaM'ятЬ; тpeтi бyдyтЬ, читaючи, вчитися
пepeкaзyвaти, мipкyвaти Й poзyмtти ..

10. 3paнкy' пiсля шtoлитви, сnepuJy кo)кeн пoвиHeH poзпoвtсти
внopaшнiЙ свiЙ ypoк i свoс письмo, щo вдoмa писaв: пoвиHeн noкaзyвaти
виклaд свoгo ypoкy, i  пoтiм noвиннi вчитися дeтaлЬHo' псaлтиpи чи
гpaмaтики з i] poз'ясHeнняM тa iнших бaгaтьox нeoбxiдHиx Hayк, якi нaявнi
нa тoЙ нac згiднo пoтpeби..

11. Пiсля oбiдy xлoпцi пoвиннi сaмi нa тaбличкaх nИсaт|Ii кoжeн свiЙ
ypoк, зaдaниЙ jм yчитeлeм' кpiм ilnaлиХ, яким yчитeлЬ сafvt пoвиHен бyдe
Haписaти A в шкoлi HaвчившисЬ' oди|-| oдHoгo пoвиннi питaти тpyднi слoвa,
тoбтo дискyтyвaти Biдхoдяни ж дoдolvly, пoвтopити стиx, щoб yвelepi,
пpиЙшoвши зi шкoли дoдoп,ty, дiти пepeд свo[Mи poдичaми чи стopoнHIilnи
дiтьми бyдь-якoгo стaHy, щo живyтЬ y гoспoдi' пepeд свoilti xaзяiнoм знaли
ypoк, щo вивчили y тoЙ дeнь, пoвиннi ввevepi вдoмa нaпИcaтИ i дo шкoли
пpиHeсти зpaнкy, пoкaзaти свoeiЛy вчитeлeвi, щoб yсякиЙ плiд нayки
пiзнaвaвся, бo бyдь-якe дepeвo нaлe)китЬ п|знaвaти зa плoдoм.

12 Учитeль пoвинeH Haвчaти Й письмoвo пoдaвaти (впpaви) iз
гpaмaтики, дiaлeктики, ft'yзики й iз tншиx Чy).(иx пoeтiв тa iз Cвятoгo
eвaнгeлiя, iз книг aпoстoлЬсЬких

1 3 У сyбoтy зpaнкy пoвиннi пoвтopити yсe, чoгo Haвчилися зa тих(дeHЬ;
a пiсля oбiдy iх пoвиннi нaвчaти пaсхaлiЙ тa мiсячнoгo Циклy, Й лiчби, Й
paxyHк|в чи ;\4yзики ЦepкoвHoгo спiвy .

14 |licля вeнipнi в сyбoтy yчитeЛЬ пoвиHeH зaЙмaтися з дiтьми дeщo
бiльшe vaсy' нiж в iншi днi, HaвЧaюЧи iх стpaxy Бoжoгo i звичajв iнтимниx
мoлoдiжниx' як пoвoд|/1тиcя y цepквi пepед Бoгoм, вдolЙa - пepед
poдичaми свoir\4и, тa бyдь-дe пepeA iншими дoтpимyватися чeснoти Й
сopor\i'язЛивoстi, Бoгoвi, кaжy, i Йoгo святиM - чeстЬ i стpax; poдичeвi Й
yvитeлeвi - пoслyx; пepeд yсiмa гpoмaдянaми - пoкopa Й пoвaгa, сoбi
сaмoмy - сopoм i veснoтy | тi слoвa пoвиннi вливaтися в дити|-|y' Ha Цe
нe шкoдyвaти Й пoкapaнь зa шкiльнoю мipкoю. Бo нaписaнo: хтo любить
синa, тoй стapaннiшe кapaс, a xтo He любить, тoЙ шкoдyе пaлки, i щe:
бeзyмствo ДИтI/i|l|А дo сepЦя пpив'язaнe, a пaлкoЮ Йoгo викинeш

15 У нeдiлю тa в npaзHики Гoспqднi з yсiмa, кoли пiдyть пo Лiтypгii,
yчитeлЬ пoвиHeH poзt\4oвляти i iх yнити пpo цe Cвятo i тoЙ пpaзник, нaB4aти
]x вoлi БoжoТ, a пiсля oбiдy - eвaнгeлiя Й Aпoстoлa пpaзHикa, тoгo пoвинeH
yс|х Haвчити

16. Двox чи чoтиpЬox xлoпцiв кoЖHoгo тижня iншиx пo пopядкy слtд
вистaвляти нa oxopoHy, вiд чoгo нixтo нe пoвиHeH в|дмoвлятися, кoли нa
ньoгo пpиЙдe чepгa. lх спpaвoю бyдe: пpиЙти дo шкoли paнiшe, цJкoлy
пiдмeсти, зaтoпити в пeчi, cиАiти бiля двepeЙ, i спoстepiгaти зa всiмa,
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xтo BхoдитЬ i вихoдить; a якщo б дeякi He вчилися, пyстyвaли vи в цepквi
Heчeмнo стoяли, ни, Йдyни дoдoмy, пoгaнo б пoвoдилися, тo lx пoвиннi
3aписyвaти й oгoлoшyвaти

17 Якщo б тaкoж ХлoпeЦЬ oдиH дeHЬ хoдив дo шкoли, a дpугиЙ
пporyлювaв' i тaк тpaтив би чaс свiЙ, i числивcя би пpи шкoлi' тo тaкoгo
бiльшe нe npиЙмaти Бo Й лiкap, якби хвopoгo oдИH дeнь лiкyвaв, a
дpyгoгo - зaнeдбyвaв, тo зaмiсть лiкyвaння дoвiв би Йoгo дo бiльшoТ
xвopoби ..

.t 8. Бaтькaм пpo Ix дiтeЙ' a гoспoдapяl,t пpo дopyчeHих |ttl vyжих дiтeй
yЧитeлЬ тa opгaнiзaтopи |'UкoЛи пoвиннi нaгaдyвaти, щoб дiти в дoмax
пoвoдилися зг|дHo з пpaвилal,tи шкiльнoT Hayки' вишкiл i нaлeжнy для
свoгo чaсy ryмaннiсть дeмoHсгpylФ|и бyдь-якoмy стaнoвi A якщo б y дiтяx
пpoявилoся щoсЬ сyпepeчливe нaвЧaнню, тo слiд цe дoслiдити Якщo б
yЧитeлЬ свoeю нeстapaнн|стЮ, чи poAич, чи гoспqдap свoiм Heпopядкot\,t
шкoдили б нaвчaннb Й дoбpим Haвикaм, тo виннoмy слiд цe пpисyдити.,19 Якщo б xгoсь хoтiв взяти свoгo синa вiд yнитeля нa iншy пoтpeбy,
тo тoдi нe бeзпeчнo Й нe нepeз кoгoсЬ iншoгo, лиlДe сaм oсoбистo, i в
пpисyтl{oст| тoгo oднoгo чи двoх, пpи кoмy Йoгo вiддaвaв Ha нaвчaHHя,
пoвиHeн Йoгo взяти, щoб тим нe пoЩкoдити yvнeвi Й Йoмy сaмoмy 3a
нeпopядниЙ вЧинoк' тaк сallo й yнитeлeвi, вiд якoгo взяв би дитинy
Heнaлe)кHo TaкиЙ жe пopядoк мaютЬ всi iншi peмiсники, aти?,Ii бiльшe
сл|д Aoтpиl'yвaти Йoгo в l.lJкoлaх i в людях ХpистияHсЬкиx.

20. Якщo б i сaм yчитeлЬ, чи xтoсЬ iз yvнiв бyв твopцeм ЧoгoсЬ, щo
зaкoн He дo3вoляo, нaвiть зaбopoняe, тoбтo: poзпyсHик, п'яниця, злoдiй'
oблyдник, лицeмip, xaбapник, нaклeпHик, звepxFlик - тaкиЙ нe тiльки
yчитeлeм, a Й житeлeм тyт нeхаЙ нe бyдe> [1, с 181-189].

Як бaчимo, <Пopядoкъ шкoлный) дyжe дoклaдHo ви3нaчив як
внyтpiшнe я(иття львiвськoТ бpaтсЬкoТ цJкoли, тaк i тi вимoги, щo стaвилися
дo yнитeлiв i yннiв тoТ шкoли

Heмa жoдних пiдстaв пpипyскaти, щo <Пopядoкъ шкoлHый> стoiть в
близькoмy зв'язl(y 3 сзyiтсЬким шкiльним стaтyтoм <Ratio et institutio
studiorum soсietatis Jesus>, aвтopof\i якoгo бyв гeнepaл сзyiтськoгo opдeнy
КлaвдiЙ Aквaвiвa Haсaм пepeд, < Пopядoкь шкoл ньtЙ > зaтвepд)кeнo 1 сiч ня
1586 p.' a <Ratio> пoчaв y)|uвaтися в пoлЬсЬких |.lJкoлаx вiд.t599 P, пo-
дpyгe' <Пopядoкь шкoлньlЙ> зoвсiм He визHaЧaстЬся тиt\lt вoЙoвничим
xapaктepoм' щo e влaстивиЙ eзyiтсЬкoмy стaтyтoвi <Ratio et rnstitutio>
Aлe <Пopядoкъ | 'JJкoлньtй> мae бaгaтo спiльниx pис з i  шкiльним
poзпopядкoм кaтoлицЬкиx кaтeдpaлЬниХ шкtл, бo тoЙ poзпopядoк бyв
дoбpe вiдoмиЙ львiвським бpaтvикaм | спpaвдi, вiдтiль yклaдaЧ <Пopядкy
|' lJкoлHoгo) мlг зaпoзИчити тaкi пoдpoбицi. як yдiлeння yчHяt\ '  пpaвa
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npoсити милoстиHЮ (S5), диспyти ($11)'  кapaHня дiтeЙ пo сyбoтaх ($14),
читaHHя Aпoстoлa i  eвaнгeлiя в нeдiлю i  святa тa пoясHювaHня
бoгoчитaння ($15) [7 , c 29.' 51 ' с 417l

Бpaтськy Успeнськy llJкoлy вiдкpитo вoсeни 1586 p. B пepшiм poцi
вписaлoся 22 хлoпцi, a в дpyгiм - щe 26 нoвиХ; пepeвaжнo бyли тo дiти
львiвських мiщaн' пepeдмiщaн iдyxoвниx, aлe Йбули i мiсцeвi (з Coлoнки,
Явopoвa, Гopoдкa) I17' c. 516-51 7]

Ужe згaдyвaлoся пpo тe, як <нищie> шкoляpi мyсiли noбиpати
милoстиHю, щoб пpoxapчyвaти сeбe He paз гipкo дiстaвaвся iм тoй <xлiб
нaсyщниЙ> Taк, p 1592 виxoвaнцi львiвськoj кaтeдpaлЬHol кaтoлицЬкoi
tlJкoли Haпaли нa вбoгиx шкoляpiв бpaтськot ttJкoли' зaбpaли у t1v|х
1\'илoстиHю, a jx пoбили тa пopaнили Пpo тoЙ нaпaд двoс стapЦJиx, сeбтo
впливoвiших члeнiв Успeнськoгo бpaтствa flмитpo КpaсoвськиЙ тa ЮpiЙ
Poгaтинeць внeсли вiдпoвiднy скapгy дo мiськoгo мaгiстpaтy Пo кiлькox
днях бpaтствo дiстaлo пoвiдoмлeння, щo винyвaтцiв тoгo нaпaдy
пoкapaнo тa зaбopoнeнo нa мaЙбyтFir вЧиHяти тaкt вибpики [10' с. 16' 17|

Тoгo сaмoгo poкy Львiвськe Успeнськe бpaтствo oдep)кaлo вiд кopoля
Жигмoнтa l|| гpaмoтy (з дня 15 жoвтня 1592 p ), щo нeю визHaчaлaся
бpaтськa шкoлa свoбiдниx нayк, сeбтo tйaлa пpaвo yвeсти дo пpoгpa[,tи
шкoли лaтиHсЬкy мoвy. oнeвидl. lo, тa гpaMoтa He дaвaлa спoкoю
нaчaлЬствy | вихoвaHцям кaтoлицЬкo| кaтeдpaлЬHol шкoли чepeз
пoзбaвлeння ii MoHoпoл|i щoдo Haвчaння лaтинсЬкoi мoви, бo сaмe вiд
тoгo чaсy нe бyлo )киття вбoгим lДKoляpaftn бpaтськoi tlJкoли. oтoж, p.1593
бpaтствo зltiyшeнe бyлo пpoсити кopoля пpo дoзвiл Hищим шкoляpaм
<нa кoжнiм мiсцi шyкaти пo)киви Й пpoxaти бeз нiякoТ зaбopoни>.

.Цo peчi згaдaю, щo Й сaмe Успeнськe бpaтствo мaйжe з пepшoгo poкy
iснyвaння бpaтськoi шкoли дoмaгaлoся мoнoпoлij для Hel нa м Львiв i
спpaвдi здoбyлo мoнoпoлiю в листoпaдi 1589 p вiд цapгopoдсЬкoгo
пaтpiapхa сpeмij || Cвoe дoмaгaння шкiльнot мoнoпoлi i  бpaтствo
]tioтивyвaлo тим, щo лишe Йoгo t,J'Jкoлa Moжe дaти (пpaвдивy нayкy>, тoдi
як |нш| yЧитe,ll як нeiскyснl y вtpi <пpoпoвiдyють тiлькo poзвpaщeнiя и
нeсoглaсHЬtя yveнiя> [52' с 299]

Xoч як пилЬl-|yвaлo Успeнськe бpaтствo мoнoпoлiю свoei шкoли, всe
ж вiдстoяти iT в життi нe вдaлoся: p 1609 вiдкpилo слoв'я|.|сЬкo-гpeцЬкy
шкoлy y Львoвi тa]r ' loшHe Бoгoявлeнськe бpaтствo [10' с. .17]. Aлe
Бoгoявлeнськa бpaтськa шкoлa нeдoвгo iснyвaлa: пiсля 1634 p. npo нei
вx(e Heмa згaдки [46' с 173]

Ha чoлl Успeнськol бpaтськoi шкoли стoяв peктop, щo Йoгo вибиpaлo
бpaтствo з числa oсiб, вiдoмиx свoeю neдaгoгiчнoю дiяльнiстю. Пepшим
peкгopoм бyв Apсeнiй, eлaссoнсЬкиЙ митpoпoлит' a p. 1604 нa peктopa
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бyв oбpaний |вaн БopeцькиЙ (пiзнiшe _ peкгop Ки jвськol бpaтськol шкoли,
a пoтiм киjвськиЙ митpoпoлит Йoв) з плaтнeЮ пo ,|0 зл пoлЬсЬкиx зa
кoжниЙ квapтaл.

Учитeлiдiстaвaли 3a свoЮ пpaЦ}o пeвHy плaтHю гpoцJиina, a кpiм тoгo,
дapoвиЙ oбiд пo нepзiy бaтькiв yннiв шкoли тa пeвнy чaсткy вiд пpoдaжy
свiчoк y цepквi (<oфipeк>) i вiд плaти зa пoдзвiн пo дyшi noмepлиx члeнiв
бpaтствa.

3 числa yнитeлiв Успeнськoi бpaтськoi шкoли слiд згaдaти
нaЙвизнaчнiших oсiб: 1 Cтeпaнa 3изaнiя (пpaвдивe пpiзвищe Йoгo Кyкiль,
щo в гpeцЬкoмy пepeклaдi тoгo слoвa дaлo нaзвy 3изaнiй, - гpeцЬкe слoвo
(зизaнoн)) oзнaчae кyкiль, бyp'ян), a дo тoгo пpиклaдaлoся щe пpiзвищe
<TyстaнoвcькиЙ>l, бo вiн i Йoгo бpaт Лaвpeнтiй пoхoдили з Тyстaнoвин
|22' c.353]; C. 3изaнiй yчитeлювaв y Львoвi в pp. .|586-1593, a пoтiм бyв
yчитeлeм BiлeнськoT бpaтськoi |'lJкoли; виклaдaв слoв'янсЬкy мoву: 2
Лaвpeнтiя 3изaнiя. щo yчитeлювaв y Львoвi дo 1591 p ' бyв aвтopoм
пiдpyнникa <Гpaммaтикa слoвeнскa> (Biльнo, 1596 p ); 3 Киpилa
Тpaнквiлioнa-CтaвpoвeЦЬкoгo, щo yчитeЛювaв y Львoвi в pp. 1 587-1 591 ;
бyв вeликиM зHaвцeM гpeцЬкol мoви. Ha сoбopi в Тepнonoлi, як yжe
згaдyвaлoся, в блtискyнiЙ пpoмoвi гpeцЬкoю мoвoю вiн висвiтлив жaлюгlднi
вчиHки €пискoпa Г. Бaлaбaнa сyпpoти бpaтствa Пiсля пepexoдy дo yнil
пor\iep 1646 p. в caнi apxiмaндpитa нepнiгiвськoгo мoнaстиpя*.

У ЛьвiвськiЙ бpaтськiЙ шкoдi вивчaли Чoтиpи мoви - слoв'янсЬкy
гpeЦЬкy, лaтинсЬкy тa пoлЬсЬкy. Bвeдeння лaтинськoi мoви як пpeдlleтa
HaвчaHня тpeбa вiднeсти Ha пoчaтoк XV|I ст Лaтинськa мoвa нiкoли нe
бyлa в тiЙ шкoлi виклaдoвoю rvloвoю, бo нaвчaння тali пpoвaдилoся
слoв'яHсЬкoю тa гpeцЬкoю мoвaf\,lи |з всix бpaтськиx шкiл, мaбyтЬ, лишe
eдинa львiвськa шкoлa збepiгaлa цeЙ пopядoк бoдaЙ дo кiнЦя XV|| ст.
[52' с 308] BзaгaлiлaтиHсЬкa мoвa зaЙмaлa y львiвськrЙ шкoлiскpoмнe
мiсцe, бo нaсaмпepeд He 3aвЖди сepeд yчитeлЬсЬкoгo пepсoнaлу були
дoбpi знaвцi тoi мoви; пo-дpyгe, дeякa чaстинa члeнiв Успeнськoгo
бpaтствa Haлeжaлa дo oд|- loдyмцiв aфoнсЬкoгo чeHця lвaнa
Bишeнськoгo, вopoгa HaвчaнHя лaтинсЬкoi мoви в пpaвoслaвHiй шкoлi.
|ншi пpeдмeти бyли звичaЙнi - гpa['aтикa, пoeзiя, pитopикa, дiaлeктикa
та спiв. Бpaтствo oсoбливy yвaгy yдiлялo спiвy. Тaк' в iнстpyкцir ыитeлeвi
Тeoдopy Pyзкeвинeвi p. 1586 читaeмo: <Пpo мyзикy пoвинeн кoнЧe
пoстapaтися якнaЙлильнiшe, щoб бaс бyв з дoбpим гoлoсo]ri, a з
пoмipним дискaнти, з якнaйvapiвнiшими гoлoсa]vlи як aлЬт' тaк iтeнop, i

. oдин з iстopикiв yспeнсЬкoТ 6paгськoi uJкoли, a самe B Baвpик. гадаe, щo кopoткий час
r{итeпював y нiй lван вицJeнський, aлe нe nqдае мpкyвань, щo мoгли б випpaвдaти пpипyщення
тoi гeAки [7' с 38l
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щoб дoбpe зaбeзneЧyвaв дИскaHтiв, щoб кoтpий Чepeз Hедocтaтoк He
втiк з бypси> [10'  с 21]

3 числа yннiв УcпeнсЬкo| бpaтсЬкo[ шкoЛи виЙuли тaкi вiдoмl пiзнiшe
дiянi:  Cильвeстp Кoсiв. |сaя КoпинськиЙ' Пaмва Бepинда, eлисeЙ
ПлeтeнeцькиЙ, 3aхap КonистeнськиЙ, |сaя Tpoфимoвич-КoзлoвськиЙ,
Пeтpo Moгилa* |7 '  c 4З-44l

Шкoлa Успeнськoгo бpaтствa y Львoвi oдpaзy нaбулa шИpoкoгo
poзгoлoсy, тaк щo стaлa зpaзкoM для iнших бpaтств, щo пoчали вiдкpивaти
шкoЛи в бaгaтьoх мiстах iмiстeчкaх Так, yжe 1591 p минськиЙ вoсвoдa
Бoгдaн Caпiгa надiслaв Успeнськoмy бpaтствy пpoхaHня пpизнaчити
вилeнсЬкoмy бpaтствy yчИтeля гpaмaтикИ i мoв Успeнськe бpaтствo
надiслaлo тy.Qи Киpила Тpaнквiлioнa-CтaвpoвeцЬкoгo |7О' c 7a-75]

oднaк yжe з дpyгoгo дeсятиpiнvя ХV|| ст мaтeptaльниЙ стaн
Успeнськoгo бpaтствa пoЧaв зaнeпадaти' щo He Moглo нe вlдбитися i нa
дoлi сaмoi.бpaтськoТ шкoли Heзaбeзпeчeнiсть yчИтeЛЬсЬк|Ах cV|л, a тaкoж
втpyчaHHя пepшoгo-лiпшoгo бpaтvикa y шкiльнi спpaви спpичиHиЛися дo
тoгo. щo з лЬB|BсЬкo| шкoли пoчaли в|дХoдИтИ кpaщ| yчитeлЬсЬк| сили
Щoб пiдняти piвeнь шкoлИ, бpaтствo звepнyлoся дo aлeксaндpiЙськoгo
naтpiapxa Киpилa Лyкapисa зa пopaдoю' i  тoЙ нaдtслaв бpaтствy листa з
дt lя 26 квtтня ,1614 p. дe paдив бpaтствy нaсaмпepeд пoдбaти пpo
мaтepiaльнi зaсoби для yдepжaння |.lJкoлИ тa HaлeжHo[ oплaтИ yvитeлiв,
a пo-дpyгe. дopyчитИ кepyвaHHя шкoлoю двoM-тpЬoм стapшиM бpатникaм
3 тим' щoб iншi бpатники нe вмiшyвaлися дo шкiльнoi спpaви, He
пepeшкoдЖали yчитeЛям бити t кapaти дiтeЙ тa вЧити lХ так' як тoгo
бaжaють yvитeлi. a He тaк. як тoгo ХoчyтЬ бaтьки Бpaтствo Bзялo дo yвaги
пopaдy К Лyкapисa. вtднoвилo шкoлy та пoстaвилo Гi Ha тaкиЙ piвeнь,
щo вжe p 1619 Bилeнськe бpaтcтвo пpoсилo Усneнськe бpaтствo пpислaти
Йoмy здiбниx yvитeлiв, а Лyцькe бpaтствo p 1620 в3ялo зa 3pa3oк
львiвськиЙ <Пopядoкъ шкoлньlЙ> пpи вигoтoвлeннi стaтyтy для свoei
шкoли (вiдкpитo i l  p 1621)

Haкiнeць. слtд вкaзaти' щo в тiснoмy зв'язкy з бpaтськoю шкoлoю
стoялa дpyкapня Успeнськoгo бpaтствa, дe дpyкyBaлися пiдpyvники i piзнi
кHижки, нeoбxiднi для шкiльниx пoтpeб Пepшим дpyкoM тoT дpyкapнi
тpeбa yвa)кaти naнeгipик Ha чeстЬ ки|всЬкoгo Mитpoпoлитa MихaЙлa
Paгoзи - <ПpoсфoнeMа>. a пepшoю кHИ)ккoЮ, щo виЙшла Тoгo сaмoгo
poкy (1591)'  бyв пiдpyvник гpeцЬкo| мoви <Адeльфoтeс>, склaдeниЙ' як
зaзHачeнo в загoлoвкy, (спyдeями, яжe въ Лвoвскoй шкoл.Ь> [69' с 82]
(Гpeuькe слoвo <спyдeЙoс> oзHачaс <yveнь>)

oo

. M Пeтpoв вдас. щo П Moгилa пoтiм всгyпивдo 3aмoЙсЬкoт акaдeмlT [68' с 1 53]
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Кoзaцькi вiЙни 40-x poкiв XV|l ст зHoвy злe вiдбил|Аcя нa шкoлi
Успeнськoгo бpaтства _ гoлoBнe чepeз сyтyжний матepiальниЙ стaн
сaмoгo бpaтствa Taк, пiд чaс нaстyny Б XмeльницЬкoгo Ha Львiв бpaтствo
noHeслo шкoдИ нa27398 зл тa, кpiм тoгo, Myсилo зi свoгo бoкy внeсти в
пoкpиття кoнтpибyцii, щo npипaлa тoдi нa Львlв, 3492 зл' |7 ' c 45l.

HaЙбlльшoгo poзвиткy |'tJкoлa Успeнськoгo бpатствa y Львoвi дoсяглa
пpи кiнцi XVI i в пepшoMy деcятилiтгi XV|| ст. l-{e бyв чaс, кoли yкparнськe
пpaвoслaвHe гpoмaдянствo, зopгaHiзoвaнe в цepкoвнi бpaтствa, стaлo нa
зaХист пpaвoслaвHol вipи i нaцioнaльнo| КyлЬrypи як пpoти намipiв пoлЬсЬкoгo
пpaвИтeлЬствa зaвeсти цepкoвHy yнiю. тaк пoтiм i пpoти сaмot yнit

Caмe тoдl yкpalнсЬкe гpoмaдяHствo втяглoся y жвaвиЙ спip пpo
зHaчeHня oсвiти тa пpo нaпpями шкiльнoi peфopми. Ha тiм /pyнтi бopoлися
мiж сoбoю двi тeнii: пpeдстaвHики oднiсl стoяли нa тiЙ пoзиц|i, щo нeмa
нoгo бpaти сoбi зa зpaзoк iнoвipнi шкoли 3 jx лaтинсЬкoЮ мoвoю тa
<всiлякими Хитpoстями i pyкoвoдствoм)), a тpeбa зaлишитися npи свoiЙ
слoв'янськiй мoвi, <наЙмилiшiЙ Бoгoвi>. Пpeдстaвники iншoi тeчi i  хoтiли
збepeгти свoю вipy тa нapoднiсть, a piвнovaсHo визHaвaли 3a пoтpiбнe
пpилyЧитися дo зaxiднoi кyльтypи Poзбiжнiсть сepeд тих i iншиx бyлa в
пiдxoдi дo здtЙснeнHя свoiх плaнiв шкiльнoi peфopми. oднi вiдстoювaли
збepeжeння найтiснiшoгo тpaдицiЙнoгo 3в'язкy з Brзaнтiсю, дe в ХV| ст
пpoбyдилoся дyХoвe oживлeHHя в зв'я3кy з peфopмaцtЙним pyХoм y
3ахiднiЙ e вpoпi; дpyгl стoяли зa тe. щo в oснoвy tlJкoли слiд пoклaсти нe
ГpeцЬкy, a латинсЬкy мoвy як ключ. щo вiдчинить двepi дo бaгaтol
зaхiднoевpoпeЙськoi лiтepaтypи тa Hаyки [53' с 21]

HаЙгoлoвнiшиM пpeдстaвHикoM пepшoi тevi i  бyв aфoнськиЙ чepнeЦЬ
|вaн. щo Haзивaв сeбe BишeнсЬким, бo бyв poдoм з гaлицЬкoгo мiстeчкa
Cyлoвot Bишнi l]a вeликиЙ жaлЬ, дy)кe Maлo знaeмo пpo oсoбистe життя
I Bишeнськoгo, - бeзnepeчHo, нeзвичaЙнot пoстaтi сepeд yкpаlHсЬкoгo
гpoMадяHствa кiнця XV| та двoх пepшиx дeсятилiть XVl| ст Taк, ми нe
зHaeMo нi свiтськoгo iмeнi, нi  пpiзвищa чeHЦя | Bишeнськoгo*, aнi дaти
Йoгo нapoджeHHя, aнi смepтi | Фpaнкo' щo oсoбливo бaгaтo зaЙмaвся
дoслiджeнняM життя | л|тepaтypHoI дtяльнoстi I Bишeнськoгo' вiднoсить
дaтy Йoгo HapoджeHHя дo 1545-1550 pp |82' c 419]'  a M ГpyшeвськиЙ

. Cвoe<Пoслaнeкoсrapици!oмникiи>| BиLueнськийп|дnисавтак ксгpaнникpвleнньlЙ
Bьlu.eнскtЙ> A КpимськиЙдoвoдитЬ щoтoЙпцписo3нana€ (чepнeцЬ пpoзваниЙBишeнськиЙ>
oгoж,<BишeнсЬкиЙD'нaAyмкyA Кpимськoгo'слиlr leтимчaсoвeпpiзвищeавтopапoслан|я a
нeщдoвe[80с31]BЩypатнаoсHoв|пepекладyсгаpoгoпoм'яникaдoбpoмилЬськoгoмoнaсrиpя
щe з vасiв самoгo пo{.{аткy ХVI| ст кoнстaтyвав дeкiлЬка oсlб з пptзвищeм кBишeнський> Btн
ввaжаo' щo aфoнський vepнeць |ван' п|Aписyloчись (вишенсЬкиЙ) aбo кpgleнньtй Bиu.енськиЙ>
пiAписyвaвся свoТм poAoвим пpiзвищeм [88' с 5]



пpипyскаr щo I BишeHсЬкИЙ HapoдИвсядeсЬ в pp 1538-1539 |22'с 287]'
He знaeмo i  пeвнoi дaти сMepтi I Bишeнськoгo: пpиЙнятo пpидtляти тy
датy дo 1620 p, aлe сyчaсники | BишeнсЬкoгo Е}вaЖaли Йoгo в 1620 p щe
живИM, - пpинaЙмнi в матeplaлi киян з p 1621 пtд нaзвoю <Coв.kтoвaнie
o блaгoчeстiи> згaдyеться в числt тиx (пpeпoдoбниx мyжeЙ Poссoвъ, въ
житiи и бoгoслoвiи ЦвитyщИxъ), щo TХ 3aпpoшyвaHo пoвepнyтися з Aфoнa
нa Pyсь, тaкo}к | BишeнськиЙ[22'с 286] He знaсмo iтoгo, дe сaмe вчився
I BишeнськиЙ Пpo свoю шкiльнy Hayкy в oдHoмy з писaнЬ вiн вислoвився
тaк: <ГpaмaтичHoгoдpoбязкy нe изyчиХ, pитopичeскoe игpyшки He видaХ,
филoсoфскaГo вЬ|сoкoмeчтaнiя He слЬlХaХ MoЙ дaскaл (дидaскaл)
пpoстaк. aлe oт всtx мyдp.ЬйшiЙ' кoтpьlЙ бeзкнижнЬlХ yпpeмyдpяeт; мoЙ
дaскaл пpoстaкъ, кoтoplЙ pьtбoлoвци в чeлoв.lrкoлoвЦи пpeтвopяeт; мoЙ
дaскaл _ кoтopиЙ пpoстoтoю филoсoфьl пoсм't,вaeг; мoЙ дaскaл - кoтopиЙ
смиpeнieм гopдoстЬ пoтлyмляeт> |22' c 288] 3poзyмiлo' як пpaвдивo
зayвaжив M ГpyшeвськиЙ, (мyсимo вважaти Bишeнськoгo нe тaкиM
пpoстaкoM i нeyкoм, яким вtн ЧaсoM сeбe нaзивaв в зaпaлi пoлeмiки> [22,
с 288] Taкoж нe зHaсMo, дe пepeбyвaв i  чим зaЙмaвся | BишeнськиЙ дo
Чaсy свoгo вiдxoдy нa Aфoн Гaдають, щo вiн oсeлився нa Aфoнi дeсь
кoлo 1580 p. i npoбyв тaM дo кiнця свoгo )киття, пpиЧoмy ли[Де oдиH paз
зa тoЙ нaс пoбyвaв на бaтькiвщинi, a сaмe в pp. 1605-1607 [84' с 149]
oстaннi poки свoгo )киття | BишeнськиЙ пpoвiв нa Aфoнiy кaм'янiЙ пeнepi'
в пoвнiм вiдлyнeннi вiд свtтa-

Лiтepaтypнa спaдщинa I Bишeнськoгo, oскiльки вoHa дoтeпep
виявилaся, нaлtнyo 20 писaнь, зapaХoвyючи в тe числo oднo писaHHя
бeзtмeннe-* (<Пoслaнiс Афoнrтiв дo вс*x oбщe в ЛядскoЙ зeNлли
живящих>) тa двa псeвдoнtмнt (<3aнaпка Myдpoгo лaтиHHикa) та
< КpaткoслoвниЙ oтвtт Фeoдyлa >)

3a життя aвтopa бyлo нaдpyкoвaнo лишe oднe писaHHя, a сaмe,
згaдaнe yжe бeзrмeннe <Пoслaнie> aдpeсoвaнe (кн B oстpoзькoмy и
всtмъ xpистiaнaмъ пpaвoслaвHЬ|мъ .. oбp.tтaющимся eщe въ ЛядскoЙ
зeмли). Пoслaнiс тe Haписaнo пepeд БepeстeЙським сoбopoм .1596 p., a
нaдpyкoвaнo Йoгo в oстpoзi 1598 p в т зв <Книжицi> pазoм з с iмoма
noслaнiями oлeксaндptЙсЬкoгo пaтpiapxa Meлeтiя Пiтaсa пpoти yнil. У
тiм <Пoслaнit> | BишeнськиЙ зaKликaв yсix мeшкaнЦiв лядськoj зeмлi
дo кaяття, пpopoкyючи нeминyvиЙ ii yпaдoк, якщo вoHa вlдвepHeтЬcя вlд

. Hа тeмy пe-repнoгo життя | сi,lepт | Bишeнськoгo | Фpaнкo сxлав пoeмy к|ван Bиц.€нськиЙ>>
з пpисвятoю i] A Кpимськoмy. Bпepu.р iT вмlщeнo в збipцi пoeзiЙ | фaнка кlз днiв жypби> (Львiв,
1900 с 71-108l '  a пoт|м пepeдpyкoванo в пpaцi | Фpaнка <lвaн Bишeнський> (Львiв Bип 10
кУнiвepзaльнoТ Бiбл|oгeкиD с 35-7з]

.. Aвтopсгвo I Bишeнськoгo встaнoвив | Фpaнкo [83' с 1*4]

I r l l

Гoспoдa, а тиx пpaвoслaвHих' щo зaсMyчeнi зpaдoю eпискoпiв (щe пepeд
Бepeстeйським сoбopoм), зaспoкoюe' вкa3yюЧи, щo вoHи MoжyтЬ
цiлкoвитo oбiЙтися бeз лжeпaстиpiв |22, c 323] Peштa писaнЬ
I Bишeнськoгo дoxoдилa дo читaчlв - нe лиUJe в УкpaTнi, aлe Й пoзa i]
мeжaMи* в спискaХ з pyкoписiв, щo jХ Haдсилaв aвтop свoiM aдpeсaтaшt
oгoлoшeння дpyкoм pyкoписних nисaнЬ l Bишeнськoгo пpипaдaо Ha дpyry
пoлoвиHy XlX ст ТiЙ спpaвi пpислy}(илися гoлoвнe C Гoлyбeв, Гнaт
ЖитeцькиЙ, M Кoстoмapoв тa | Фpaнкo.

He мiсцe тyт пoдaвaти дoклaдHиЙ oгляд yсiх писaнь | Bишeнськoгo'
бo tx oснoвнoю тeМoю с питaHHя, щo виxoдятЬ пoзa мeжi тeми дaнoT
пpaцi** oтoж зyпинюся тyт нa oглядi лишe тиХ yстyпiв пooдинoкиХ писaHЬ
l. Bишeнськoгo, якi lлюстpyють Йoгo дyмки в oсвtтнiЙ спpавi

У <Пoслaнil кo кн Baсилiю oстpoзькoМy и кo всtмъ пpaвoслaвHЬ|мЪ
хpистiaнамъ въ MaлoЙ Poссiи> вслiд зa тeкстoм тoгo <Пoслaнiя> Йдe
тeкст писaHня l Bишeнськoгo <Пopaдa o oчищeнiи цepкви>. B тiм писaннi
знaхoдимo вeликиЙ yстyп пpo зHaчeHHя слoв'яHсЬкo| мoви, -тo е вiдпoвiдь
нa вtдoмy кни)ккy Пeтpa Cкapги <o jednosсt kosсiola>: <Бo тe, щo святиЙ
дyХ yфyHдyвaв yстaми, щo вмiстили йoгo, пoпpaвoк oд гHилиХ зeмHих
пoмислiв нe пoтpeбye e вaнгeлiя Й Aпoстoлa в цepквt нa лiтypгi[ пpoстoю
Moвoю нe вивepтaЙтe, a пiсля лiтypгit ,  щoб люди poзyмiли, тлyмaчтe всe
i  виклaдaЙтe пo-пpoстoMy Книги всi  цepкoвнiТ i  yстaви дpyкyйтe
слoв'яHсЬкoю Moвoю oпoвiм вaM вeликy тaeмHиЦю. диявoл Mae тaкy
зaздpiсть дo слoв'яl.lсЬкoТ Moви, щo лeдвe жtлвиЙ oд гнiвy, paдo б iT виryбив
дoщeнтy. A тo чepeз тe диявoл пiдняв бopoтьбy сyпpoти слoв'яl.lсЬкoi
мoви, щo вoHa e нaЙплoдoнoснiшa з yсtx мoв i  нaЙмилiшa Бoгoвi.  oскiльки
бeз пoгaнсЬкиx xитpoщiв тa Haстaнoв, тoбтo бeз гpaмaтик, pитopик,
дiaлeктик*** тa iншиx MapнoслaвHих пiд-стyпнoстeй, якi мiстять y сoбi
диявoЛа. a чepeз пpoстe, стapaHнe читaHня бeз yсiлякиХ tlJтyдepств, щo

. пiд впливoм пoслaнlя aфoнськoгo veнця Xpистoфopa (псeвдoнiм l Bишeнськoгo) пiд
нaзвoю к3ачaпка мyдpoгo лaтиHника)) щo якимсь vинoм дiсгалoся дo Moскви бyлa вцкpита в
Moсквi 1632p пepuJашкoлaмoскoвсЬкoгoпpaвитeлЬсгва т3в гpeкo.сJ'loв'янскaяшкoла Шкoла
та пpoiснyвала двa poки [49 с 332.333]

'' Бlльшiсrь oснoвHиx тeм y писаннях | Bишeнськoгo пpисвячeнo пpавoславнiй вipiтa yн|i'
алe тi nисаHня пoдaютЬ нaдзвиvaйнo цlнний матepiaл щoAo oписy пoбyгyтoгoчaснoгo пaнствa'
дyxoвeнствa тa мiщанствa' пepeсл|дyванЬ пpавoславниx втoдiLlнiй Пoльщr | т п , a гoлoвHe
май)+(e yсi писaнHя | BишeнсЬкoгo визHачaютЬся свo€ю мoвoю i стилeм, a тoмy нe дивo щo
I Bишeнський yжe пoсiв пoчeснe мiсцe як в iсrop|i yкpаTни' так l в iсгopti yкpaТнсЬкoТ лггepaтypи

-'. к fuз zpaмamuК' purrюpuк' dвлeкmuк ll - Cамe цl пpедil'eти складaли сисгeily нaв]aння
втoдtшнiхкoлeпyмаx-tрбyласистeмазагaЛЬнoeвpoпeйськa IBиt.iенськийпporистaвляelЙiнtuy.
зaсвorнy мiсцeвoю тpадицiсю щe з часiв Киlвськot Pyсl ввa)кaючи щo збepeжeння цlei тpадицir
qrpиятимe кoHсoлiдaцil сил y бopoтьбi з катoлицизмoм
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пpивoдитЬ дo Бoгa, твopитЬ пpoстoтy i смиpeння Й пiднoсить святиЙ дyх.
Чи нe лiпшe тoбi вивчити Чaсoслoвeць, Псaлтиp' oктoiх*' Апoстoл i
eвaнгeлie з iншими цepкoвHиMи кHигaми Йбути пpoстиtt,l бoгoвгoдникoм i
вiчнe житгя дiстaти, aнiж oсягнyти Аpiстoтeля i Плaтoнa i, нaзивaюнись y
ЦЬoмy житгt мyдpим фiлoсoфoм, зiЙти в гeенy? Poзвaж! Meнi цaeться'
щo лiпшe aзa He знaти, тiльки б дo Xpистa дoтисHyтись' який блaжeннy
пpoстoтy любить i в нiЙ сoбi oбитeлЬ чиHиТЬ i тaм yпoкoюотьcя. oтoж
знaЙтe, щo слoв'яHсЬкa rЙoвa пepeд бoгoм бiльшy ЧeстЬ мaс, нiж eллiнськa
тa лaтиHсЬкa. | Цe нe бaЙки 3apaз я npo тe He мaю мiсця дaвaти шиpoкt
дoкaзи> [1, c 209-21О|

Пpo вищiсть пpaвoслaвнoi npoстoти нaд свiтськoю мyдpiстю лaтиHяH
зHaхoди]t'o дylt,tки |. Bишeнськoгo тaкo)|( y Йoгo писaннi <КpaткoслoвньtЙ
oтвtтъ Фeoдyлa>: <Taм oтoж, нa тoмy всeсвlтньoмy пoзopищi всi стaнeмo
пepeд Xpистoм i тoдi зa нaслiдкoм пoбaчимo, rтo бyдe лiпшиЙ - лaтИнa
чи гpeки з Pyссю. ХaЙ нинi лaтИнa пo-фapисeЙсЬкol\'y xвaлиться' xaй y
бaгaтствi зi згaдaним бaгaчeм бaгaтиться, xaй y слaвi кHязeм вiкy цьoгo
винoситЬся, xaЙ для poзмнo)кeння 3eмHol чeстi тa дoстoТнствa з пoгaнaMи
шиpитЬся iмнoжиться, a ['и, пpaвoслaвHi' тepпимo, a ми oгaньблeнi, ми
в нapyзi Й oсмiянiбyдeмo, a ми yтиснeнi, yбoгi й гoлoднi, a ми смиpяймoся
Й пpинижyЙмoся, a ми г|pшими нe стaнe]иo, хoч | змaл|eмo, aлe вдячнo
цeЙ xpeст нeсiмo .Qoсить Haм тoгo' кoли ми пpaвoвipнi Й npaвoслaвнi.
.Qoсить Haill зHaти пpo сeбe i пpo свojx oднoдyмЦiв тa ближнiх! Тиx
yтвepджyЙмo i згaдyЙмo чepeз зHaнHя Haшoгo пpaвoслaв'я, писaння1r',
нayкoю, дpyкyвaнHям кHип yчилищaми i зaдoвoльняЙмoся вiд здoбyткiв
нa[Диx. A лaтинy зoвсiм y всЬoмy зaлишiмo i нe питaЙмo iх нi пpo щo, як
нiбитo мyдpих; нe слyхaЙмo jхHЬoj Hayки тa Heпpaвдивoгo пpaвoслaв'я,
бo вoни нa спoкyсy; тaк сaмo i TxньoТ впpaвнoстi нe нaвчaЙмoся для свoei
нayки Й пpoсвiти; нe бiймoся Txньoi влaди Й нaчaльствa; нe дивyЙмoся'
щo вo}lи мнoжaтЬся i шиpяться! Хaй бyдyть вoни, як e! Mи ж бyдeмo
пepeд lхнiми oчиf\4a, зa eвaнгeлiом, пpoстi, дypнi Й нeзлoбивt. !oсить
нaM спaсти сeбe сaмих> [13, с 112-11з|

Haпpикiнцi тoгo писaHня зHaХoдиMo кopoткy cтaтeЙкy <Читaнiя сeгo
писaнiя>, дe aвтop пoдaс вкaз|вки пpo тe, xтo, кoли t як мyситЬ читaти
писaнiе. Пo-пepшe, читaти нa збopaх мyситЬ тoЙ, хтo <вo чтeнiи
иcкyсeнъ, He дpeмлюviЙ, бьlстpьtй вo зpaкy> Пo-дpyгe' читaти слiд в

.кЧuнeлiпtuemфiвltвчumuЧaФnфць'I1сaлmup'oкmciX >ЙАeтьсяпрцepкoвнiкниги,
3а якими пpoвqдилoся нaв{aння y слoв,янФкиx шкoлах Чaсoслoвeць мiсrив щqдeннi цepкoвнi
вiдпpaви' дo Х|Х ст' - пepUJий шкiльний пiдpyvник' так самo як Псалтиp orгoix - збipник
цepкoвниx спiвiв' yпopядкoвaних зa вlсьмoма глав€llt,tи, та|{ox( викopистoвyвався як шкiльний
п|дpyчник
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шкoлi, кyди мae сoбopHo зiбpaтися бpaтiя пpaвoслaвних (paHo пo
пpoспaнiи HoщHoмъ, дoкoлt нe oбoл.Ьeтъ (мьtсль) пpoмьtслoмъ
зef\4HЬ|Mь и дoкoл.t eщe чpeвo нe нaлaдoвaHo гHoeмъ снtдньtмъ>. Пo-
тpeтe, Ha paз слiд нитaти нe бiльшe 30 листкiв, пiсля читaнHя вклaсти
зaКлaдкy дo писaнiя тa (Ha дpугиЙ paHoк слyхaнiв нa тaкиЙ сaмиЙ бeнкeт
l дyxoвHy чeстЬ пpoсити' | тaк paнoк зa paHкoм пpoхoдити' дoпoки He
здiЙсниться бeнкeт книжнoгo читaння).. <XaЙ цe ЧинитЬся скpiзь no
бpaтськиx сoбopaх тaк сaмo, кyди тiльки цe nисaння дiЙдe, i xaЙ пiзнaють
хpистияHи, щo вol.lo тaкe - Haшa пpoстa схiдниx вipa, a щo хитpe бeзвip'я
iнших, вiдщeпeнцiв> [13, c. 144, 145|

Ha тeмy пpoстoти пpaвoслaвнol вipи гoвopитЬ |. BишeнськиЙ i в
< Пoслaнii дo львiвськoгo бpaтствa>: <oтoж i пopaдy дaю вa[4 сepдg{Ho-
зичливy: бyдьтe пepeд тaк звaHиI\4и t\,tyдpи[,lи нeпpaвoслaвними xoч i
дypн|, пpoст|, нexитpi, нeyмyдpeнi св|тсЬкoю нayкoю, aлe хaЙ нeмyдpiсть
aпoстoлЬсЬкol пpoпoвiдi  спoнинe Ha вaс; сaмe пpo Цe гoвopитЬ
бoжeствeн-ниЙ Пaвлo: <Як кoмy з вaс здaeтЬся, щo вiн мyдpиЙ в цiм
вlцi, нexaЙ стaHe нepoзyмним, щoб бyти пpeмyдpим' l-{ьoгoсвiтня - бo
мyдpiсть y Бoгa - глyпoтa)) |75' c 25|

У писaннi <o зaблyждeнiях PимскoЙ вtpы) l  Bишeнський знoв
виxвaляr пpoстoтy i  нeyveнiсть: <Хaй вiн числeнними мoвaми й
пoгaHсЬкиlt iи вчитeлями, Плaтoнoм i ApiстoтeлeпЛ тa Й iншими, щo
нaслtдyють iхнi звaби, xвaлитЬся i винoситься; ти )к пpoстиЙ, нeвчeниЙ i
смиpeнниЙ pycинe, кpiпкo тpимaЙся пpoстoгo Й нexитpoгo eвaнгeлiя, в
ньoмy.бo для тeбe схoвaнe вiчнe життя> [13' с 108]

Ц|e paз вихвaлюe вiн нeмyдpистiв в писaннi <3aчaпкa мyдpoгo
лaтиHянинa з дypHиtvt pyсинoM)): <A ми' Hepo3yмHa Pyсь, як скaзaв aпoстoл
Пaвлo, i нepoзyмнi й дypнi, i, як скaзaв aпoстoл Пeтpo, мaндpiвнинi Й
пpибyльцi, тoбтo пpиxoдЬки й пoдopoжнi тy1 нa зeмлi, бyти вoлtемo, щoб
тy вiтнизнy Й вiчнe дtдиЦтвo вiд Хpистa, Haшoгo збaвитeля, якиЙ нe мaв
дe нa зeмлi й гoлoви |1p|l|хt^лу|тV|, в3яти y спaдoк i дiстaти yгoтoвaнe в
цapствi нeбeснoмy, KуДИхaЙ yмiстить нaсХpистoс, син живoгo Бoгa, якиЙ
пpиЙшoв y свiт спасти гpiшниx> [13' с 108]

У тiм сaмiм писaннi |.  Bишeнський пoдao тaкoж свoi дyмки пpo тe'
voгo слiд вчити дiтeй y пpaвoслaвнiЙ пpaвoвipнiЙ шкoлi: <Paджy вaм,
пpaвoслaвним' пpaвoв|p|-|y шкoлy | дaю пopaдy' Чoгo вoHи мaютЬ
нaвчaтися; щoб дiти вaшi спaслися i пiсля вaс yтpимaли блaгoчeстя i
нe стpaтили хpистиянствo свoei вipи: пo-пepшe, ключ, aбo гpeцЬкy чи
слoвeнсЬкy гpaмaтикy, хaЙ yнaть; пiсля гpaмaтики зaмiсть бpeхливoi
дiaлeпики, якa вчитЬ пepeтвopюBaти з бiлoгo в чopнe, a з чopнoгo в
бiлe, xaЙ yчaтЬcя бoгoмoлeбнoгo i  пpaвeдHoсЛoвHoгo Чaсoслoвця;
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зaмlстЬ ХитpoмoвHиX силoг|зM|в l вeлeмoвHoI pитopики Хaи пo тoMy вчaтЬ
бoгoвгoднo-мoлeбний Псaлтиp; зaмiсть свiтськoT фiлoсoфiТ, щo
пpимyt.tJye poзyt\ ' l . ty дyмкy в пoв|тpl тУIlят|/|cя, хaЙ пo тoMy вчaтЬ
плaчливиЙ i  смиpeннoмyдpий <oктoiк>, a пo-HaшoMy дoгMaти
ЦepкoвHoгo блaгoчeстя - oсьмoглaсник Aджe кoнeчниЙ i бoгoвгoдниЙ
poзвитoк poзyMy - дiяльнe бoгoслoв'я; тoдi xaЙ yvaться святol
eвaHгeлЬсЬкoj тa aпoстoлЬсЬкo| пponoв|дl з пpoстиM тлyMaЧeнняM, a нe
3 хитpиM, щoб (тaк пepeмyдpивши мoвy) He влeщyвати вyХ пpoпoвiдним
слoвoм, aлe силy дyxy святoгo вклaдaти в сepЦя слyxaнiв. oтoж,
HanaсЦJи дyмкy в eвангeлЬськiЙ пponoвiдi,  вдaвaЙся i  дo iншиx книг,
oднoймeнних з бoгoслoв'яM, i  пpoхoдь yсякe бoгoдyХнoвeнHe пИсaHHя,
якe He вiдкидae дyмкy вtд блaгoнeстивoT вipи, aлe щe Й yvить
сMиpeнHoмyдpoстi А кoли б хoтiв, yлюблeниЙ любoмyдpve, пiзнaти
хитpiсть iсвiтськol мyдpoстi.  нe зaбopoнястЬся y HaцJиx, тиx, щo мaютЬ
мiсцe в цepквt,  тoбтo в CoлoмoнoвиX пpипoвiдкaх, Пpeмyдpoстi ,
Eкклeзiaстi ,  в Crpaxy- тa iншиx стapoзaкoнHих. пoeтичнo-oбpaзниx, якi
дo iстини вiдсилaють з пpopoчиMи пpoвiщeннями, кHи)ккax, iтaм, лю6иЙ
бpaтe, noкenкyЙ i зaбaвляЙся, т iльки He xoди дo пoгaнсЬких yvитeлiв i
Ao лaтинсЬкol xитpoслiвнot бpexнi, бo загyбиш вtpy> |13' c 72-74|

Toi сaмot тeми - встaHoвлeHHя пpoгpaми пpaвoслaвнol шкoли -
тopкHyвся l BишeнськиЙ i в свoeмy <Пoслaнii дo стapицi .ЦoмнiкiТ>, щo
Йoгo писaв влaснe для паHa Юpкa**, aлe He нaдiслaв Йoмy свoгo листa
тoмy, щo нe xoтiв Йoмy, xвopoмy, дoкyчатИ в Heдyз| Пoслaнie тe e вiдпoвiдь
I Bишeнськoгo нa лист Ю Poгaтинця, дe тoЙ дoкopяв, щo I BишeнськиЙ
пiд нaс свoгo пepeбyвaнHя нa батькiвщинi зaмкнyвся для влaснoгo сnaсiння
в Унiвськiм мoнaстиpi зaмtсть тoгo, щoб пpoпoвiдyвaти сepeд свoгo Hapoдy
Тoй дoкip дy)кe poздpa)кHив l Bишeнськoгo, пpo щo свiдчить гoстpиЙ тoн

' Екклeзiacm - oднa з книг Бiблli ' якa вХoдитЬ Ao тaк званих HaвчалЬHo-пoeтичних книг:
Cipaх -oднa з книг Бiблii гpeцькor peдaкцir якa нe ввiйшлa в кaнoнiчний тeкст' алe вва)кaлaся
кopиснoю для читання тa пoв'{aння

-. Пpo тe. xтo саn,le кpиeтЬся nщ iмeнeм п Юpка' дoсi нeмa пeвнoT дyмки | Фpанкo
MГpуrшeвськиЙ'К CтyдинськиЙ M BoзнякЙiншl дoслiдникивказyютЬ'щoпIдтимiмeнeм
<пpaвдoпoдtбнo) кpиeтЬся ЮpiЙ Poгатинeць Мeнi здаеться. щo нeм!a жQднoгo сyмнiвy в тoмy'
щo пiд tмeнeм п Юpка слщ poзyмiти Юpiя Poвтинt.lя - ocЬ 3 яких мipкyвань. 1) вислoвлювaти
HeвAoвoлeння з дiяльнoсri львiвськoT бpатсЬкoi шкoли та пoдавaти свoю пpoгpамy peфopми
тoj lrjкoли | Bишeнський мiг лиr.le oсoбi. якa близькo стoяла дo спpaв тo| шкoли 3 iстopii
львiвськot бpaтсЬкoi u.!кoли зHа6мo, щo тaкoю oсoбoю з iмeнeм Юpiя i бyв Ю Poгатинeць (Aив
с 68) та й взaгалi' 3a вис,'loвoм M Гpyшeвськoгo' бpaти Poгaтинцi сroяли нa чoл| <бpатськoгo
pyxyвi Львoвi>[16 с 529]: 2) пpиклaстив<ПoслaнiТдoДoмнiкi i>дoiмeнi п Юpкaenlтeти
<книгoчiй> (<книжник>) (HаpoдoHaставник> (кXpистoсь съ нeбeси самoro книгoчiю'
наpoдotlастaвHикa пана Юpкa зь лoгoвискa миpскoгo бьt вьlтypгщи He [i loглъ)) [75' с 3|]
I Bиц.внський мiглишeдoтoгo п Юpка' щo мaс пpiзвищe Poгaтинeць
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<Пoслaнtя> сaMe в тiй чaстинi, щo мiстить в сoбi вiдпoвiдь нa тoЙ дoкip
Tyт пoдaм ли|.!e витяг, щo стoсyeтЬся кpитики львiвськot бpaтськoT цJкoли
тa пopaди пpo зMiHy lT пpoгpaми: <Bхoпивши сoбi спoсiб лaтинськol epeсi,
зapaз y UJкoлax гoвopятЬ, пpoпoвiдyють i вlaть, a Чистoгo Й бeзпpистpaсHoгo
життя нe ХФ{yтЬ i вiдкинyли пiсля шкiльнoi Hayки слiд, щo Йoгo пoкaзaли
святi. Пepшe, цepкoвнiЙ слy)кбi в слaвoслoв'i, noдяцi Й мoлитвi нe пoтpiбнt,
нe вмiють-бo в цepквi анi читaти, aнi спiвати. тtльки стoятЬ, як i нaЙпpoстiшi,
He вдaюЧись дo пoмoнi цepкoвнiй пoтpeбi бoгoxвaлeнHя. 3 тaкoi нayки i
зa)+(иваHHя в тoЙ ХитpиЙ спoсiб лaтинсЬкиx нayк я нe бaнy кopистi: нi пoпa.
нi диякoнa, aнt iншoгo свящeHичoгo чиHa слy}(итeля нe 3HaютЬ, тlлЬки oт|
pитopиvнi бaЙки, oтoж i пoвepтaютЬся, i вiдxoдяTЬ дo тиx дoскoHaлiшиx
бaЙoк, poдиviв Циx, тoбтo дo лaтинi: близькe дo свoгo дyхy тягнeться i
пpилiплюeться. Aлe я б paдив наtllим фyндaгopaм блaгoчeстя y Львoвi:
пo-пepшe, yзaкoHити цepкoвHy слyжбy блaгoчeстя t слaвoслoв'я i нayнити
тoгo дiтeЙ. тaкo)к, yтвepдивши свiдoмiсть вipи блaгoнeстивипли дoгмaтaми,
вжe пo тoмy He зaбopoHяти тopкaтися зoвнiшнiх yпpaвнoстeЙ для вiдoмa.
Я нe гaню гpaмaтичHe вЧeHHя i ключ дo пiзHaHHя склaдiв тa peчeнЬ, як
дeякi гaдaють iтaк кa)кyтЬ: <oскiльки сaм He B,{ився, чepeз цe Haм зaздpитЬ
i зaбopoняo> .. He пpo сopoм yчитися я кa)кy' a щoб нe вiдпaли вiд
блaгoчeстя тypбyюсь, a щo бaгaтo Хтo пoстpaждaв. вiдoмo вaм. Я нe
гaHЮ висoкoвпpaвн| зHaHHя, aлe гaHю тe, щo тeпepiшнt HaЦJl Hoвl pyсЬкl

фiлoсoфи He мo)кyтЬ нiчoгo пpoчитaти y цepквi - aнiтoгo сaмoгo Псaлтиpя,
анi Чaсoслoвa. A виxoдитЬ, щo кoли xтoсЬ щoсЬ тpoхи Й зHaс, а дoсягHe
якoгoсЬ pядкa apiстoтeльськиx бaЙoк, y)кe псaлтиp читaти сopoмитЬcя i l.{i
в щo стaвитЬ бyдЬ-якe цepкoвHe пpaвилo' бo вважae Йoгo пpoстим i дypним
oтoж нe бavy я iншиx, oкpiм тих, якi виxoвyютЬся пpoстoю Hayкoю Haшoгo
блaгoчeстя, - цe тaкi чинять цepкoвниЙ пoдвиг i  нoсять Йoгo, a yннt
лaтиHсЬкиХ бaЙoк, тaк звaнi кaзнoдil. тpyдитисЬ y цepквi нe хoЧyтЬ, тiлЬки
кoмeдit лaдятЬ i гpaють> |75' c.28-29|

loзвoлю сoбi. нaкiнeЦЬ, Haвeсти цитaтy 3 (ПисaHiя к yтeкцJим oт
пpaвoслaвнoЙ в'нpЬ| eпискonoмD' дe Moвa Йдe пpo згipдливиЙ вiдгyк
eпискoпiв (нe лишe тиx, Хтo npиЙHяв yнiю, aлe Й пpaвoслaвHoгo спискoпa
Гeдeoнa Бaлaбaнa) щoдo (Xлoпiв>, дonyщeHИx пaтpiapxaми дo yнaстi в
Цepкoвниx i  шкiльниx спpaвax: <Чoмy ж бo ви, нaзивaючисЬ дyХoвHими,
пo-плoтсЬкoмy, пo-noгaHсЬкoмy мyдpyстe Й гoвopитe. a сaMoгo Xpистa,
сиHa Бo)кoгo. цapя нaд ЦapяMи Heбeснoгo, якиЙ Hayкy тa oбpaз
сMиpeHHoмyдpoстi пoкa3aв, пoбивaeтe свoсю гopдiстю тa oryдoю? A як
сaмe? Tак, щo ЧиHитe сeбe лiпшиMи зa iHших, плoттЮ тa кpoв'ю poдoвитoю
хвaлитeся, а нe вишнiм Бoгoм Як жe ви дyxoвHими, тa нe тtльки
дyХoвHиMи, aлe Й вipними звaтися мo)кeтe, кoли бpaтa свoгo,3 сдинoT
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кyneлi xpeщeнHя - вipoю i вiд oднiсi мaтepi, - якиЙ нapoдиBся з тioT ж
тaкИ, щo Й ви, блaгoдaтi, poбитe гlpшим зa сeбe, пpиHижyeтe i стaвитe
Йoгo зa нiщo, хлoпoм Ha oryдy пpoзивaюЧи, кoЖy[l'якoю, сiдeльникoм,
шeвцeм? loбpe, xaй бyдe Хлoп, кoжyм'якa' сiдeльник тa uJвeЦЬ, aлe
згaдaЙтe, щo вiн бpaт вaш, piвниЙ iз вaми в yсЬoмy А voмy? Бo oдним
спoсoбoм iз вaми Хpeстився в eдинe тpьoxiпoстaснe бoжeствo i нaдrлeниЙ
oдHaкoвoю блaгoдaтгю i дapoм вipи, oднaкoвoю зaпeЧaтaниЙ пg{aттю
святoгo Дуxa }.|a ХpистияHствo A пoдвигoм i дiяльнoю вipoю, кoли ви
oдHoгo бaтькa Й мaтepi_ вipи Й xpeщeння, кoжyм'якa мoжe бyти лiпшиЙ
зa вaс i цнoтливiшиЙ... Питaю oтoж тeбe, oгyдникy iмeнi, чим ти лiпшиЙ
вiд хлoпa? Чи ти нe тaкиЙ caмиЙ xлoп, скaжи мeнi? Чи He тa ж мaтepiя,
глинa Й пopoх, скaжи мeнi? Чи х( ти He тe сailne тiлo й кpoв? Чи ти нe тa
сaмa жoвч, xapкoтинl-lя, слиHa iтлiнь? Чи, мoжe, ти 3 кaMeHю витecaниЙ
i нe мaeщ y сoбi киl.JJoк тa хJ.loпсЬкoi слини, oзHaЙ]\'yЙ мeнi! Чи, мo)кe, ти
кiстяний' oтaк бeз тiлa нapoдився - дaЙ мeнi знaти пpo тel oтoж питaю
тeбe i  He зaлиI.Uy, питa}oчи, чиlvl  ти лinшиЙ вiд xлoпa - скaжи мeнi i
св|дчeHHя дaЙ, не гopдy oгуАУ Й Hадyт|стЬ, aлe пoкaжи писaнням
бoжeствeннoгo гoлoсy A кoли пoкa3aти He Mo)кeш' щo ти кaм'яниЙ'
кiстяниЙ чи нaвiть iзoлoтиЙ' aтaкиЙ caмиЙ гнiЙ. тiлo i кpoв' як tбyдь-якa
людиHa, тo чиt\' лiпшим викa}кeш сeбe вtд xлoпa?> [1' с. 239]

ПoдaниЙ тyт мaтepiaл з писaнЬ | Bишeнськoгo дoстaтHьoю мtpoю
хapaКтepизyo свlтoгляд, а тaкo)к Йoгo Moвy | стилЬ

Cвiтoгляд | Bишeнськoгo бaзyеться Ha тpЬoХ синoнiмiчниx пoHяттях:
нapoднiсть (pyськa). вipa (пpaвoслaвнa), I\ 'oBa (слoв'янськa) Унiя,
peфopмaцiЙниЙ pyx i poзвитoк pyсЬкoi Moви вHeсли nлyтaниHy в тi пoнятгя
Cпpaвдi, дeякi <pyськi> зaлишaютЬ пpaвoслaвнy вipy тa стaютЬ yнiaтaми
oveвиднo, нa пoгляд | Bишeнськoгo, yнiaти пepeстaютЬ бyти pyськими
Пopyшeнa тaкoж тoтoжнiсть пpaвoслaвнol вipи i слoв'янськoТ мoви Ужe
вiд пovaткy пiвдeннopyсЬкol писЬмeннoстi XV| ст нaooдHa pyсЬкa f\,loвa
шиpoкo вливaeтЬся в слoв'яHсЬкy Moвy, щo в)кe Й пepeд тим yвiбpaлa в
сeбe бaгaтo pyсЬких HapoдHих eлeмeнтiв, a peфopмaцiЙниЙ pyx
пoзHaчився пoявoю eвaнгeлiя слoв'яHсЬкoю мoвoю з дoмiшкoю pyсЬких
слiв Ta i сaм | BишeнськиЙ, гapяvиЙ oбopoнeць Чистoти слoв'янськoi
[, loви, бaгaтo 3aпoзичив, як свiднaть Йoгo писaння, HapoдHих слiв i
пpипoвiдoк. oкpiм тoгo, Чepeз oбстaвини )|(иття вiн змyшeниЙ бyв пiти нa
кoмпpoмiс: <пo литypгiи пoпpoстy тoлкyЙтe тa выКлaдаЙтe eвaнгeлio для
выpaзyмtнiя людськoгo>. Кpiм тoгo, l. BишeнськиЙ oбстoювaв, як i нaшi
дaвнi пpeдки, тoтoжнiстЬ нayки i пpaвoслaвнot вipи: вчитися слiд лишe
тoгo, щo вxoдитЬ в oбсяг пpaвoслaвнoT вipи i бoгoслyжбoвиx oбpядiв, бo
пoзa тим e (пpeмyдpoсть мipa сeгo), a Цe o <бyЙствo пepeд Бoгoм> [73,

74

с 5.15, 519' 520' 522' 523l. Biдсiль Йoгo нaпaди нa (пoгaнсЬких дaскaлiв>,
нa Плaтoнa i Apiстoтeля, Ha лaтинсЬкi шкoли Алe l. BишeнськиЙ нe бyв
oбскypaнтoм, вopoгoltл знaHHя, - вiн тiльки вимaгaв' (дa He oтпaдyт
(yнaщieся) блaгoчeстiя), a для тoгo paдив (yтвepх(AaтЬ)) пpaвoслaвних
(Hayкoю, дpyкoвaнrсм кHиl yчилищи и дoвoлЬствoM oт избыткoв нaшиx)).
Пpaвдa, зHaxoдиMo y нЬoгo i такиЙ вислiв: <л'Ьпщe aHи aзa зHaти, тoлкo
би дo Xpистa дoстигнyти), - сeбтo пpoгoлoЦJeHHя HeyЦтвa, якo пiдпopи
тoТ пpoстoти, щo e y HЬoгo синoнiмoм пpaвoслaвiя, aлe тoЙ вислiв пo-
piзнoмy тлyil4aЧитЬся в кpитиvнiЙ лiтepатypi пpo l BишeнсЬкoгo l Фpaнкo
ввa)кae, щo |. BишeнськиЙ бyв слaбкиЙ мислитeлЬ, a тoмy йoмy i в гoлoвy
нe пpийшлo пoстaвити сoбi двa нaтypaльнi питaнHя: 1 ) ни нe мoжнa бyти
i мyдpим, ipaзoм peлiгiйним; 2)vи, бyдyни глyпиt\,t, Moжнa бyти пpaвдивo
peлiгiЙним? [82' с 38a] Г ЖитeцькиЙ дaс тaкe пoясHeHHя: I Bишeнський
бaжaв 3a всякy цiнy вpятyвaти нaЦioнaлЬHe я yкpaiнсЬкoгo нapoдy, i для
тoi бopoтьби нa пepuJиx кpoкaх дoвeлoся Йoмy вжити нaЙpiшyнiших
зaсoбiв вopoжнevi пpoти нayкoвoгo зaхiднoгo зHaння [78' с 531]

Haкiнeць. | .  BишeнськиЙ бyв виpaзHикoM пoглядiв yкpa|нсЬкoгo
дeмoсy, - пpo цe мo)кyтЬ свiдчити Йoгo вистyпи пpoти пaHоЬких зaбaгaнoк
вищoi €papxii, пpсги згipдливoгo iT стaвлeння дo (xлoпiв)) Пpaвдa, дeкoли
i сам | BишeнськиЙ дoпyскaeтЬся в)кивaти в свolх писaHHяX шopсткиx i
нe дoситЬ ввiчливиx тoнiв. B oпpaвдaнHя свoel piзкoстt вiн дae тaкe
пoясHeння: <Hayvилямся oт Xpистa истиннЬt бeзъ пoхлeбствa' лo)къ
л)кeю, вoлкa вoлкoftiъ , paзбoЙникa paзбoЙникoMъ звaти) |1' c.252l

Щoдo мoви i стилЮ писaнЬ |. Bишeнськoгo дyжe BлyЧHo вислoвився
l. Фpaнкo: <BишeнськиЙ xoч i нepпae пoвHиinи пpигopшHяilnи зi скapбницi
язикa нapoдHoгo южнopyсЬкoгo' тa всe тaки нe п,loжe в|двaжит|/|cя nИcaтlА
зoвсiм пoпpoстy, пoкиHyти цepкoвHoслoв'яHсЬl(y oсHoвy . B пoтpeбi
пpихoплюe чимaлo й пoлoнiзмiв, впaдae дeкyди в вiдтiнки мoви
бoлгapськot тa сepбськoi, тa кoли сe всe Йoмy нe вистapЧae, вiн твopить
сoбi нoвi слoвa, сиплe ниMи як iз pyкaвa i являeться в нaшiЙ лiтepaтypi
пepшиt\,t (кoвaчeм Hoвих слiв> Ti Йoгo нeoлoгiзми нaлeжaтЬ дo вeЛЬми
xapaктepниХ пpизHaк Йoгo мoви. Taк сaмo вeликим бaгaтствoм i
piзнopiднiстю фopм вiдзнavyoться Йoгo сКлaдHя i зaгaлoм Йoгo стиль>
182, c ae7a9fl.

3poзyмiлo, щo свoсpiднa пoстaтЬ l Bишeнськoгo пpитягl-|yлa дo сeбe
yвary бaгaтЬoХ yкpajнських i нyжиx yчeних, щo y свo|x пpaцяХ пpo HЬoгo
He лиЦJe Hayкoвo oбpoбляли лiтepaтypнy Йoгo спадщиHy, aлe Й дaли
яскpaвy xapaктepистикy Йoгo як писЬilieнникa i гpoмaдяниHa. Haвeдy тyт
дeкiлькa ypивкiв з пpaЦЬ yкpaiнських yчeниx, дe мoвa Йдe пpo тe, чиM
сa]иe пpислy)кився Укpatнi |. BишeноькиЙ
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(Иoгo ( l  Bишeнськoгo) гаpянi, oдyшeвлeHi пponoвiдi,  звepнeнi пpoти
сyЧасHoгo пaHствa i пaнських зaбaгaнoк вищoi сpapХil, nисaнi зi станoвищa
шИpoкoдeмoкpaтиЧHoгo. глибoкoгyмaнHoгo' _ [x висoкиЙ пaфoс, щиpe'
гapячe чyття aвтopa щe Й Hин| пeчe Hаш| сepЦя, вopyшитЬ нaшe чyття, як
нiякe tншe писaння тиx чaсiв ГapяниЙ, патeтичниЙ дo eкстaтичHoсти,
сильниЙ в виpaзax Чaсoм дo гpyбoвaтoсти, oхoчиЙ дo ptзкиx i  сильниx
тoнiв в мaлюнкax aж дo г iпepбoлiзмy, BишeнськиЙ був ствopeниЙ нa
HapoдHЬoгo пpoпoв|дника, тpибyнa, HapoдHЬoгo вoждя, i  гаpянt,
пepeлoмoвi чaси yнlТ як He мo)кHa бiльшe вiдпoвiдaли Йoгo вдaнi>
(M ГpyшeвськиЙ) [16, с 550-551]

<Haм, здpiбнiлим eпiгoнам. дopoгi такi людe, як взipцt сильнiшoТ,
здopoвiшol пopoди Mи бaчимo jх xиби i  пoмилки, aлe зapaзoM чyсмo в
|1Их cltлУ ieнepгiю, кoтpa нaс oсвlжyс, (Moв y лiтt пpи poбoтt вoдa
стyдeHсЬка> | як писaтeлЬ, являeтЬся нaм BишeнськиЙ пoстaтю
HeзвичaЙHoю. сиЛЬнoю | в пop|вHяHH| дo дpyгих сyчaсHих мaлopyсЬкиx
писaтeлiв opигiнaльнoю oсoбливo пpинaд)кyr нaс свiжiсть Йoгo кpaсoк,
бeзпoсepeднlсть виpaзy t чyття, пластика кapтин, oдHим слoвoм, yсe тe,
щo в писaниХ твopaХ 0 виpазoM силЬHoI'  висoкo сиMпaтичHoI
iндiвlдyaльнoсти aвтopa> (l  Фpaнкo) I72' c 492|

<Гoлoвнa силa BишeнсЬкoгo в згiднoстr тeopii тa пpaктики людиHи, в
любoвi дo HapoдHиx мaс. y poзyмiннi i спoнyвaннi lx нeдoлi, в смiливtм
визнaвaннi пpaвди i yпepтtЙ oбopoнi свolх пepeКoнaнЬ. чepeз тe Й стaв
BишeнськиЙ нaЙбtльшим мopaлiстoм в yкpaiHсЬкiм письмeнств| пepeд
Cкoвopoдoю l Шeвчeнкoм lyжe зaмiтниЙ i стиль Bишeнськoгo. вiн тaкиЙ
6araтиЙ, piзнopoдниЙ i  цвiтниЙ. щo щoдo плястиЧHoсти Й cили
iндивlдyaльHoгo вислoвy Bишeнський yстyпaв xiбa <Cлoвy пpo пoxiд |гopя>
в yсiм yкpalнськlм письмeнств|дo КoтляpeвсЬкoгo)) (M Boзняк) |76' c 241]

<Blн (| BишeнськиЙ _ C ) щo дивився нa житeЙськe мope тa Йoгo
Haпaсти з-п|д xмapнo| гopИ свoс|. зMалював Йoгo тaк виpaзнo, щo пepy
iстopикa He 3aлишилoся нiчoгo дiяти з Йoгo pyкoписoм . Иoгo гoлoс дaвaв
HaпpяM тим. хтo збився з пyтl.  вtн пtдбaдьopyвaв, вiн пpopoкyвaв' tдlЙснo
стaлoся тaк, як вiн пpopoкyвaв сepeд бypi oсь xтo зyпиHяв yспtхи yнi i>
(П Кyлiш) [79'  с 318 319]

<B oсoбl I  Bишeнськoгo, пiд скpoMHoю чepHeчoю pясoю, пiд
стpaxoвилoм-клoбyкoм), B (нeЧищeних чoбoтищaХ>. кpився вeликиЙ
гpoмaдяHиH п|вдeннo-pyсЬкo| кpaТHи Тo бyв чoлoвiк, щo бaгатo дeЧoгo
3aпepeЧyвaв, aЛe Й бaгатo мiг ствopити,Иoгo дyхoвHo-тBopvt стpeмлlння
бaзyвaлися Ha Hapoднlx iдeaлах'  зливaЮчисЬ 3 дoмaгaнHяMИ тa
noбажaннями пiвдeннo-pyсЬкиХ мiщaн iсeлян> (M Cyмцoв) [B1' с 67a-
6751
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<Biн (| BишeнськиЙ _ C ) e для Hас oдHИM з нaЙлiпших пpиклaдiв
тoгo, щo гeнlaльниЙ писЬMeHHик мo)кe пepepoсти свoю сyнaснiсть,
oбмeжeнiстЬ стилю свoгo чaсy, свiЙ влaсниЙ oбмeжeниЙ свtтoгляд
|дeoлoгiя Йoгo _ iдeoлoгiя peaкцi l ,  aлe дивHиM чиHoм вiд цiet peaкцl i  в ie
яки[nсЬ свiжим бaдьopим дyxoм> (f l  ЧижeвськиЙ) [85, с 34 46]

<oдстaюни oд свoiх тoвapишiв, тoдiшнlх пИсЬМeнHикiв, щoдo oсвiти,
BишeнськиЙ yсiх пepeвaжив тaлaнтoм i бyв Чepeз тe (влaститeлeM дyм)
свoгo чaсy> (C eфpeмoв) [86, c 149]

Xoч l BишeнськиЙ i спpaвдi бyв <влaститeлei/,l дyM> свoгo часy, aлe
тoгoчaсHe yкpаiнсЬкe гpoмaдяHствo нe пtшлo зa Йoгo пopaдaми в
кyлЬтypHo-oсвiтнiЙ спpaвi B зaпaлiaскeтa I BишeнськиЙ paдив Pyсi, як
Mи 3нaсмo, 3aлишaтися (пoxyлeю, пopyгaHoю, пoсм*янoю>, вtдклaдaюни
свiЙ тpiyмф дo стpaшHoгo сyдy' - (тoгдa скyткoмъ yзpимъ, кгo бyдeтъ
лyншiй - Лaтинa или Гpeки съ Pyсью> Алe Pyсь нe схoтlлa Йти нa
сaмoвбивствo [16, c.474|.вoнa пiшлa в свolЙ дiяльнoстi на пoлi дyХoвoi
кyлЬrypи зa тими |дeяMи, щo TХ вислoвив aвтop <Пepeстopoг|/|>>, - твopy,
щo Йoгo Haписaнo нe paнiш 1605 p - (в ньoмy e вистyп aвтopa пpoти
aвтeHтиЧHoстi видaнoгo 1605 p пoслaнiя Mитpoпoлитa Mисaiлa)

.Qoсt нeмa oднoзгiднoТдyMки пpo aвтopствo <Пepeстopoги)) | Фpaнкo,
К CryдинськиЙ, M Boзняк iдeякt iншr дoслiдники ввaжaютЬ, щo aвтopot\л
тoгo твopy бyв ЮpiЙ PoгaтинeцЬ, визнaчHиЙ дiяч лЬв|всЬкoгo
Cтaвpoпiг iЙнoгo бpaтства, львiвськиЙ мiщaнин, фaбpикaHт. тopгoвeЦЬ
|.lJoвкoви|\,lи мaтepiями M ГpyшeвськиЙ вiдкидaс aвтopствo Ю Poгaтинця
з тaкиx мtpкyвaнь: 1) Ю. PoгaтиHeцЬ, як близький дo тих спpaв, щo
пoдaютЬся в <Пepeстopoзi>, нe дoпyстив би бaгaтьox aнaxpoнiзмiв, щo
ними пoвHa <Пepeстopoгa>>' 2) poля львiвськoгo бpaтствa i бpaтськoгo
pyХy вистyпилa б виpaзнiшe; 3) нe бyлo б i жaлiв aвтopa Ha тe, щo pyсЬкa
epapxlя стaлa peкpyryвaтися з пpoстиX людeй Ha дyмкy M Гpyшeвськoгo,
автopoм <Пepeстopoги)) скopt.Ue мiг би бyти |'lJляxтич aбo клиpик 3 вoлиHi
aбo з Киeвa _ з пoзa бpaтськoгo pyxy ,1590-1600 pp I22, с 403]--

<Пepeстopoгa> пoЧинaeтЬся титyлoм-peзюМe, дe пoдaoтЬся кopoткиЙ
зм|ст саMoгo твopy

Aвтop бaчить гoлoвHy пpиЧинy пoлiтичнoгo, кyлЬтypнoгo iсyспiльнoгo
зaнeпaдy Укpaiни в HeдoстaЧi кyльтypи, oсвiти i нaсaмпepeд - дoбpe
opгaн iзoваниx шкiл : < Кoжн и Й п paвoслaвH и Й хpистия ни нe' нeoбxiднo, щoб

.дpyкoм вийшла кПepeсropoга> лиц.re ,l 851 p в Пeтepбypзi ((Apxивъ 3ападнoй Poссiи>
т4)

.t Bсe )к гадаю, щo asтopoм <Пepeсгopoги> слIд вважати Ю Poгaтинця. бo | 8ишeнський
y(пoсланiTдot loмнlк l i>,3вepтaючисЬдoп Юpкa'вживаrтaкepeчeHня <Тaкoпoдoбнoда
мHиши o мн't' o пpистpoз.Ь>' сeбтo, в <Пepeсropoз|D, як пoяснюс тoй самий M ГpyLшeвський
в пpимiтцi 11 нa c 427 2-ro вnn V-гo тoмy (lстopi i yкpaiнськoi лiтepатypиD
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ти зHaв' зBi .qки в цю зeMлю пpиЙшлa вipa ХpИстИяHсЬкa' |накшe нe
дiзнaсмoсь, т iльки aж з ГpeцiT пpиЙняли вlpy. хpистияHсЬкy. paн|шe, H|ж
Пoляки з Hiмцlв pиMсЬкy' Ha двaдЦять п'ять poкiв | тaкi бyли вeликi
peвнитeлl. щo бaгaтo, 3 вeликим кoштoМ цepкoв | MoHaстиp|в HaмypyвaлИ,
i маeтнoстями зaбeзпeЧили. зoлoтoм, cpiблoм. пepлaми Й кoштoвним
кaмiнням цepквИ oздoбили' кHИгЧислeHHиХ Moвoю слoв'янсЬкoю HaHeсли
Алe тoгo' щo бyлo нaЙбiльш нeoбxiднe _ шкiл звичaЙних He зaсHyвaли
Toмy з poкaми тa гpyбiсть пoгaHсЬкa i  схильнiсть - пoтяг дo MаpHoтИ
цЬoгo свiтy тaк вpaзилa' щo пoтoMки тих пoбoжних блaгoчeстивИХ
сaмoдepжЦiв, княжaт pyсЬкИх. звeдeнt кpaсoтаMи свiтy Цьoгo, a Hayк He
HaвЧeH|' впaлИ y вeликy спoкyсy' дyжe силЬнo зaпpaгли пaHyвaHHя |
poздiлилися: oднi тyт зaлиLx|/|лV|cя, a дpyгi в пoвнiшиx кpaяХ пaHyвaнHя
oбсiли ( i  т i  дoвшe y свoeMy пaнyвaннi тpивали) l  як сoбt oчi п'ялили нa
пaHyвaHHя. oдиH oднoмy видиpaючи' i  нa дoпoмoгy пpoти сeбe сyсlдiв
пoгpaHиЧHИх 3вoдячи _ як Угopцiв, Пoлякiв i Литвy, вeликe Кpoвoпpoлиття
мiж сoбoю ЧИHили 3гoдoм oтi пoмtчники, пepeмiгши пpoтивникtв, пoтiм i
сaмиx пepeмaгaли, i  дepжaва Pyськa в rx pyкИ пoтpaплялa. Toмy цepкви
Бoжi з Тx oкpасaMи гpaбyвaлися' 3oлoтo' сpiблo Й тi  кoштoвнi кaмeнi i
книги забpaHo. як бaчиш Цe HaглядHo в сaMoмy кopoHнoмy Кpaкoвi i  в
кocтeлaХ pиMсЬкиХ тoгo пoвнo Книги слoв'янськi знаЙ.qeнi зaмкнeнt y
вeликиХ сKлeпaХ, tх нa свiт нe вИпyстять. Taкoж с Й y ЛЬвoвi y мoнaхiв
дoмiнiкaнськиХ сКлeп вeликиЙ, дe знeсeнiдo кyпи книги нашi слoв'янськi
yчитeлЬсЬкi пiсля зaвoювaнHя Й лtквlдaцi i  дepжaви Pyськoi

| цe сильнo зaшкoдИЛo дepжaвi PyськlЙ, щo He Moгла шкiл i  нaвчaння
гpoМaдсЬкoгo шиpитИ' i  lх нe зaснoвyвaнo Бo якби MИ Maли нayкy. тo iз-
зa нeвiглaствa Й глyпoтИ свoс| нe пpиЙшли б дo такol зaгибeлi! Читaючи
xpoнiки пoльськi.  знaЙдeш пpo тe дoстaтHЬo, як Пoляки Pyськi вoлoдiння
пoсiдали, запpиятeлюваBшИ з Hиt\лИ [Pyськi] пoзaздpили [X звичaяrи, lx
мoвt '  нayкaм i ,  нe мaючи свo|Х Hаyк. пoЧaли вiддaвaти свoix дiтeЙ y Hayки
pимськi,  a т i  зa Hayкaми Й дo вlpи 3викли I тaк noвoлi свo]ми HayкaMи всe
пaнствo Pyськe пpИBeли дo pиMсЬкoi в|pи, щo пoтoмки князiв Pyських з
вipи пpaвoслaвHoi Hа pиMсЬкy виХpeстилися. i  пpiзвищa Й iмeна сoбi
пoвiдмiняли' нaчe нtкoли нe пepeбyвaли пoтoMками блaгoчeстивиХ свo[Х
пpapoдИЧ|в

A тoмy гpeцЬкe пpaBoслaв'я oхoлoлo Й oслаблo, Й зaнeпaлo Бo тaкoж
зHaтниХ стaнiв oсoби' пoгopдивl lи свo|M пpaвoслaв|eм. пepeстaли
встyпaти y дyхoвH| ypяди' а бyдь-кoгo в HиХ cтaвИли _ Ha дoгo.qy лишe
сaмoMy звинаЙнoмy чoлoвiкoвi Toмy стaвaли Ha пpeстoли митpoпoлити
Й спискoпи HeдoскoнaЛi.  нe тaкi .  якi  бyли paнlшe - мyжнi,  святi  -
apхиMaндpИти киlвськi,  пpи пpaвлiннi якиx l  iнoки бyли людьм|А,4<V|тTя
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святoгo, тaК| щo с|яли чeсHoтaми свo[ми, a п|сля tx смepтl вeликi чyдeсa
y iХ чeсHиx гpoбax дiялиcя' щe тeпep ЦЬoгo зHaки e y Кисвi Пiсля нaшиx
блaгooбpaзних i  пoдвижHИкaХ Haстaли лeдачi Й нeдoбpi, i  так пpи ниx
пopядкИ цеpкoвнi дlЙшли дo зaбyття Книги тi ,  якi щe залишилися, пилoM
пpипaлИ. i вся пoбoжнiсть в noгopдy впaлa, тaк щo нe лишe шляxeтсЬкoгo.
a Й npoстoгo стaHy люди iшли y iнoвipствo Й сектaнствo. зваблeнi
дyxoвHиMи) [22' c 4О6407]

.Qaлi aвтop зyпиHяотЬся нa дiяльнoстi  кн Baсиля-КoстяHтиHa
oстpoзькoгo в цepкoвнlЙ i oсвiтнiЙ спpaвi. (Hayки слoв'янськi Й гpeцькi
зaсHyвав y oстpoзi, дpyкapню зiбpaв з блaгoслoвeнHяПЛ i вeлiнням пaтpiapхa
всeлeHсЬкoгo всe тe зaснyвaв 3гoдoм пpавoслaвie Haшe пoчалo бyлo
сяятИ Haчe сoнцe Люди вveнi пoчaли пoявлятися y цepквi БoжiЙ. yvитeлi
Й бyдiвниvi цepкви Бoжoi Книги дpyкoванi пoчaли MHoжИтися Cпoглядaюни
цe. святtЙшиЙ пaтplаpx всe чaст||.!e зBepтaв yвaгy' Hадсилaв мyдpиx
yнитeлiв, a нapeштi святiЙшиЙ пaтprapх Йoaким aнтtoхiЙськиЙ спepшy, a
пoтiм кoнстaHтиHoпoлЬськиЙ y 3eмлю Pyськy пpи|xaлИ i чaс нeмалиЙ кoжeн
з Hиx свoТM пpиiздoм заMeншyвaлИ Бpaтствo в мiстax пoстанoвилИ,
стaвpoпiгiю i y Львoвi зaсHyв€lлИ) [22' c a07-aО8j

Усe виЙшлo нa дoбpy пyтЬ, aлe диявoл poзпoчaв свoю poбoтy Далi
aвтop poзпoвiдaс пpo БepeстeЙськиЙ сoбop 1 596 p ' учaсHикoM якoгo вiн
бyв, пpo кaлeндapнy peфopмy тa пpo piзнi oзнaки гнiвy Бoжoгo зa
в|дстyп нИ цтвo з п paвoслaвнoi вipи 3aкlнvyсться к Пepecтopoгa ) yстyпoм,
щo 3aKликaс He п|ддaвaтися сnoкyсaм лaтИнсЬкol вЧeHoст|, пoгaHсЬкoi
фlлoсoфli, Аpiстoтeлeвol Hаyки: <He слyхaй )кe тих бaлaмyтiв, якi тoбi
твepдятЬ. нaчeб-тo тaM спpaв)кHя цepквa Бoжа мaлa бyти, дe свlтськa
влaдa змiшaлaся з дyХoвHoю .Цe пихa гнiздo сoбi збyдyвaла !e мyдpiсть
свiтa тoгo пaнyr !e фiлoсoфiя пoгaнськa - Apiстoтeлeвa Hayкa слoвo
Бoжe вивepтae i пo-lншoмy вrpити кaжe. .Qe дyхoвнi пpocтopo )кивyтЬ'
вoльнoстeЙ yсякиХ зa)кивaютЬ, нa вipy святy нe слoвoм Бoжим' a I\лeЧeM
вoЮютЬ УтiкaЙ вiд тих, yтiкaЙ, бo тo нe Хpистoва' a aHтиХpистoвa в|pа,
якoю нaшi пpoтивHики тpимaютЬся|> I22, c 415l

M Boзняк npИпyскar, щo кiнeць <ПepeстopoгИ> r дoКлeсHe писaHня,
бo змtст тoгo кiнця He пoдaнo в титyлi-peзюмe [77, с 175] Тoi сaмor дyмки
бyв pанiш i  M ГpyшeвськиЙ, aлe пoтtм пepeкoнaвся' щo нeMа пpиЧиHи
вважaти кiнeць <ПepeстopoгИ)) чyжиM дoдaткoм <oveвиднo. - пoясHюe
вtн, - в yявi aвтopa пoтpeбa пoспoлитoi нayки, oпepтol нa пpaвoслaвнiЙ
тpaдИц|i ,  He сyпepeчилa aг lтaцt i  пpoтИ e3yiтсЬкor (apистoтeЛeвoi
MyдpoстИ) |22' c 417|

Bислoвлeнl в <Пepeстopoзr> дyмки пpo кyлЬт oсвiти, шкoли, кHиги, яК
пpaвДивo зayвa)кyr M ГpyшeвськиЙ' <xapaКтepИзyютЬ цiлe oкpyжeння,
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цiлy eпoxy Ce пoкoлiння стiльки мpiЙ i нaдiЙ влoжилo в сi скpoмнt пoчaтки
шкoли, писЬMeнствa, дpyкy, щo зpoзyмiлиMи стaютЬ сi пepeбopщeHHя, _

ся нaдмipнa вtpa в всeMoгyЧиЙ вnлив шкoли iнayки: всiм eпoxaм
пpoсвiщeння знaЙoмi с i  пepeбiльшeHHя). Хoн <Пepeстopoгa)) i  пoвтopюс
зa l Bишeнським iдeю пpoстoтИ i пoгopди дo свiтськoT мyдpoстi, aлe
пpoгpaмa i l ,  зa вислoвoм M Гpyшeвськoгo, (дaлeкa вiд aскeтиvнoгo
сaMoiдствa Bишeнськoгo>, a тoMy M Гpyшeвський ввaжae <Пepeстopory>
зa iдeoлoгiю Hoвoгo чaсy: зaпoвtдь eмaнсипaцi l  з-пiд сepeдньoвiннot
ЦepкoвщиHи, poзвиткy paцioнaлiзмy тa гpo]\лaдсЬкol aКгивHoстi i бopoтьби
122, c.405,416,4171

| сnpaвдi, кiнeць ХV| ст i пepшi дeсятилiтгя ХV|l ст, сeбтo Чaс, щo
Йoгo пpиЙHятo нaзивaтИ пepшиtЙ yкpaIHсЬким в|дpoд)кeHHям,
визHaчaютЬся пoM|тHим poзвиткoм шк|л, дpyкapeHЬ тa кHи){кoвo|
пpoдyкцlI

3 бpатських шкiл, щo пoвстaли в тoЙ Чaс, згaдaeмo тyт тaкl: y
Bильнi (1588), Гopoдкy (1591), Бpeстi  (1591), Mинськy (1592) '
Пepeмишлi (1592 p ).  Бсльскy (1594) '  Moгилeвi (1597) '  3aмoстi  (1606) '
Кисвi (1615), Лyцькy (1619 чи 1620), Пинськy (1633), opшi (1648) '
Poгaтинi '  Brнницi,  Heмиpoвi.  Кaм'янЦi нa Пoдiллi ,  Кpeм'янцi тa iн

3 yсiх бpaтськиx шкtл нaЙбiльшy слaвy i дoвгoлiтгя зaзHaлa ки[вськa
бpaтськa lr lкoлa, a тoмy вBаЖaю зa пoтpiбнe пepш, нiж пepeЙти дo
зaгaлЬнol хapaктepистики бpaтськиx шкiл, б iльш-мeнш дoклaднo
зyпиHитися тyт Ha iстopii тa дiяльнoстi киlвськol бpaтськoi шкoли.

Piк зaснyвaння киiвськot бpaтськoi шкoли дoсi нe встaнoвлeнo
l Кaмaнiн дyMaв, щo кH Кoстянтин |вaнoвич oстpoзькиЙ (бaтькo
Кoстянтина-Baсиля oстpoзькoгo) зaснyвaв y Киeвi в пepшiЙ нвepтi шкoлy,
щo пiзнiшe пepeЙшлa дo бpaтствa |62, c 178] f leкгo (нaпp, MaкapiЙ
Бyлгaкoв [6], B АскoнeнськиЙ [4], П ЛeбeдиHЦeв |32'c 281|дoтpимyeтЬся
тo| дyмки. щo бpaтськy шкoлy зaсHoвaнo пpи Бoгoявлeнськiм мoнaстиpi
1589 p, a 1615 p'  вoнa пepeЙшлa нa Hoвe сyсiднс мiсцe - y двip.
пoдapoвaHиЙ Гyлeвинiвнoю, жiнкoю Cтeпaнa Лoзки, кoлиtUHЬoгo
мapшaлкa МoзиpсЬкoгo |ншi (нaпp ' Xв Тiтoв, C Гoлyбсв' К. Xapлaмпoвин'
M ГpyшeвськиЙ) схиляЮтЬся дo тo. дyмки, щo бpaтськa цJкoлa в Киeвi
пoвстaлa 1615 p , кoли згaдaнa Ганнa Гyлeвинiвнa-Лoзкa (мoжeбyти, щo
пpавдивe 11 iм'я Лизaвeтa) [40, с.  7з2-7351 пpизнaчилa дapoвaHиЙ
БoгoявлeнсЬкoмy бpaтствy /pyнт для MoHaстиpя | шкoли пpи HЬoмy
зaписoм з Аня 14 жoвтHя .1615 p

Пpи зaснyвaннi БoгoявлeнсЬкoгo бpaтствa в члeHи Йoгo вписaвся i
гeтЬмaн Пeтpo Кoнaшeвич-CaгaЙдaчниЙ з yсiм вiЙськoм кoзaцЬкиf\4,
пpиЙмaюни тaким чиHoM пiд свoю oпiкy i пpoтeктopaт як сaмe бpaтствo,
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тaк | вс| yстaнoвИ пpи HЬoмy Xoн сepeд кoзaкiв бyли, зa вислoвoM
M Гpyшeвськoгo, <oднаЙдyшнi МaMal), для якиХ peлiгiя He Maлa ЖoдHoгo
зHaЧeHня, oдHaк бiльшiсть кoзaЦтвa бyлa пpив'язaнa yсiм сepцeм дo тoгo,
щo ввa)калoся зa пiдстaвy нaцioнaлЬHoгo життя oтoж пpaвдивo писaли
пpo кoзaкiв y свoТм мeмopiaлi зp 1621 нoвoпoстaвлeнi yкpaiнськi влaдики:
<Ce ж Тx (кoзaкiв. - C.) пpeдки paзoм з BoлoдимиpoМ xpистилися, вipy
xpистияHсЬкy вtд кoстяHтиHonoлЬсЬкo|.цepкви пpиЙмaли i  пo сeЙ дeнЬ y
цiй oфipi poдятЬся, xpистятЬся i  живyть Живyть нe як пoгaH|л' a як
xpистiянe, мaЮтЬ пpeсвитepiв, yчaтЬся писЬмa, знaЮтЬ Бoгa i зaкoн свiй>
117, c 3921

.Цo peчi, згaдaю тyт, щo гeтЬмaH П CaгaйдaчниЙ мaЙжe тiльки нa свoТ
кoшти збyдyвaв нa фyндyшi Лизaвeти Гyлeвинiвни-Лoзки нoвиЙ хpaм
Бoгoявлeння Гoспoдньoгo [,11, с 161] 3a вiдoмoстяMи aвтopa <lстopi i
Pyсiв>' нaкaзниЙ гeтЬMаH <Пeтp ЖицкiЙ> (oveвиднo мoвa тyт Йдe пpo
|вaнa Пaтpи)кицЬкoгo' щo' за сnискoM гeтьмaнiв y M Maксимoвичa,
гeтЬмaHyвaв p 1632)' <як фaxrвeць пo apxiтeктypi кepyвaв бyдyвaнням
БoгoявлeнсЬкoгo мoHaстиpя>* |72' c 48| У стiнax Бoгoявлeнськoгo
мoнaстиpя iпoxoвaнo П CaгaЙдavнoгo (,l0 041622) Haд Йoгo мoгилoю
20 вихoвaнцiв киtвськol бpaтсЬкol шкoли вигoлoсили вipшi, щo |х склaв
тoдiшнiЙ peКгop i  пpoпoвiдник Кaсiян Caкoвич

Ha чoлi бpaтськoi шкoли як |] peктop стaв Йoв Бopeцький (в миpy
lвaн), oдин iз члeнiв тoгo гypткa yчeниx, щo сaмe в дpyгiм дeсятиpiнvi
XV| | ст скyпч ився нaвкoлo apxiмандpитa Киeвo-ПeчepсЬкol лaвpи eл исeя
Плeтeнeцькoгo, - <пpибtжищa yчeних людeЙ, пpoмoтopa любящих
Hayки)), зa вислoвoм Пeтpa Moгили, настyпникa e ПлeтeнeцЬкoгo пo
apxiмaндpiT Киевo-ПeчepсЬKol лaвpи .Qo тoгo гypткa вxoдили 3axap
КoпистянськиЙ, Tapaс 3eмкa, Пaмвa Бepиндa' ЛaвpeнтiЙ 3изaнiЙ, _
здeбiльшoгo бyли тo гaличaHи <Ce бyлo, - як кa)кe M ГpyшeвськиЙ, _
пepвoe нaшeствiс гaличaH нa Киtв, щo, пiд пpoвoдoм i пpoтeкцiсю
гeтЬмaHa кo3aЦЬкoгo, тaкoж гaличaниHa, захoдилися кyлЬтypHими
зaсoбaми 3aхiднoT Укpaiни вrдpoдити нa киlвськiм /pyнтi зaглyшeHe
кyлЬтypнo-Haцioнaльнe життя Й пpивepнyти стapiЙ стoлицi Укpalни it
дaвHЮ нaцioнaльнy poлЮ Й знaчeння> |17, c 411l

Киiвська бpaтськa LUкoлa пoдiлялaся нa дeкiлькa клaсiв чи шкiл У
кiнцi 20-х pp XV|| ст вoHa дiлилaся Ha Чoтиpи клaси: pyсЬкa цJкoлa, iнфiмa,
гpaмaтикa тa сиHтaксис 3 нaзви шкoли, як i] визHaЧив rpyсaлимськиЙ

.Ужe M Mаксимoвичпpaвдивoзayв € lжив'щoвк|стopriPyсiв>oнeAoстaчавспpавнoсri i
вipнoсгi в onисy бaгaтьox пoдpoбиць, алe, з дpyгoгo бoкy' вoнa' (як наpoдHa iстopиvна дyмa
пoвна oживЛюючoro xyдoжHЬoro n|дHесeння тa чrrливoгo | пpавилЬнoгo po3ytl,tiнHя noAiй i
знaчeнHя oсiб> [73, с 238]
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пaтpiapx Teoфaн y свoix гpaмaтикax, - (шкoлa нayк eлинo-слoвeнскaгo
и лaтинo-пoЛЬскaгo писмa), - видHo, щo в киТвсЬкiй бpaтськiЙ шкoлi вstили
гpeЦЬкoj' лaтинсЬкo|, слoв'янсЬкol тa пoлЬсЬкoi мoви, кpiм pyськot [51,
c.75|. У пpoгpaмi киiвськoi бpaтськoi шкoли гoлoвнe мiсцe зaЙмaлa
слoв'янсЬкa мoвa. Haвчaння в шкoлi пoчинaлoся зi слoв'янськoТ aзбyки.
Cлoв'янськa ilnoвa бyла виклaдoвoю Moвoю, aлe yчняli дo3вoлялoся
вiдпoвiдaти i poзмoвнoю ]t,loвoю. Дpyгe мiсцe нaлeжaлo гpeцЬкiЙ мoвi.
Уся пpoгpaмa i шкiльнa систeмa бyли пepeЙнятi гpeкo-слoв'янсЬким
дyxo?vl,  бo всe тyт /pyнтyвaлoся нa 3асaдax сxiднoi пpaвoслaвнoТ
стapoвини. Щoдo iстopинних, мaтeпiaтичHих i iншиx Hayк, щo виклaдaлися
в дeякиx зaхiднoyкpalнсЬких бpaтськиx tJJкoлax, тo пpo нaB{aнHя ix в
киjвськiй бpaтськiЙ шкoлi нiчoгo нe згaдyетЬся в пal, 'ятникaХ, щo
збеpeглися 3 тoгo нaсy [51' с. 76]'

Bихoвaння дiтeй вeлoся в стpoгo мopaльнiм i нaцioнaльнiм дyсi. Пpи
шкoлi p. ,|620 зaвeдeнo з блaгoслoвeHHя згaдaнoгo yжe оpyсaлиillсЬкoгo
пaтpiapхa юнaцЬкe (кмлaдeнveскoe>) бpaтствo [a5' с. 56].

КиТвськa бpaтськa Щкoлa бyлa всeстaнoвoю |'lJкoлoю Moжнa дyмaти,
щo шкoла вiдpaзy здoбyлa вeликy кiлькiсть yvнiв, бo вжe 1622 p. пiд нaс
пoхopoнy гeтЬмaHa П Caгaйдaчнoгo, як yжe згaдyвaлoся, вистyпилo 20
yvнiв шкoли з вipшaми нaд Йoгo тpyнoю Tpeбa дyмaти, щo тo бyли oбpaнцi
з числa кpaщих yvнiв шкoли*.

floсi нeмa пeвних списiв peкropiв ки jвсЬкoТ бpaтськoi шкoли дo чaсy
пepeтвopeнHя i] в кoлeгiю. Тaк, бiльшiсть iстopикiв ввaжaе, Щo пiсля
Й.БopeцькoГo peктopи Йшли в тaкiЙ noслiдoвнoстi: MeлeтiЙ Cмoтpицький
(1618-1619), Кaсiян Caкoвич (1620-1624), Toмa leвлeвич (1628-1632)
M MapкeвиЧ y свoiЙ пpaцi <Истopiя Maлopoссiи> пoдaв тaкиЙ спис:
l .КoпинськиЙ (162О), К'  Caкoвич (1622) '  T 3eмкa (1631-1632).
M Maксимoвич y стaттi <Кieвскaя бpaтськaя шкoлaD зayвaжye, щo 

.l)

|.Кoпинський кepyвaв бpaтськoю |'ltкoлoю в .1615 p.дyжe кopoткиЙ нaс,
тaк ilioвити (lt'имoxoдHo>; 2) питaння, чи бyв M CмoтpицькиЙ peктopoм
киТвоькoi бpaтськoТ шкoли' пoтpeбyс щe Hoвoгo дoслiджeння; 3)
T|eвлeвич iЛae зaняти мiсцe, щo Йoгo в списaх perсopiв зaЙмaе T 3eмкa,
сeбтo, в pp. 1631-1602 [64, с. 704-705] M 3aкpeвськиЙ y <oписaнiT

..Qeякi iсropики киiвськoТ бpaтськoi цJкoли дoмorилянсЬкoгo пep|oAy' нaпpиклaA'
BAскoчeнський [4 с 68], M Бyлгaкoв [6, с 31]. вказyloтЬ' щo втiй шкoлi вlився БoгAан
Хмeльницький пpинoмy oбидва згадaнi iстopики пoсилаються на пpaцю M Маpкeвинa кИстopiя
Meлopoссiи>, Ae y т | нa с 151 r згaдкe пpo тe, M Гpyшeвський 3аnepeчyс тi вИoмocт|,
вис,loвлюючи, на м|й пoгляд. тy с,lyшнyAyr'кy. щo, кoли б Б ХмeльницЬкий спpавд. вl.tився в
киТвськiй бpaтськiй шкoлi, тo Bигoвський y лист. дo мoскoвсЬкoгo цapя з npoханням 3адoвoлЬнити
клoпoraння дeлerацi| киiвсЬкoгo бpaтськoro мoнaсrиpя. згaдaв 6и, в iнтeщсах бparсЬкoi шкoли,
нeлишeсeбe, яккoлицJнЬoгoyннятoTurкoли, алe й Б Хмeльницькoгo [19' с 858]
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Кieвa> noдaeтaкиЙ спис peкгopiв: |.  КoпинськиЙ (1615-1620), К Caкoвич
(вiдiЙшoв 1622p ),  Т |eвлeвин (1631), T 3eмкa (1632) [67, с.892]

ДeякиЙ нaс (вiд 1 сepпня 1630 дo квiтня 1631 p. ) y киIвськiЙ бpaтськiЙ
шкoл| Haвчaння He пpoвoдилoся чepeз Mopoвy xвopoбy. Heзaбapoм пiсля
тoгo киiвськa бpaтськa шкoлa зaзHaлa вeликoТ peфopми, пoв'язaнoi з
iмeнeм Пeтpa Moгили, apхiмaндpитa Киeвo-ПeчepсЬкoi лaвpи.

Ц{e зa Йoгo пoпepeдникa, eлисeя ПлeтeнeцЬкoгo, Пevepськa лaвpa
пpидбaлa (кoлo .l6,|5 p.) дpyкapню' щo iT 3аснyвaв y Cтpятинi Г. Бaлaбaн,
пepeвeзлa iT дo Киeвa тa зaлoжилa для пoтpeб дpyкapнi фaбpикy пaпepy
в Paдoмишлi нaд p Teтepeвoм, (кoЩтoм нeмaлим нa пoдивeнe в тot\,l
кpaю' як peн нeбывaлyю> (з пpon'oви 3axapa Кoпистянськoгo нa пoхopoнi
e Плeтeнeцькoгo)

uЩoб вiдвepнyти вeликy втPaтy нa дyшaх людсЬких тa пpидбaти
зaблyдних вiд пpaвoслaвiя>, a тaкoЖ щoб <<3няти з пpaвoслaвнoi цepкви
пoнoшeнie, пpoiсхoдящee oд Heyчeнoсти дyхoвeнствa>' П. Moгилa
зaдyrr4aв вiдкpити шкoлy, дe мoлoдЬ tt,oглa б виxoвyвaтися (в блaгoчeстiи,
в нpaвax дoбpих i в нayкax свoбoдних> Moжнa Ayмaти, щo вжe 1631 p.
П. Moгилa вiдкpив цJкoлy, Ha зpaзoк зaхiднoeвpoпeйських шкiл' в Лaвpi,
в бyдинкy Tpoiцькoгo MoHaстиpя' Дo тot шкoли П Moгилa лiтoм 1631 p.,
пiд нaс свoгo пepeбyвaння y Львoвi,  зaпpoсив в yЧитeлi lсaю
Tpoфимoвичa-КoзлoвсЬкoгo тa Cильвeстpa Кoсoвa*

Лaвpськa шкoлa виКликaлa Heвдoвoлeння сepeд AeякoT Чaстини
нeнцiв, гoлoвнe, тиx, якi вимyшeнi бyли звiльнити пoмeцJкaння для шкoли,
тa пiдбypeниx ними кoзaкtв, щo ввa)кaли тy шкoлy 3a (лaтинсЬкy>. Кoзaки
збиpaлися нaвiть пoбити yнитeлiв i сaмoгo П Moгилy <Бyв yжe чaс' щo
]\'и' - тaк Читaсмo в спoгaдax oднoгo з тoгoЧaсHиx yЧитeлiв лaвpсЬкol
шкoли, - виспoвiдaвшися, т iльки тoгo Й чeкaли, кoли нaMи схoчyтЬ
HaчиHяти жиBoти днtпpoвих oсeтpiв, aбo пoки oднoгo oгHeM' дpyгoгo tЙeчel,l
нe пiшлють нa тoЙ свiт> [17, c a22|. Aлe П. Moгилa вpятyвaв свoю lДкoлy
тиM, щo пoгoдився 3лyчити |T з бpaтсЬкoю шкoлoю' a бpaтствo визнaлo
Йoгo дoвivниI\,t стapшим члeнoм бpaтствa тa пaтpoнoм з,eдHaHoi tllкoли,
пpo щo склaдeнo aкт з дHя 30 гpyдня 1631 p |12' c 69-72|.

P. 1632 дня 17 бepeзня гeтЬмaн ПeтpижицькиЙ oгoлoсив вiЙськoвoгo
листa дo oтaмaнa тa iншиx тoвapишiв, щo пepeбyвaли y Киeвi, 3 нaкaзoм
пoсoбляти 3'eдHaнHЮ Бoгoявлeнськoi бpaтськol uJкoли з лaвpськoю [12'
с. 73] 3'еднaHHя тиx oбox шкiл мaлo вiдбyтися Ha пoчaткy 1632 p.' aлe'

. M Mаксимoвин y статтl <o лавpcкoй Morилянскoй шкoл't> вказyr, uр |саю Трфимoвиva
l Cильвeсrpа Кoсoвa вiдpядив П Morилe дo ЛЬвoва для зaвepuJeння oсвiти [39, c 2117, aлe
C Гoлyбов запepвryс тe вiдpяджeнHя, oAнак 3азнarа€. щo ксам факr вЦpяджeння П Morилoю
цiбних oсi6 дo зaкopAoнниx tuкiл для завepцJehHя oсвiти нe п|длягao сyмнiвy) |13' c 427|
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мaбyтЬ, вiдбyлoся BoHo пiсля Beликoдня' бo щe нa Beлицдeнь 1632 p
yvнiлaвpськoi шкoли пiднeсли П Moгилi збipник вipшiв yvнiв тoI шкoли
<eвxapистioн aлбo Bдяннoсть>. [39' с 212| З'eднaнa шкoлa npибpaлa
нaзвy кoлeгii (Co||egium Mohy|eanum). П. Moгилa в ,l634 p вiдкpив фiлiю
кoлeгiТ y Biнницi, a пoтiм (1639) пepeH|с |Tдo Гoщi нa Boлинь в зaснoвaниЙ
Peгiнoю Caлoмipeцькoю пpaвoслaвниЙ lloнaстиp. П. Moгилa, стaвши
1632p. киlвсЬким ]t,tитpoпoлитott,t ,  зaдy[4aв пеpeтвopити кoлeгiю нa
aкaдeмiю, aлe пoлЬсЬкиЙ кopoль Bлaдислaв |V вiдмoвив йoмy в тoмy'
лишe дoзвoлив виКлaдaти в кoлeгil всi нayки дo д|aлeКтики | лoг|ки
включHo (пpивiлeЙ з дня 1 8 бepeзня 1635 p.)' бo, як щиpo вислoвлюoтЬся
пoльськиЙ iстopик киiвсЬкol кoлeгiТ A. Яблoнoвскi, <в iнтepeсax пoлЬсЬкoi
noлiтики лe)кaлo He дoпyскaти сaмoстiйнoгo poзвиткy в ки jвсЬкiЙ кoлeгii
нeyнiатськoгo бoгoслoвiя, щoб тиM сaмим пpимyсити iT yннiв yдaвaтися
для зaкiннeння стyдiй дo кaтoлицЬкиx aкaдeмiЙ> |57, с. 163].

Киiвська кoлeгiя, як i шкoлa Успeнськoгo бpaтствa y Львoвi, тaкoх(
зaзнaлa бaгaтo лиxa вiд кaтoлиЦЬкo.i дyxoвнoi тa свiтськoi влaди Ужe
p. 1634 П Moгилa дtстaв кopoлiвськe poзпopяджeння пpo зaкpиття
вiнницькoT фiлii тa пpo пepeтвopeHня киlвсЬкoi кoлeгi| в l.|ижчy |'Uкoлy,
aлe в|н зoвсiм з|гнopyвaв тe poзпopяд)кeнHя, a Haтoп'|стЬ видaв y свiт
Ha захист свotх шкiл <Ехegesis> (1635)'  щo Йoгo склaв C Кoсiв з
дopyveння П Moгили. He мaлo пpикpoстeЙ чиHив П. Moгилi як
пpoтeктopoвi кoлeгiT киjвськиЙ вoсвoдa Ян Tишкeвич Тaк, p 1639, пiд
нaс вiдсyтнoстi П. Moгили в Киeвi, нaмiсник вoeвoди вeлiв стяти гoлoвy
стyдeнтoвi кoлeгii Фeдopoвi Гoгoлeвськoмy нiби 3a тe, щo стyteнти внoнi
нaпaли нa шинoк i  кoгoсь пopaнили. У листi дo мoгилiвськиx бpaтvикiв*
П Moгилa пoясl{ювaв вчиHoк нaмiсникa вoeвoди пiдстyпoм киlвсЬкoгo
вoсвoди i взaгaлi вopoгiв пpaвoслaвiя, бo iм дoсaднo, щo в кoлeгil
вчитЬся вeликa (гpoмaдaD мoлoдi, якa, д|стaвши oсвiтy, змoжe ясHo
пoкaзaти yсЬoмy свiтoвi пpaвдy тa мoгyчe oбopoнятимe пpaвoслaвHy
Цepквy. oтoж plшили вoHи пiдняти HaKлeп нa бyдь-якoгo стyдeHтa кoлeгii,
зaкиHyвши Йoмy кpимiнaльниЙ злoчиH [14' с 92-95' 167-168] Heзaдoвгo
дoсмepтi П Moгили (в нiv нa 1сiчня 16a7 p.) Ян Tищкeвиv yвiвy Китв
eзyiт iв iвoни,1645 p вiдкpили в Киeвi кoстЬoл iкoлeгiyм, щo p. 1646
дiстaв кopoлiвськиЙ пpивiлeЙ [aa' с. 605]'

П. Moгилa дбaв нe лишe пpo тe' щoб y кoлeгii пpoцвiтaли Hayки, aлe
Й нaсaмпepeд i гoлoвнe (<бapдзиЙ i нaд всe>) бaжaв, щoб <блaгoчeстie>
в сepцях мoлoдi пoстiЙнo бyлo <зaс*вaHo и вспoянo)) .Qля цьoгo вiн сaм

. M Пeтpoв' пoдaючи y свoТй пpацi <Кieвская Aкaдeмiя вo gropoй пoлoвинi ХV|| Cr'> л|^C|
П Morили в спpавi вбивсrва сryдeнта Гoгoлeвськoгo, вкaзyr, щo листтoЙ бyв aдpeсoваний дo
минськиx бpaтvикiв [44' с 604]
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злaдив вeликиЙ твip <Aнфoлoгiaн> (1636)' дe пoдaнo Aoклaднi пopaди
мoлoдt пpo тe' як тpeбa пoвoдитися вдoмa, в цepквi, пiд нaс ryлянки iт.д
[15'  с 24-25|. Cлiд тaкoж згaдaти слaвнoзвiсHe видaHHя Йoгo
<Cлyжeбникa)), щo знaЙшoв вeликe пoшиpeнHя нe лишe нa Укpaiнi, aлe
Й пoзa |T ]Йeжaf\,tи | тeпepiшнi <слyжeбники> poсiЙськoi Цepкви _ мaЙжe
дoслlвнi nepeдpyки <Cлyжeбникa> П. Moгили з бtльшими чи lleншими
скopoЧeннями [38, с 41]

lз зaснyвaнням y Киeвi Moгилянськol кoлeгiiтa з poзвиткo]Й видaвHичoi
дiяльнoстi, якy poзпoчaв rypтoк yчeниХ нa чoлi з П Moгилoю, Киiв знoв
стaв цeнтpoм yкpaiнсЬкoТ кyлЬrypи тa (пepeдaткoвиf\' ]rl|сцeм зHaHHя,
нaуки Й nисЬlЙeнствa i нaвiть гpoi'aдсЬких фopм нa MoскoвщиHy, Ha
Бiлopyсь, нa Boлoщинy, Ha Бaлкaни. Пpaвoслaвнi сyсiди vyЙнo
пpислyxaютЬся дo тoгo, щo poбиться в Киeвi, i йoгo щoбyткaми живлятЬся.
ПoтyжниЙ нa Укpaiнi бpaтськиЙ pyx y Киiвськoмy бpaтствi знaxoдитЬ свoe
зaвepшeння й yкopoнyвaння> [26' с 91].

| спpaвдi' П Moгилa y)кe p .l640 вiдpядив дo мoскoвсЬкoгo цapя
Mиxaiлa Фeдopoвиva noсoлЬствo пpoсити йoгo пpo дoзвiл зaснyвaти y
Moсквi t\ioнaстиp, дe б жили киIвськi бpaтськi нeнцi i ft,toгли б вчити
(гpeцЬкoi i слoв,янськoi гpaмoти дiтeЙ бoяpських i пpoстoгo vинy> [51' с.t55], aлe пpoxaння тe, як вiдoмo' нe бyлo тoдi зaдoвoлeнe, пpoтe
нeзaбapoм мoскoвсЬкий ypяд зaкликaв киiвсЬких yчeних дo Moскви для
дoпoмoги в oсвiтнix спpaвaх Heмaлo пpислyжився П Moгилa свoiм
впливoм тaкo)к poзвиткoвi Ayхoвoгo життя нa Boлoщинi тa Moлдaвti, як
Цe видHo з peцeнзii M ГpyшeвсЬкoгo }ia пpaцю д. ПaнaЙтeскy, пpисвячeнy
дoслiджeнню впливy П. Moгили i йoгo киiвських yстaнoв нa кyлЬтypнe
життя Boлoщини тa Moлдaвi.t  [23' c.191-192]

Пepeд свoсю смepтю П. Moгилa вислoвив y свoiм зaпoвiтi з Дня22
гpyдня ,|646 p. oстaнню вoлю - всe свor мaЙнo пpизнaЧив вiн нa
пoшиpeння oсвiти в Укpaiнi. кБaнyни yпaдoк блaгoчeстiя в наpoдi pyськiм
нe вtд чoгo iншoгo, як вiд тoгo, щo нe бyлo )кaднoi пpoсвiти Й нayк, дaв
я oбiцянкy Гoспoдy Бory - всe свoс мaЙнo, щo дiсталoся мeнi вiд бaтькiв.
i  щo тiльки He зaлишиться вiд слyжби мiсцям, мeнi дopyveним, тa 3
пpибyткiв мotх мaсткiв, пoвepнyти пoЧaсти нa вiднoвлeння зpyЙнoвaниx
дoмiв Бoжих, вiд яких зaлишилися жaлюгiднi pyTни, a пoчaсти нa
зaснyвaHHя шкiл y Кисвi, Ha ствepджeння пpaв i вoльнoстeЙ Hapoдa
pyсЬкoгo) 3poзyмiлa piн, щo в свoi]t l  зaпoвiт i  П Moгилa пpисвятив
oсoбливy згaдкy свoТЙ yлюблeнiй дитинi -  кoлeгl i ,  нa3ивaючи
<Co||egium> кuniсum pignus meumD <та зaпoвiдaючи iЙ дoми i  кaпiтaли
p2, c 429-4361.

КиTвськa кoлeгiя _ пiзнiшe Aкaдeмtя _ нaзaвжди збepeглa в свo.Й
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|стop|| вдячHy паM'ятЬ пpo свoгo пpoтeКтopa, iмeнyюни yтвopeHy HИM
шкoЛy Йoгo пplзвищeм (<Co||egium Мohy|eanum), a пiзнiшe кAсademia
Mohy|eana>) тa ypяджyюни щopivнo в дeHЬ смepтi П Moгили ypoчистy
пaнaХидy пo HЬoMy

Cepeд iстopикiв Киoвo-MoгиляHсЬкol кoлeгi i -aкaдeмi l  ц lлкoвитo
вiдмiннy пoзицiю в oцiнЦi П Moгили зaЙмaв e MeдинськиЙ Гoлoвнy
зaслyгy в спpaвi зaсHyваHHя тo| шкoли вiн пpиписyс нe П Moгилl, a
киlвсЬкoMy БoгoявлeнсЬкoмy бpaтствy' бo вoнo, мiж tншим. Haстoялo.
пpи спoлyЧeннi бpaтськol ЦJкoли зi  шкoлoю. щo | i  yтвopив y Пeнepськiм
мoнaстиpi П Moгила, вивeсти з тepитopi i  Пeнepськoгo мoHaстиpя
лaвpсЬкy шкoлy нa Пoдoл' <щoб yзяти шкoлy пiд гpoмaдський кoнтpoль
тa пoзбaвити i]  зaMкHyтo MoнaстиpсЬкoгo Хapaктepy i  пtдлeглoсти
викЛюЧнo мoнaстиpсЬкoмy дyхoвeHствy) [94, c 74-75] oнeвидяvки. aвтop
He взяв дo yвaги тoгo фaкгy, щo yтвopeHа Киeвo-MoгиляHсЬка кoлeгiя
тaкoж nepeбyвaла в стiнах MoHaстиpя (Бoгoявлeнськoгo) i пiдлягaлa тiльки
мoHaстиpсЬкol,y дyxoвeнствy t П Moгилi як (стaplДoмy бpатoвi> Bзaгaлi

MeдинськиЙ визнaе oцiнкy П Moгили. <як нiбиr.o пpoгpeсивHoгo дlяva,
гapячoгo зaХисHикa пpaвoслaвiя тa пpoсвiтнt lкa Укpаlни, явнo
HeпpaвИлЬHoю> [95, c 102l

Як нa сoнцi e плями. тaк i  в дiяльнoстi П Moгили бyли eпrзoди, щo
кидaютЬ чopнy тlнь нa АУхoвViЙ oбpaз ЦЬoгo' бeзпepevнo, нeпepeсivнoгo
iсpapха киjвсЬкot МИтpoпoл|i oдним з таких eпiзoдiв бyлa мaлo oпpaвдaнa
r нeпepeбtpлv1la У вибopi зaсoбiв бopoтьбa П Moгили зa фaктиннe
кepуg2чч' кИlвсЬкoю митpoпoлiею з киlвсЬкиM митpoпoлитoм |сaoю
Кoпинським. за )кИття якoгo П Moгилa д|стaв висвяЧeHHя нa ки|всЬкoгo
митpoпoлитa 3 пopyшeHняM тpaдиЦiЙнoi в Укpaiнl зaсaди сoбopнoстt пpи
вибopi киTвсЬкoгo митpoпoлитa | КoпинськиЙ пoмep 5 жoвтня 1640p , як
в'язeHЬ, мaбyть, в Кисвo-ПeнepськiЙ лaвpi Пpaвдa. е iстopики. щo
oпpaвдyютЬ П Moгилy вЙoгoбopoтьбiз | '  Кoпинським Taк, M Кocтoмаpoв
вкaзyс, щo виHa за кpyтy poзпpaвy П Moгили з | КoпинськиM падae нa
пoльськиЙ дepжaвниЙ yстplЙ. щo He в силl бyв пepeвoдити в жИття закoHи,
a HaКидaв тoй oбoв'язoк Ha сaмИx зaiнтepeсoвaниХ oсiб [65, c 440l
Ф TepнoвськиЙ з пpивoдy тoгo сaмoгo eпiзoдy висЛoвлюс.гЬся тaк,
<Bнyтpiшня пpавдa в тiм вчинкy (в дeгpaдyваннi | Кonинськoгo _ C )
бyлa на бoцt П Moгили, бo вiн дoмaгaвся митpoпoлit  paди дoбpa
пpaвoславнo. пaстви' а дtстaвши митpoпoлiю' дoкaзaв. щo бyв гiдниЙ
тoгo llo )к стoсyeтЬся пopyшeHHя зoвH|шHЬoi лeгaльнoстi. тo цe бyлo
тaкиNл щoдeHHим i звичaЙним явищeМ y Пoльщi'  щo вoHo нlкoгo He плOглo
нi oбypювати. нi  дивyвaти) [66'  с 13] Бyдь-щo-бyдЬ. залишaeтЬся
He3anepeчним фaктoM як Е}исвячeння П Moгили Ha киiвсЬКoгo
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митpoпoлитa бeз 3гoди |.  Кoпинськoгo, щo тoдi пoсiдaв киlвсЬкy
MИтpoпoл|ю. тa з пopy|']Jeнням тpaдицtЙнoгo вибopvoгo пpиHЦипy, тaк i
HeryмaнHe пoBoджeHHя П Moгили з yсyнyтиM Hим мИтpoпoлитoм Biдoмo
тaкo)l(,  щo П Moгилa, як спopiднeниЙ з бaгaтьмa визHaчHиMи пaHсЬкими
MaгHaтaMи (Bишнeвeцькими, ПoтoцЬкиMи, Кapeцькими, Paдивилами i  iн )
i дo тoгo сaM вeликиЙ зeмлeвлaсник' бyв вopoгoм кoзaцЬкИХ пoвстaнЬ
пpoтИ пoльських пaнiв oтoж Йoгo сoЦ|aлЬH| |Hтepeси ц|лкoвитo
poзХoдилися з iнтepeсaми бiльшoстi yкpaiнськoгo Hapoдy i кoзaцтвa, щo
шyкaли в пoвстaHH| пpoти noлЬсЬкoгo пaHствa виxoдy з| свoгo тя)ккoгo
l,aтep|aлЬHoгo l  пpaвHoгo пoлo)кeння в Peчi ПocпoлитiЙ [8' с 114.115]

3 числa yннiв киlвськoi бpaтськoi шкoли i кoлeгii, щo вчилися в нtЙ дo
пoлoвиHи XVl| ст., згaдaю тyт дeкiлькa oсiб, щo здoбyли сoбi визнaчнe
мiсцe нa жИттсвoмy пoлi '  Бapaнoвин Лaзap, нepнiг iвськиЙ apxtoпискoп
(t3 09 1693); BигoвськиЙ |вaн _гeтЬпЛaH y pp 1657.1659' 19 03 .1664 бyв
poзстpiляниЙ пoлякaми пiд Кopсyнeм, ГaлятoвськиЙ ЙoaнiкiЙ. apхiмaндpит
vepнiгtвськoгo eлeЦькoгo мoнaстиpя (t1688); Гtзeль |нoкeнтiЙ - apxiмaндpит
I peКтop киtвcЬкoТ кoлeгiТ, Hapoдився в пpaвoслaвнiЙ poдинt- (бaтькo Йoгo
бyв нлeнoм святoдyхiвськoгo бpaтствa y Biльнo, пoмep 24 02.1684 p )'
,Qзик Meлeтiй - apxiмaндpит i peкгop киlвськoi кoлeгii (f 1682); 3oлoтapeнкo
lвaн _ нaкaзний гeтЬмaн (tl656); Пaвлюк (Бyт) Пaвлo - гeтЬмaн' в .1638 p
пoкаpaниЙ нa гopлo y Bаpшaвi: Caмкo Яким - гeтЬмaн в pp .1662-1663 з
вибopy кoзaцЬкo| paди, p 1663 бyв зaбитиЙ кoзакa?v!и з Haкaзy гeтЬмaHa
|вaнa БpюxoвeцЬкoгo; ПeтpoвськиЙ.Cитнiянoвич Cимeoн - oпискon
пoлoцькиЙ, BиxoвaтeлЬ цapeвинiв oлeксiя iФeдopa ЦapiвHи Coфii (t1680);
CлaвинeцькиЙ e пифaнiЙ' 1 'чц1gдЬ ки[всЬкo[ кoлeгiT, пoтiм yнитeль
чyдoвсЬкo| |'lJкoли в Moсквi, кyди p 1649 бyв вiдpяджeниЙ Киeвo-БpaтсЬкиM
MoHастиpeM, Hа зaпpotUeHня iЛoскoвсЬкoгo цapя' в сnpaв| випpaвлeнHя
бoгoслyжбoвиX книг; пoмep 19 11 16/5 p y Moсквi i  пoхoвaниЙ тaм в
Чyдoвiм мoнaстиpi [92, с. 1 B-1 9; 93, с 398, 400]; Teтepя Пaвлo (зa лiтoписoм
Гpaбянки, |вaн) - гeтЬмaн Пpавoбepeжжя в pp 1663-1665 (f1670 p в
Aдpraнoпoлl); УглицькиЙ TeoдoсiЙ _ нepнiгtвськиЙ apхieпискoп (f 06 02
1696), XмeльницькиЙ Юpiй - гeтЬмaH в pp 1659-1663 тa 1677-1681
(t1681p ); ЯсинськиЙ Bapлaaм - киiвськиЙ митpoпoлит в pp 1690-1707
ft22 081707)

3yпинюся тeпep кopoткo Ha пpoгpaмt киiвськoj кoлeгiТ
У киlвськtЙ кoлeгii тa в тиХ бpaтськиx шкoлaХ, щo бpaли iт сoбi зa

..Qoнeдавна iсгopики вважaли | Гiзeля за нiмtд з пoхoджeння, poдoм 3 Пpyссtt fl oлянчин
noкликаючисЬ на (AкrЬ|' и3дaHнЬle Bилeнсьхoю Аpxeoгpафинeскoю Кoммиссioю> (Bильнo,
1875 т 8 с 100) вкaзyе'щo| Г iзeльнapoдивсянeвПpyсt l  ауBильнi.впpaвoслaвHiЙpoAинi
[61 с 570]
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вз|peЦЬ, лaтиHсЬкa Moвa зaЙмaлa гoлoвHe мiсЦe. Tpeбa пaм'ятaти, щo
лaтиHсЬкa мoвa бyлa в тoй чaс MoвoЮ тpибyнaлy, сyдy, сeЙмiв, a тoмy
мaлa )киттeвy пoтpeбy l-{e дoбpe дoвiв Cильвeстp Кoсiв y свoТм твopi
<Еxegesis> - (1635): <B нoмy пoлягae noтpeба в лaтиHсЬкиХ llJкoлax для
нaЦJoгo нapoдy? HaЙгoлoвнi|'JJe в тoмy, щoб бiднy нaшy Pyсь нe нaзивaли
дypнoю Pyссю . Пorhe бiдaк pyсин дo тpибyнaлУ, дo сeЙмy чи сoЙмикa'
дo мiськoгo чи зel,tсЬкoгo сyдy - bez |aсiny. plaсi winy; нi сyддi, нi адвoкaта,
нi пoслa нe poзyмie, a т iльки' як шyлiкa, дивитЬся, витpiщивши oчi, тo нa
oдHoгo, тo нa дpyгoгo. He слiд пpимyшyвaти Haс i  дo стyдiювaння
викл}oчHo гpeцЬкol мoви; ми дбaeмo i  бyдeмo Дбaти пpo тe i  пpи
сryдiювaннi лaтинськoi tt,loви, тaк щo, дaстЬ Бoг' пepшa бyдe y нaс ad
сhorum, a дpyгa - ad forum> |14, c 264-265] Бeз зHaHHя лaтиHсЬкol мoви
He мo)кHa бyлo всryпaти дo yнiвepситeтiв He лиuJe 3a кopдoHoм , aлe Й в
Л итoвськo-ПoльськiЙ дepжaвi (дo yнiвepситeтiв кpaкiвсЬкoгo' вилeHсЬкoгo'
зaмoйськoгo) oтoж лaтиHсЬкoю мoвoю виклaдaлися ycr шкiльнi
пpeдMeти, кpiм кaтexизИсy тa cлoв'яHсЬкo| гpaмaтики. Пo-лaтинськoftly
пoвиннi бyли poзмoвляти yvнi y шкoлi Й пoзa цJкoлoю. 3a пoмилкy в
лaтинськiЙ мoвi. зa oдHe слoвo, скaзaнe piднoю мoвoЮ, yЧeHЬ пiдлягaв
дy)кe сyвopiЙ кapi.

3нaння пoльськoТ мoви визHaвaлoся тaкoж зa пoтpiбнy piн для кo)|(нoгo
oсвiчeнoгo yкpaTнця' Bживaння пoлЬсЬкoТ мoви зaxoдилo тaкдaлeкo, щo
в кiнцi XV| ст i  oсoбливo в ХV|l ст твopи пpaвoслaвHиx yкpaTнцiв
пoлЬсЬкoю мoвoю бyли звинaЙним явищeм Hавiть тaкa книжкa, як
ПevepськиЙ Пaтepик' вийшлa 1635 p y пepepoбцi C Кoсoвa пoлЬсЬкoю
мoвoю.

PyськiЙ мoвi тaкoж вiдвeдeнo мiсцe в пpoгpaмi бpaтськиx шкiл'
oсoбливo в Литoвськiй дepжaвi, дe pyсЬкa мoвa нaбyлa зHaЧeння
дep)кaвHoТ мoви Aлe pyсЬкa мoвa, тpeбa дyмaти, He кopистyвaлaся
oсoбливoю пoшaнoю в пpoгpaмi бpaтських шкiл Taк, пpaвдa, стoялa
спpaвa 3 p|дHoю Moвoю тaкoж y кaтoлиЦЬких i нaвiть в пpoтeстaРtтсЬкиX
шкoлax нe тiльки в ХV| ст, aлe Й у пepшiй пoлoвинi XV|| ст, noки iдet Янa
Aмoсa Кoмeнськoгo He зaпaнyBaли в шкiльнiЙ пpaктицi Тoмy, мoжe,
П.Moгилi Й нe зaлишaлoся нiчoгo iншoгo, як yзяти зa зpaзoк для свoeT
|'lJкoли звичaЙниЙ y тoЙ нaс тип лaтиHсЬкo[ цJкoли |2B' c 12|

Кpiм мoв, дo пpoгpaMи бpaтських шкiл вxoдили дiaлeктикa, pитopикa

'<Eхegesis> видaHo пoлЬсЬкoю мoвoю Твip тoй пepeвидaнo в <Apхивi Югo.3ападнoй
Poссiи>Ч1т8Bип|C422-447тa|<Фr(пoлЬсЬкoюмoвoюfloсrзалишaoтЬсянepo3в'я3аним
питaння' xтo самe свoТми Hаnадaми нa Киoвo-мorилянсЬкy кoлeгiю спpиvинився пoявi
<Ехegesls'a> Так,нaпpиклaд П ПeкаpськиЙввa)каe'шoнапасникoмбyвM Cмorpицький'а
C Гoлyбeв гaдao' щo ним бyвyнiaтськиЙ митpoпoлит Beнiамин PyrсЬкиЙ [14. с 250]
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тa гoмiлeтикa (нayкa дyхoвHoгo кpaсHoMoвствa). .Qiaлeктикa пoдaвaлa
yчl{яi, oсHoви лoгiки тa мaлa вчити ix гHyчкo t'АVicл|^тИ' liaлeкгикa нepiдкo
oбepтaлaся в сoфiстикy' щo вчилa, як вислoвився |вaн BишeнськиЙ в
oднiм з свojх писaнь, poбити з бtлoгo чopHe, i нaвпaки Pитopикa бyлa
Hayкoю, щo Haвчaлa кpaсHo пpoмoвляти. Haшi yнитeлl pитopики Йшли зa
лaтиHo-пoлЬсЬки[,l взipцeм i вчили yсix pитopичних зaсoбiв вислoвy бeз
oсoбливoгo пoглиблeння в cyтЬ сaмoi спpaви ПpиклaдaнняM pитopиЧHих
пpaвил дo дyХoвниx пpoпoвiдeЙ зaЙмaлaся гoмiлeтикa oсЬ якi пpaвилa
пoдaвaв peКгop киtвсЬкoТ кoлeгi| ЙoaнiкiЙ ГaлятoвcькиЙ y свolм пiдpyvникy
<Hayкa aлбo спoсoбЪ злo)кeня кaзaня) (1659): <Cпытaтъ Ктo, якъ мoх{eтЪ
зъ мaлoЙ нaсти (сeбтo тeми) вeликoe кaзaнс унинити? oткaзyю, тpeбa
тyю ЧaстЬ кaзaня aмплtфtкoвaти (сeбтo yсклaдHити piзними
пoдpoбицями), poзшиpяти, тpeбa пpир|aBaтИ дo нei пpиклaди,
пoдoбeнствa' сeнтeнцil, ф*rypьt, тo мaлaя чaстЬ вeликиt\' кaзaн'eмъ зoстa-
нeтъ> [28' с. 51]

3нaчнo гipшe стaнoвищe в пpoгpaмi бpaтськиx шкiл зaЙмaли нayки
квaдpивiyмa: apифмeтикa, гeoмeтpiя, мyзика i aстpoнoмiя. Maтeмaтичнi
Hayки He бyли тoдi в oсoбливiЙ пoшaнi i в 3axiднiЙ eвpoпi. Щoдo мyзики -
в бpaтськиx tllкoлax нaЙбiльшy yвaгy пpидiляли спiвy Учнi шкiл спiвaли
в Цepкoвниx ХopaХ' a спiвoм цepкoвниx кaнтiв y дo['ax пoбoжних fvlиpяH
здoбyвaли сoбi зaсoби для свoгo iснyвaння

Як бaчимo, пpoгpaмa бpaтських шкiл знaчнoю мipoю бyлa кoпieю
пpoгpaiЛи eзy|тсЬкиx шк|л, a тoмy Heмa чoгo дивyвaтИcя тoмy, щo Й
пiдpyнники бpaтськиx шкiл чaстo бyли пpoстoю пepepoбкoю пiдpyчHикiв,
щo вживaлися в eзylтсЬкиx tlJкoлax oднaк бyли i opигiнaлЬнi пiдpyнники,
a тaкoж y пepepoбцi з гpeцькoi мoви. Тaк, з числa opигiнaльниx
пtдpyvникiв Ftacaмпepeд слiд нaзвaти бyквap Лaвpeнтiя 3изaнiя, нa тoЙ
час yчитeля вiлeнськoj бpaтськoi tlJкoли, пiд нaзвoю <Hayкa кy читaню
Й poзyм.|rнiю nисмa слoвeHскoгo тyтЬl х(ъ и o святoЙ Тpoици и o
въчeлoв*чeнlи Гoспoдни> (Biльнo, 1596) У тiм бyквapi вмiщeнo aзбyкy,
Moлитви тa кopoткиЙ кaтeхизис, щo Йoгo склaв Cтeпaн 3изaнiЙ.
loнeдaвнa тoЙ бyквap yвaжaвся y Haс 3a пepшиЙ дpyкoвaний yкpaТнськиЙ
бyквap, aлe p .1934 пoльськиЙ пpoфeсop-пeдaгoг Cтaнiслaв Кoт знaЙшoв
в oксфopдськiЙ бiблioтeцi бyквap, дpyкoвaниЙ y Львoвi, aбo y Biльнi з
пoлoвиl-tи XV| ст. пiд нaзвoю <Havaлy yнeнiя дtтямъ xoтящиtЙъ
poзyм*ти писaнie> Титyльнy стopiнкy тoгo бyквapя peпpoдyкyвaв кpaкiв-
ськиЙ <l lustrowany Kurjer сodzienny)) 3 3 вepeсHя 1934 p y лiтepaтypнo-
Hayкoвoмy дoдaткy v 36

P 1 596 тaкoж y Biльнi виЙшлa <Гpaммaтiкa слoвeнсЬкa, съвepuJeHнaгo
искyствa ocми чaстiЙ слoвa и инЬ|хъ Hy)кдHЬ|xъ) Лaвpeнтiя 3изaнiя. B
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кiHцi тoТ гpaMaтики o (Лeксись сиp.tчЬ peчeHiя въкpaтц* сьбpaHЬ| и изъ
слoвeнскaгo я3Ь|ка Ha пpoстЬ|Й pyсскtЙ д|ялeКтъ истoлкoвaнЬ|>, дe
3HaХoдимo пoясHeHHя тaкИX сл|в'  як <житHиця> _ клyHя' (МeстЬ) _
пoмстa, (юHoшa)) - пapyбoк, i  т д. <Лeксисъ> бyв пoпepeд.HикoM
слoв'яHo-yкpaI HсЬкoгo слoвникa Пaмви Бepинди, пtд нaзвoю <Лeксикoнъ
слoвeHopoсскiй и имeнъ тлъкoвaнie> (1627)

Ужe бyлa згaдкa пpo тe, щo p 159.1 вийшлa y Львoвi гpaмaтикa гpeкo-
слoв'яHсЬкoi Nлoви пiд нaзвoю <Aдeльфoтeс>. ГaдaютЬ, щo aвтopoм
гpeЦЬкoгo тeкстy бyв ApсeнiЙ, Mитpoпoлит eлaсoнсЬкиЙ. a пepeклaд Йoгo
Ha слoв'янсЬкy мoвy 3лaАИI1tл спyдei львiвськo.i бpaтськoi шкoли, щo мaЛи
вжe дoбpi пoчaтки гpeцЬкol мoви Ha дyмкy К Cтyдинськoгo, <Адeль-
фoтeс> пoдaв Meлeтiю Cмoтpицькoмy нeмaлиЙ мaтepiaл пpи yклaдi свori
гpaмaтикИ [50' с a1]

P' 1621 y Bильнi виЙшoв бyквap пiд нaзвoю <Гpaммaтикa aлбo
слoжeнie писмeнa хoтящЬlMЪ cя Уч|tтVi слoBeHскoгo язЬ|кa млaдoл.Ьтньlмъ
oтpoчaтeмЪ> з |люстpaц|eю в Haгoлoвкy' дe 3мaлЬoвaHo клaс з yЧитeлeм'
щo кapar piзкaми yvня [43, с 167.168]

HaЙславнiшим пiдpyнни кoм бyла гpaмaтикa Meлeтiя C мoтpицькoгo,
щo Г| нaдpyкoвaHo p 1619 в Ев'ю нa Bилeнщинiпiд нaзвoю <Гpaммaтикa
Cлaвeнския пpaвилHoe сиHтaгмa пoтщeнieм мнoгoгp.tшHaгo [,tHихa
Meлeтiя Cмoтpискoгo> Boнa мaлa вeликИЙ вплив Ha всю пiвдeннo-
слoв'яHсЬкy письмeннiсть M CмoтpицькиЙ (aбo, мoжe' пpaвильнiшe
M CмoтpиськиЙ-) ввoдитЬ тyт yпepшe пpaвилa вeликих лiтep y письмl '
щo lx Haзивао (вящ|'ДиМи писЬмeHЬ| ) Biн тaкoж дoкладHo склaв
opфoгpaфiю вiдмiн iмeнникiв i  пpикмeтникiв тa впepшe ввtв дtсслoвa
Biдмiн y iмeнникiв визHaчae с iм: iмeнoвниЙ, poдниЙ, дaтeльниЙ,
винoвниЙ, твopитeльниЙ, звaтeлЬHиЙ i  скaзaтeльниЙ (пiзнiшe
(пpeдлo)кHиЙ>); vисeл тpи - пoсдИнчe, пoдвiЙHe, мHoгe; вiдмiнювaнь
(<сyпpyжeств>) дiсслiв _ двa' стyпeнiв nopiвняння пpикмeтHикiв - тpи:
пoлoжeHHaя, paзсy.qнaя тa пpeвицlHяя B синтaксичнiЙ чaстинi
M CмoтpицькиЙ вiдplзня €  двa r _ пpидиxoвe тa r - гoстpe, вiдпoвiднo
дo yкpalHсЬкol вимoви Щoдo poзмipy вlpш|в _ npизHaв пpиpoджeHиM
слoв'яHo-pyськiЙ мoвi в ipшoвy мipy мeтpичHy. а нe силaбivнy, щo
пaнyвaлa в нaшiЙ писЬмeнHoстi дo XV||l  cт |27, c 77-79|

Toмy щo бpaтськi | lкoли були з сoбoю в близькиx в3aоминaХ,
пiдpyнники, виданi oдHoю бpaтськoю шкoлoю, зHaХoдили пoшиpeння в
iнших Тaк, Haпpиклaд, пepшa гpeкo-слoв'яHсЬкa гpaматикa

. Див пpo цe пepшy пpимtткy нa с 67 y стaтгi | Житeцькoгo
CмoтpицькoroD. щo Тi вмiщeнo в жypнaлi (книжний Biсник> (Киiв' 1919
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<Гoaматика пЛeлeтiя
Квtтeнь-нepвeн ь)

<Aдeльфoтeс) ввaжaлася тoдi за дyжe пpидaтний пiдpyнник i вживaлaся
y всiх бpaтсЬкиx шкoлax

Пepexoдяни дo oписy внyтpiшньoгo }киття бpaтськиx шкiл, вкaжy
HaсaМпepeд Ha вa}шивy pисy тих шкiл: бpaтськi шкoли, як i цepкoвнt,
бyли зaгaльHoпpистyпHi шкoли, бo встyп дo Hиx бyв вiдкpитиЙ для уciх
вepств пpaвoслaвHoгo гpoмaдянствa Bсe ж бyли пeвнi фopмaльнoстi,
щo визнaчaли пopядoк пpиЙнятrя дlтeЙ y шкoлy. a тaкoж вистyп |Х 3|
t]Jкoли (див S1 i $.19 <Пopядкy lшкoлHoгo> львiвськoI бpaтськor шкoли). У
пpoтилeжнiстЬ дo rзy|тсЬкиХ шкiл, дe дtти мaгнaтiв i зaмoжних бaтькiв
кopистyвaлися p|зними пpив|лeяMи l Haв|тЬ y клaсl сидIли Ha пepeдH|x
лaвaХ' бpaтськi шкoли пpoгoлo|.Uyвaли пpиHцип piвнoстi дtтeЙ нeзaлeжнo
вtд матepiaлЬHoгo стаl-loвищa i сoцiaльнoгo стаHy бaтькiв

Учитeлi бpaтськиx шкtл слyжили He тiльки шкoлi '  aлe Й цepквi,
opгaнiзoвyючи xopи з yннlв тa бepyни бeзпoсepeдHю yчaстЬ y слyжбaх
Бoжиx Тoмy вvитeлt бpатськиx шкiл нaзивaлисЬ тaкoж дякaMи. Учитeлiв
зaпpoшyвaлo бpaтствo, вoнo платилo lм yтpиMaHHя як гpoшимa, тaк i
Haтypoю - Хapч, oдяг i взaгaлi всe, щo пoтpiбнo для )киття

Учитeлi бpaтськиx шкiл нaбyвaли oсвiти нe тiльки в бpaтських шкoлaх'
a тaкo)l( y p|зHиx aкaдeM|ях | yн|вepситeтax' нeplдкo в зaкopдoHHИХ' пpи
чoмy нeзaмoжнi стyдeнти здoбyвaли oсвiтy <par pedes aposto|oгum>
<flвoe aбo тpoe тoвapишiв, бiдниx i бeзпpитyльниx, бeз жoдHих зaсoбiв'
з oдHoЮ тopбинкoю зa плeчиMa тa з пapoю кHижoк aбo дeкiлькoмa
зшиткaMи, пiшки мaндpУBaли зa кopдoH, всiмa спoсoбaми зaтaюЮчи свoe
iм'я, вживали yсякиx зaсoбiв, щoб yникнyти нeбeзпeки, i ,  пepeхoдячи зi
шкoли дo шкoли, oбxoдили мaЙжe всю Eвpoпy, щoб, нaкiнeць, з зaпaсoм
знaHHя тa з paдiстю пoвepнyтися дoдoмy> |9' c 27611

Шкiльнa дисЦиплiнa в бpатськиx шкoлaХ бyлa сyвopа, - тiлeснi кapи
бyли нeoбxiднoю частинoю шкiльнoгo кoдeксy бpaтських шкtл Cyбoтa
npизHaЧaлaся Ha пoвтopeHня всЬoгo пpoЙдeнoгo 3a тиждeнЬ. | тoд| )ктaки
вiдбyвaлaся кapa нaд тиMи yчнями, щo пpoгpiшили в нayцi vи в пoвeдiнцi
пpoтягoм тижHя

3 vaсy зaвeдeнHя yнi l  (1596) yнlaти noчали вtдкpивaти свoi шкoли.
Чaстинa yнiaтськиx шкtл пoвстaлa внaслiдoк зaxoплeння yнiaтaми
пpaвoслaвHих бpaтських шкiл тa пepeтвopeння lx нa yнiaтськi (y Бepeстi _
1597 p, y Boлoдимиpi-Boлинськiм, y Biльнi_ 1607 p, тa дeiндe) Biд p
1617 пoчaли вiдкpивaти yнiaтськi |, lJкoли тaкoж o o. вaсилiaни. P 1639
eпискoп MeтoдiЙ ТepлeцькиЙ зaсHyвaв yнiaтськy шкoлy в Xoлмi, aлe
p.1648 кoзaки зHищили Г| paзoМ з вaсилiaнсЬким MoHaстиpeм

lJ-{oдo пpoгpaми i шкiльHoгo пopядкy _ yнlaтськi шкoли бyли кoпiсю
eзylтських шкiл CвoТм yспixoм y нaвvaннi yнlaтськl t lJкoЛи He мoглИ
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пoхвaлитися' бoАaЙ сaм к. Caкoвич, щo вiд 1625 p бyв yнiaтoм, стaвив
yHlaтсЬкl l . lJкoли Hи)<нe He т|лЬки кaтoлицЬкиХ' aлe Й пpaвoслaвних
бpaтськиx шкiл - киiвсЬкoТ тa гoщiвськoi, дe <дoбp* и искyсн.h yvaтъ>
Te, щo бpaтськt шкoли poзвивaлися | дoситЬ м|цнo стoяли, Heввaжaючи
нa всi зaмaХи пpoти iхHЬoгo iснyвaння з бoкy кaтoлицЬкoгo i yнiaтськoгo
дyХoвeнствa, слlд пpиклaсти тoмy, щo нa стopoжi Тх i взaгaлi пpaвoслaвiя
стoялo кoзaцтвo

B yнiaтськiЙ цepквi дeякиЙ чaс пpoдoв)кyвaли cвoe iснyвaння бpaтствa,
oск|лЬки yH|я He xoт|лa oдpазy пopивaти з дaвнiми тpaдицiями Aлe тaм,
дe збepiгaлися бpaтствa, вoHИ пiдпaдaли пiд eкoнoмiнниЙ кoнтpoль
€пискoпaтy. Taк' нaпpиклaд, вилeHськi yнiaтськi бpaтствa мyсiли yсi свoi
пpибyтки вiддавaти yнiaтськoмy митpoпoЛитoвi [46, c. 144-145|

Cлtд тaкoж lгaАaтИ, щo бaгaтo yH|aт|в yчилoся в naпсЬких кoлeг|ях |
aлюмнarax" як стипeндiaти Тaк, y Pимi бyлa пaпськa кoлeгiя св Aфaнaсiя,
a, кpiм тoгo, бyли пaпськi кoлeгii в Пyлтyскy, Кaлiшi, Heсвiжi тa папськi
aлЮ['Haти y Biльнi,  Гpaцi, oлoмoyцi, Пpaзi i iн |47, с. 185-186] Aлe нe
вс| д|ти вчиЛися в тих чи ll-lших пpaвилЬHo opгaнiзoвaниx шкoлax. Бaгaтo
3 них вчилoся тaкo)|( - y визHaчeниЙ тут пep|oд - y мaHдp|вHих дякlв, щo
тenep кoMплeтyвaлися пoчaсти з нeyкiннeHих вихoваHцiв бpaтських шкiл

3aлишaсться пiдвeсти дeяк| п|дсyмки тa пoдaти зaгaлЬнy
Хapaктepистикy oсв|тt-|Ьoгo pyxy в|д пoлoвини ХV| дo пoлoвини ХV|| ст

Хapaкгepнoю pисoю бpaтськиx шк|л y пop|внянH| з пoпepeдH|ми
цepкoвHими tlJкoлaми, щo в згaдaний пepioд вiдiгpaвaли poлЬ ни)кЧиХ
шкlл, r HaвЧaHHя чyжих lt4oв, a сaMe клaсичHиx, щo Й нaдaвaлo бpaтським
шкoлaм xapaктep сepeдHЬo| шккoли; пo-дpyгe, пepeбpання нa сeбe
yдlлeFiня yчHяt\,t HayкoвиХ знaнЬ, щo ix paнiше tЙoжHа бyлo нaбyти дишe
шляХoм (книжнaгo нayveнiя> aбo пpaкгикoю.

He тpeбa дy['aти, щo пotlJиpeHHя пpoгpaми бpaтських шкiл вимaгaлoся
лишe peлiгiйнoю бopoтьбoю пpaвoслaвниx бpaтств з кaтoлицтвoм тa
yнieю. .Qo тoгo, бeзnepeннo, пpилyЧaвся тaкo)к шиpшиЙ свiтoгляд
тoгoчaсHoгo yкpalнсЬкoгo гpoмaдянствa, щo ввaжaлo пoтpiбним
пpистoсoвyвaтися дo Hoвих виMoг життя. Toмy, нa мiЙ пoгляд, e
пoMилкoвиM твepджeння poсiЙськoгo iстopикa П Пeкаpськoгo, щo
(зaснyвaHня в Киeвi кoлeгit нe бyлo пoтpeбoю нapoдy, щe пpигнiveнoгo i
бeзпpавнoгo Тiльки шляхтa i вищe дyxoвeHствo, в пop|вHяHHl з Hapoдoм,
дoсягли бtльшoгo дoбpoбyтy i, poзyмiстьcя, д6aли в iнтepeсax влaсних
вигoд пpo poзшиpeнHя кoлeгi.l. Пpиклaд Пoльщi, дe oзy|ти в кopoткиЙ vaс

. Aлюмнaт (вц лaтинсЬкoro сгl oц alumno - виroAoвyю. виХoвyю) - бypса для виxoвaнцiв
У naпськиx алюмнатаХ бyли щe Й кoHфitсopи сeбтo виxoвaнцi' щo yгpимyвалися пpиватHим
абo свoТм кoштoм
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i  блискyнe встигли, зa дoпoмoгoю шкiл, пoшиpити свiЙ вплив, He Miг
зaлIА|J'JV|т|Аcя бeз нaслiдyвaння в Укpaiнi. l киtвськa кoлeгiя яв|Алaся
вiдбиткoм Moлoдих y Пoльщi aкaдeмiЙ' i  з тих сaмиX пpичиH, як i  тaм, нe
мaлa нiчoгo спiльнoгo 3 нapoдoм. Учнi кoлeгil пiдгoтoвлялися eдиHo i
виКлючHo в iнтepeсi oдHoгo стaнy, BtАгoА|л якoгo He бyли вигoдaми цiлoгo
кpaюD [a3, с. 390] oveвиднo, П ПeкapськиЙ нe в3яв дo yвaги тиx фaкгiв,
щo фyндaтoporЙ киiвськot кoлeгii пopyЧ з П' Moгилoю бyлo киiвсЬкe
мiщaнствo тa кoзaЦтвo, щo кoлeгiя бyлa шкoлoю' щo oбслyгoвyвaлa всi
вepстви yкpaiнсЬкoгo гpoмaдянствa, бo в нiЙ в,tилися дiти пaнствa i
дyxoвeнствa paзoм з дiтьми кoзaкiв, мiщaн i нaвiть сeлян oтoж стae
пoмилкoвим тaкoж твepджeнHя П Кyлiшa, щo киТвсЬкa бpaтськa шкoлa
нaпoвHялaся лишe (HищyHai,и)' сeбтo тими дiтьм|А, якI^х нiкoмy бyлo
yтpиlйyвaти тa якiжили пpи киiвсЬкиx пapaфiялЬHиx шкoлax [61' с '  317]

3aслyгa бpaтських шкiл визнaчeHoгo тyт пepioдy пoлягaлa в тoMy, щo
вoHи пapaлiзyвaли yспiхи yнiiтa кaтoлиЦтвa нa yкpaiнськиХ 3eмлях' мaли
вeликe зHaчeння для poзвиткy peлiг iЙнoi тa нaцioнaлЬнoi свiдoмoстi
yкpa lнсЬкoгo нapoдy, бa гaтo п pислy)килися свoeю зaгaл ЬHoю п pисryп н iстю
r.lo|.lJиpeнHю oсвiти сepeд yкpalHсЬкoгo людy тa спpияли poзвиткoв|
yкpalнсЬкo| кyлЬтypи нe тiльки фaкгoм noшиpeHня шкiльнot пpoгpaми'
aлe й видaнням шкiльниx пiдpyнникtв i нayкoвиx пpaЦЬ, oсoбливo в гaлyзt
слoв'янсЬкoi фiлoлoгit .

Aлe нe MoжHa зaмoв{aти Й oснoвнoi хиби бpaтськиx шкiл, щo пoвстaлa
з виHи 1] твopцiв 3aмiсть тoгo' щoб виpoбити opигiнaльниЙ тип yкpa'tнськot
шкoли, взятo, як кa)кe M ГpyшeвськиЙ, гoтoвиЙ тип шкoли з пoлЬсЬкo-
лaтиHсЬl(иx взipцiв oднaк M ГpyшeвськиЙ, cтaвлячи цю зaввaгy,
спpaвeдливo пoясH}oe, щo (тpyдHo poбити з тoгo зaкид сynpoти кyлЬтypнoi
слaбoсти yкpa1нсЬкol сyспiльнoсти: тpyднo бyлo нe пiдпaсти iЙ впливaм
взipцiв, якi  oпaнyвaли тoдi всю кyлЬтypнy eвpoпy) [16'  c 477|.
Cпpaвeдливiсть вимaгaс тaкoж дoдaти Й тe, щo бpaтськi  шкoли,
пepeнoсяЧи дo сeбe як взipeць пeдaгoгiю eзyiтсЬкol шкoли' oбмeжyвaлися
пoдeкyди лишe tT фopмaми, Haдaючи jЙ iнший дyx i хapaкгep [36' c.449l

Tyт пiдxoдимo дo питaHHя пpo тe, як слiд oцiнювaти вплив пoлЬсЬкol
кyлЬтypи нa yкpaTнськy М. ГpyшeвськиЙ дoтpиf\iyстЬся тoj дyмки. щo
(yкpaiHсЬкиЙ нapoд мiг би влaсHиiilи c|АлaМvi бeз дoпoмoги Пoльщi, щo
взялa нa сeбe poль пpoвiдницi в пoстaчaннi Укpaiнi-Pyсi oвoчiв зaxiднoT
кyлЬтypи, вибиpaти з цiet кyльтypи всe кopиснiшe, нe oплaЧyючи циx
кyлЬтypHиx 3aпoзичeHЬ тaк, як УкpaiHa зaплaтилaD [16' с 478-479l
Хapaктepнa тaкo)к Йoгo oцiнкa мoгилянськoi дoби з i  стaнoвищa
yкpaiHсЬкoгo нaцioнaльнoгo )киття M ГpyшeвськиЙ гaдae, щo пoзa чистo
цepкoвними' кoнфeсiЙними iнтepeсaми вoHa l iae дoситЬ сyмнiвнy
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вapтiстЬ: (Boнa лeгкoвaжилa HapoдHi тpaдиЦiТ i спpoвaджyвaлa yкpaiнсЬкe
кyлЬтypнe I(иття нa нyжi Йoмy дopoги' тoмy з стaнoвищa yкpaiнськol
нaцioнaльнoi кyлЬтypи нiяк нe бyлa poзцвiтoм, a скopшe дaлЬшиtt l
пepioдoм зaнeпaдy> [18' с.99]. Heтaк pитopистичнo, як M. ГpyшeвськиЙ,
oцtнюe вплив noлЬсЬкoi кyлЬтypи нa yкpaiнськy К Xapлai'пoвич y свoiЙ
пyблiннiй лeкЦiT, пpисвянeнiЙ спeцiaльнo тiЙ тeмi. Пiдкpeслюючи, щo
вплив пoлЬсЬкol шкoли Ha yкpaiHсЬкy шкoлy вiдбився тиlt,t, щo oстaHHя
пepeйнялaся сХoлaстичниM дyХolt, l ,  щo в зв'я3кy з вipшopoбствoм
poзвиHyвся y yкpatнцiв нaxил дo пaHeгиpизмy' К. ХapлaмпoвиЧ всe ж
yкaзye, щo <Пoльщa пoсЛyжилa зa пoсepeдницю мiж Eвpoпoю Й дaлeкo
пoзaдy нei вiдстaлoю Pyссю. Moжe бyти, щo Й пoльсЬкa ЦJкoлa сail,ta нe
пoсniвaлa за пoстyпo[4 Hayкoвoi дyмки Й пeдaгoгiки, в кoжнiм paзi, ним
гoтyвaлa вoHa пoлЬсЬкe гpoмaдяHствo, втoмy звинaЙнo нe вiдмoвлялa Й
Pyсi. lстopиннa зaслyгa Пoльщi пoлягЕlв в тiм, щo в шкiльнtй гaлyзi виявилa
pyсЬкolvly нapoдoвi сyсiдню пpислyry, дoпoмaгaюvи Йoмy виЙтtл з тiснoгo
кoлa вiзантiйських зaсaд нa шиpoкe noлe Hayкoвих i пpaктинних iдeй,
сeбтo вiдкpити зaxiднoгo гeнiя> [56' с 47].

Moжe бyти, щo M ГpyшeвськиЙ мaс paцiю. кoли твepдитЬ, щo
пepioд Б. ХмeльниЦЬкoгo нe вiдбився чиMсЬ яскpaвим y дiлянцi
oсвiтньoi спpaви, пpи чo1vty сaм нaвiв i  oпpaвдyючиЙ мoтив: inter arma
si|еnt musae [19' о 1504]'  aлe ми тaкoж знaсмo, щo iнтepeси oсвiти
бyли близькi Б. ХмeльHицЬкof\,ly: вiн зaвжди Йшoв назyстpiн пoтpeбaм
киiвсЬкoi бpaтськoi шкoли, a в т зв 3бapaзькиЙ дoгoвip, щo Йoгo сКлaв
1649 p. 3 кopoлeм Янoм Кaзимиpolvl ,  в iн внiс yмoвy. щoб (озyiтсЬким
uJкoлaм Hе зaлиuJaтися нi в Киeвi, нi  в iншиx мiсцяx кoзaччиHи).

Бyдь.щo.бyдЬ, всe ж y пoлoвинi ХV| ст зaгaльниЙ piвeнь yкpalriсЬкoi
кyлЬтypи взaгaлi i oсвiти зoкpel,a бyв знavнo вищиЙ' нiж y пoпepeднiх
стopivvях. Пpo тe виpaзHo свiдчить чyх(инeцЬ диякoн Пaвлo AлeпськиЙ,
щo пoдopoжyвaв зiсвojм бaтькoм aнтioхiЙським пaтplapxoм Maкapoм |||
пo Укpaiнiв .t654 p': <Пoнинaюни вiд цьoгo мiстa (Paшкoвa - C.) iпo всiй
кpa jHi PyсЬкiЙ, сeбтo кoзaцькiЙ, ми пoмiтили пpeгapHy pисy, щo виKликaлa
в Haс noдив: всi вoни з Heвeликиilnи ви|[4кa[iи, - нaвiть бiльшiсть iх жiнoк
| дoнЬoк yMlютЬ Читaти' знaЮтЬ пopядoк ЦеpкoвHиx в|дпpaв | ЦepкoвHиХ
спiв. Cвящeники внaть сиpiт i нe лишaють iх блyкaти нeвiглaсaMи пo
yлицяХ) [19'  с.977]

l . !e цiннiшим пpизнaнням для нaс MoжyтЬ слy)кити свiдчeння
poсiйських iстopикiв, якi oднoдyшHo твepдять, щo oсвiтa нa Mocкoвii
пoвстaлa з чaсy пepexoдy киiвських yчeHих дo Moскви. Taк, П Пeкapський
в oднiЙ свojЙ стaтгi дoxoдить тaкиx виснoвкiв: <Киiвськi yveнi, хoн i
пepeЙнятt нaскp|зЬ сxoлястикoю, стoяли свoсю ocвiтoю нeзM|pнo вищe
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мoскoвсЬких книжникiв' У Киeвi бyли дyжe вiдoмi тi жopстoкoст| тa
бeзмeжнe свaвiльствo, щo пaHyвaли у вс|x мoскoвсЬкиx yстaнoвax
MeлeтiЙ Cмoтpицький i Кaсiян Caкoвич вислoвлювaлисЬ в дpyкoвaHиx
твopaх, щo в tl,loскoвськiй дepжaвi жиютЬ paби, щo тaм нaвiтЬ висoкиx

дoстoйникiв б'ють нaгaями i тягнyть дo пyблиЧнoi кapи . Якщo тeпep
пoгля|-,|yти нa oсвiтнiй стaн Moскви в пoлoвинi ХVl| ст., тo нe тpeбa бaгaтьox

дoслiдiв, щoб пepeкoнaтися в бpaкy He лишe бyдь.якoi oсвiти, aлe нaвiть
пepших пoнятЬ пpo нayки.. .  Ha вивчeнHя чyжиx t\ ioв, нa читaння
чy)кol'toвHиx твopiв мoскoвськi кHи)кники А|t|Bv|лlАcя як нa збeзчeщeння
вipи> [43, с 382-383]. A poсiЙський iстopик B. Cтopoжeв вкaзye' щo (aктot\'

14 тpaвня 1649 p бyлo пpизнaнo oфiцiЙнe пoлoжeння пiвдeннo-pyських
veнцiв y Moсквi' Пpaвитeльствo oфiцiЙнo Й пpилюднo oгoлoсилo, щo вoHo
пoтpeбye iх i шyкae y Hиx дyxoвoi дoпoмoги. [.|eй aкт мar нaдзвичaЙнe
знaЧeння в iстopii нaшoi (сeбтo poсiйськoi. - C.) oсвiти. 3 тoгo чaсy в
Moсквi пoчaли бeз oстpaхy вчитися лaтинсЬкol i,oви, пoчaли пopивaтися
нa пiвдeнниЙ зaхiд для тiei Hayки. Taкi poль i знaчeння пiвдeннo-pyських
чeнцiв в iстopii HaшoТ (poсiйськoT, - C ) oсвiти> [49, с 348-349].

У дaльшиx poздiлaх дoвeдeтЬся t\ieнi He paз гoвopити пpo тe' як сaмe
вiддяvилa Moскoвiя Укpaiнi зa ry Hayкy, щo iT пepeHeсли дo Moскви нaшi
киtвськt yнeнi
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PoзОiл V

oсв|тA HA пPAвoБEPЕ)кH!Й yкPAiH!
тA в гAлиЧиHl вIд пoлoвиHи xvl!дo к!Hця XVl|l ст.

loмaeaння укpai.нcьKoеo еpoмadянcmвa в ocвimнiЙ cnpaвi зa Гadяцькuм doеoвopoм
1658 p - Bacuлiянcькi цtкoлu - lсmopiя Уcпeнcькoi dpamcькoi uJKoлu у Львoвi -
Пiяpcькi Luкoлu - ОзуI.mcькi urКoлu - ЕdукaцiЙнa кoмiciя - Cmaн шкiпьнuцmвa 1789 p

l{opaз бiльшi yтиски пoлЬсЬкoi [ lJляхти пpoти пpaвoслaвiя тa
yкpa|нсЬкol HapoдHoст| pa3oм 3 сoцiaлЬним гHiтoм yкpaТнсЬкoгo нapoдy
пpивeли дo 3бpoЙHoгo пoвстaHHя йoгo пpoти гHoбитeлiв кoзaцЬкi вiЙни
вiд Чaсy Б Xмeльницькoгo пpибpaли 3aтяжний xapaктep. Усe тe,
poзyMiстЬся, нe [4oглo спpияти poзвиткoвi yкpaTHсЬкoгo шкiлЬ|-|ицтвa

Бopoтьба зa бaтЬкiвсЬкy вipy, зa зeмлю i вoлю пpитяглa в лaви
кoзaцтвa шкiлЬнy lt/toлoдЬ, щo вчилaся в киjвсЬкiй кoлeгlT тa в iHшиХ
бpaтських tlJкoлaх. Hepiдкo свящeHики стaвaли нa чoлi кoзaцЬкиx зaгoнiв.
Бyвaли випaдки, щo oднa Й тa сaмa ocoбa дeкiлЬкa paзiв lr,liнялa pясy Ha
кoзaцЬкиЙ oдяг. тo бyв vaс yпaдкy дiялЬнoстi бpaтств' a HaтoмiстЬ
oживлeHHя дiялЬHoстi iнoвipних opгaнi3aцiЙ в дiляHцi oсвiтHЬoТ спpaви.

Усe ж oсвiтня спpaвa i в тoй чaс визHaвaлaся 3a вa)кливy piЧ i нe paз
бyлa пpeдмeтoм диплolvlaтичHиx пepeгoвopiв Укpaiни з Пoльщeю. Тaк,
,t6 вepeсня 1658 p. в Гaдячi списaнo мiж yкpalнoю i пoлЬщeю дoгoвip,
згiдHo 3 якиM ки jвсЬкa кoлeгiя мaлa бyти 3piвHянa в пpaвax з кpaк|всЬкoю
aкaдei'ieю, a, кpiм тoгo, в кoтpi]t,tсЬ мiстi yкpaiHI^ Maлa бyти зaснoвaнa
щe oднa aкaдeмiя Пiзнiшe'в iнстpyкцiТ Пeтpa lopoшeнкa пoслa[,l Biйськa
3aпopoзькoгo, щo p 1670 пoTxaли Ha пoлЬсЬкиЙ сoйм, гoвopитЬся:
<Aкaдeмiю в Кieв* aбы фyндoвaти вoлHo, в кoтopoЙ гpeцЬкиMъ,
лaтинскимъ и pyсЬки]t,lъ я3Ь|кoмъ y.rити Pyсь мaeтЬ, и )кeбы пpaвaми i
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вoлHoстяMи тaКь бЬ|лa yкp*плeHa, якo aкaдeMiя кpaкoвскaя, дo тoгo )кeбЬ|
мeжи стyдeнтaми и )кaкaillи дo звapЬl He былo. Bсt шкoльt, кoтopыe въ
Кieв*' пepeдъ тЬ|мь бьtли и иншiи в.kpы нe гpeкo-pyсЬкoЙ гд.t людeЙ, зъ
Кieвa пepeнeсти кopoлЬ eгo MилoстЬ poскaзaти paчилъ, дoпoмaгaтися
пoслaмъ Haшимъ тpeбa. Дpyгyю тaк)кe aкaдeмiю въ Moгилoвt
Б'Ьлopyсскoмь aлбo тyтъ въ Укpaйнt, гд'Ь ся eЙ фyндoвaння слyшHoе
знaйдeгь м.tстцe' aбы фyндoвaти' и жeбьl и тaя paвнЬ|n'ъ, якo и кieвскaя'
спoсoбoмъ, пpaвaми и вoлнoстя]tlи былa oбдapoвaнa Кгимнaзiя, тeжъ
шкoлЬl, въ кoтopЬ|хъ бьt пo лaтын.t yнeнo, и дpyкapнt' килкo иxь пoтpeбa
бyдeтъ, aбы бeз тpyдHoсти стaнoвити бьtлo вoлнo и вoлнo нayки
oтпpaвoвaт|^, |А l<}lli'гv| всякie дpyкoвaти) [1 ' с. 302-303].

Aлle всi тi зaxoди нiдo нoгo нe дoвeли Киiв, як вiдoмo, yжe вiд 60-х
poкiв XVl l  ст фaктиvнo пepeстaв Haлeжaти дo Пoльщi, a p 1686 i
юpидичHo вtдiЙшoв вiд Пoльщi B c.АI1у тзв. Biчнoгo миpy мiж Пoльщeю i
Poсieю. 3 тoi пpиvи|{и He бyдy тyт зyпинятися нa oписi життя Киeвo-
lЛoгиляHсЬкoi кoлeгii 3a чaс пepeхoдoвoj дoби, a вlднeсy тoЙ oпис дo
нaстyпHoгo poзд|лy

У чaс вiд пoлoвини XVll ст. нa ПpaвoбepeжнiЙ Укpaiнi oсoбливy
дiяльнiсть poзвинyв нepнeниЙ чин вaсилiян Baсилiянськi шкoли нe мaли
opигiнaльниx pис i зaвжди зHaхoдилися y xвoстt eзyiтсЬкиХ шкiл [6, с
266]. Haпpикiнцi ХV||| cт. бyли тaкi василiянськi шeстиклaсoвi tlJкoли:
Бapськa, Любapськa, Гyмaнськa, Кaнiвськa, oстpoзькa, oвpyцькa,
Шapгopoдськa, BoлoдимиpсЬкa Baсилiянськi шкoли вихoвyвaли мoлoдЬ
y пoлЬсЬкoMy Haц|oHaлЬнoмy дyс|, a тoмy тa д|ялЬн|стЬ вaсилlяH
зyстpivaлa пoХвaлy нa бaгaтьox сoЙмикax в pp .1789 

[13' с. 283-284| У
дeяких вaсилiянськиx шкoлax кiлькiсть yннiв, як пoбачимo дaлi, бyлa
дoситЬ знaчнa

Maбyть, Ha пoЧaткy XV|l| ст. пepeйшлa дo yнiaтiв пpaвoслaвнa цJкoлa
в Гoщi' пpo якy тaк пpихилЬ|-|o вислoвився y свiЙ нaс yнiaт Кaсiян Caкoвич.
У Хoлмi зHoв пoвстaлa yнiaтськa цJкoлa' щo в XV||l ст. звaлaся кoлeгieю
P 1799- i] пepeтвopeнo нa сeмiнapiю для пiдгoтoвки бiлoгo дyхoвeнствa
ХoлмсЬкo.yHiaтськoi eпapхiТ [13' с 264]

He вдepжaлaся тaкoж i львiвськa бpaтськa ЦJкoлa. щo пoчaлa
зaнeпaдaти вжe з пoлoвини XV|| ст., кoли бpaтствo бiльшe зaхoпилoся
вiдбyдoвoю цepкви' нiж шкoлoю Haстyпникoм Apсeнiя Жeлiбopськoгo
нa львiвськiЙ кaтeдpiбyв Йoгo piдниЙ бpaт AтaнaсiЙ Жeлiбopський, a niсля
Йoгo смepтi (1666) нaстaли y львiвськiЙ eпapxiT вeликi зaкoлoти.

-3a вiAoмoстями e КpижaнoвсЬкoгo. хoлмсЬка yнiaтська сeмiнapiя пoвсталa p 1760
(6'  с 267)
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Кaндидaтaми нa львiвсЬкy кaтeдpy вистyпили Йoсип ШyмлянськиЙ, щo
пepeд тим бyв кaтoликoм, тa eвстaфiй CвистeльницькиЙ. Кaндидaтypy
oстaHHЬoгo' як в|дot\,toгo свoeЮ щиp|стю дo пpaвoслaв|я' вистaвилo
Успeнськe бpaтствo, 1r4aюЧи тaкo)к пiдтpимкy з бoкy киiвськoгo
митpoпoлитa Aнтoнiя Biнницькoгo. Кopoль зaтвepдив oбoх кaндидaтiв,
тaк щo y львiвськiЙ oпapxii oпиHилoся oдHoчaснo двoс eпискoпiв Тiльки
пiсля смepтi e CвистeлЬHицЬкoгo (1676) Йocип ШyмлянськиЙ дicтaв
пpизнaнHя як з бoкy киiвськoгo tt,lитpoпoлитa A. BiнниЦЬкoгo, тaк i з бoкy
yсiх пpaвoслaвних львiвськoi eпapxii. Пpoтe Й. ШyмлянськиЙ p. ,|681

тaoмHo пpиЙняв yнiю, a ,16 тpaвня 1700 p oдвepтo пpийняв iT paзoм зi
свoiм клиpoм Ha дeнь Пeтpa i Павлa тoгo сa]vtoгo poкy вiн oгoлoсив
ypoчистy yнiaтськy слyжбy в Уcпeнськiй бpaтськiй цepквi. Бpaтники нa
3нaк пpoтeстy зa]vlкнyли нa тoЙ дeHЬ цepквy, aлe Й ШyмлянськиЙ, зa
дoпo|lЛoгoю свiтськoi влaди, нaсилЬHo yвiЙшoв y Цepквy i вiдбyв y нiЙ
слyжбy Бoжy УспeнсЬкe бpaтствo пoдaлo кopoлeвi пpoтeст пpoти
зyxвaлoгo nopyшeння пpaв бpaтствa Xoнa кopoль i  нaкaзaв
Й.ШyмлянсЬкoft,ty нe poбити кpивди Успeнськoмy бpaтствy, oдHaк тoЙ нe
звepHyв )кoд|.|oi yвaги нa кopoлiвський нaкaз тa зaлишив i нaдaлi свoю
кaтeдpy в УспeнськiЙ цepквi. Бpaтствo зlvlyЦJeHe бyлo пpaвити слyжбy
Бoжy в свoTЙ мaлiЙ Цepквi. P. 1704 швeдськиЙ кopoлЬ Кapлo X|| здoбyв
Львiв з бoю Ha мiстo Львiв нaклaдeнo вeликy кoнтpибyцiю. Бpaтствy
дoвeлoся вiддaти нe тiльки свiЙ гpotшoвиЙ зanaс, aлe Й дopoгoцiннoстt
Cкopo в мiстi виtiиклa пouJeстЬ i гoлoд, тaк щo бpaтствo мyсiлo виЙти з
мlстa дo Кapпaт. B тaкy тяжкy хвилиHy Успeноькe бpaтствo змyшeнe бyлo
2 тpaвня 1798 p. пpиЙняти тaкy HeHaвиснy йoмy yнiю [10, c 143, 145,
151' 153' 157-158]. Aлe тpeбa дyмaти, щo тe бpaтствo змyшeнe бyлo
пepeЙти нa yнiю нe ли[Дe 3 oдHoi пpичини - мaтeptaльнoгo зyбoжiння,
aлe тaкoж з пpичини бpaкy тaких кepiвникiв, щo мoгли б вrддaти всicвoi
cv|л|А Для щiЙснeння тol мgги, щo iT стaвили сoбi фyндaтopи пpaвoслaвFiих
бpaтств. БoдaЙ цiлa низкa пpaвoслaвних бpaтств (Bилeнськe,
Moгилiвськe, Cлyцькe, Пинськe тa iн ) мaЙжe Цiлe стopiнvя пiсля пepexoдy
львiвськoгo Успeнськoгo бpaтствa нa yнiю слyжилa мiцнoю пiдпopoю
пpaвoслaвiя в 3axiднiй Pyсi [11 , c.152' 154|.

Успeнськa бpaтськa шкoлa iснyвaлa Й дaлi aж дo 
.1788 p., кoли

Успeнськe бpaтствo пaтeнтoм aвстpiЙськoгo цiсapя Йoсипa ||
пepeймeнoвaHo нa CтaвpoпiгiЙний iнститyт Biд тoгo нaсy бpaтськy шкoлy
пepeтвopeнo в бypсy, дe жили дiти, щo вЧилися в piзниx львiвських
сepeднiх шкoлax [2' c 47 ' 54|

3aкiнvyюни Ha цЬotЙy кopoт|(y iстopiю Успeнськoi бpaтськoi tlJкoли y
Львoвi тa сailnoгo Успeнськoгo CтaвpoпiгiЙнoгo бpaтствa, дoзвoлю сoбt
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зaзнaчити двi гoлoвнi txнi зaслyги: Успeнськa бpaтськa шкoлa дoвгиЙ нaс
бyлa свiтoveм дЛя yкpаlнсЬкиХ зeмeлЬ, a дpyкapня бpaтства _ вeликим
пpoдyцeнтoм бoгoслyжбoвиx книг i пiдpyнникiв для числeнHИХ бpaтськиx
шкiл*

flo вщкpитгя шкл нa yкpaTнсЬких зeМляХ к}ялися тaкoж veнцi кaтoлицЬкoгo
vинy пiяpiв, щo з'явилися в Пoльщi p 1641; пiяpськi I'lJкoли булицт вXoлмi, y
Львoвi, в м Мeжиprнviпoблизy oсгpoгa, в 3oлoчeвiтa в iншиx мiсцяx Пiяpськi
tlJкoли yспiшнo кoHкypyвaли з eзyiтсЬкиMи, oсoбливo пiсля peфopми, щo il
пepeвiв p. 174О знaмeнитиЙ пiяpист Cтaнiслaв КoнapськиЙ e вiдoмoстi, щo,
нaпpиклaд, пiяpськa шкoлa в.Qyбpoвиt1ях24 липня 1 803 p нaлiнyвaгla 1 50 yннiв,
зних120 шляxeтсЬкoгo стaHy |4, c.287|.

Maли надaлi свoT шкoли тaкoЖ eзy|.ти Bжe згaдyвалtoся npo тe, r.щ в oстрзi
зaмiсть пpaвoсЛaвHoТ кoлeгii вHyчкa кн. К oстpoзЬкoгo вiдкpилa сзy|тсЬкy
кoлeгiю з бypсoюдля HeзaMoжHих шлякгичiв У Кaм'янЦi нa Пoдiллieзy.iтсЬкa
кoлeгiя пiд vaс пaHyвaHня тypкiв нe фyнкцioнyвалa' - тypки пoвepнyли yсt
кoстЬoли нa мeчeтi, aлe згoдoM, зa кopoля Aвryстa Il, eзyiти знoвy вiдкpили
тaм кoлeПЮ

Haкiнeць, бyли шкoли i  iншиx кaтoлицЬкиx нeнцiв, Haпpиклaд, чиHy
кapмeлlт|в

Ha дpyгy пoлoвиHy XV||| ст eзyiTи тaк oзбpotли пpoти сeбe мaйжe
всю eвpoпy, щo пaпa Климeнт XlV видaв p 1773 буллу пpo скaсyвaнHя
eзyiтсЬкoгo opдeнy y всiх свpoпeЙськиx дep)кaвax Caмe пepeд тим
вiдбyвся пepший пoдiл Пoльщi, внaслiдoк якoгo Гaличинa вiдiЙшлa дo
Aвстpil

TяжкиЙ yдap, щo пoвис нaд Пoльщeю. змyl .JJeнoЮ (yстyпити)
сyсiднiм дep)кaвaм знaчнi свoi пpoвiнцlТ, з 'oднaв yсiх пoльськиx
пaтpioтiв нa тiЙ дyIЙцi, щo гoлoвHoю пpичиHoю yсiх нeщaсть бyлa
пoпepeдHя систeмa виХoвaнHя' щo в|дтeпep дep)кaвa мyситЬ взяти в
свoi pyки шкiльництвo тa в oснoвy всiХ свoiХ peфopм пoKлaсти систeмy
дepжaвнot oсвiти |6' c 271j

ПoльськиЙ сoЙм' щo зaсiдaв вiд тpaвня 1773 p дo бepeзня 1775 p.
yхвaлив пoвepнyти всe мaЙнo сзylт iв y Пoльщi нa пoтpeби HapoдHo|
oсвiти. a для зaвiдyвaння тиПЛ мaЙнoм i  для кepyвaння HapoдHoЮ
oсв|тoю, Ha пpoпoзицiю литoвськoгo пiдкaнЦлepa Юxимa Xpeптoвинa,
зaсHyвaв ЕдyкaцiЙнy кoмiсiю з вiсьмox члeнiв. Гoлoвoю тol Кoмiсi i  бyв
вiлeнськиЙ eпискoп Гнaт MaссальськиЙ У пoльськiЙ лiтeparypiдyшeю Кoмiсii

.3a vaс вiд 1 585 p aж дo 1722 p Уcпeнськe бpатсrвo випycrилo y сsiт 1 38 нaзв цepкoвнo-
слyжбoвих книг в кiлькoстi 123757 пpимipникiв, гpaмaтик _ 500 пpим ' бyкваpiв - 34237
npим , iбагатo iнl.uиx
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визHaeтЬся oдиF| з ti члeнiв _ Гнaт ПoтoцькиЙ, aлe в дiЙснoстi дyшeю
Кoмiсil тa сaмoгo Г. Пoтoцькoгo бyв сeкpeтap Кoмiсir, ГpигopiЙ Шpaмoвиv,

дoмaшнiЙ yчитeлЬ i пpиятeль Г Пoтoцькoгo. Г Пipaмoвич, з noxoджeHHя
yкpalнeць (нapoдився y Львoвi .1735 p.,  пor\ iep 1B01 p. в сaHI
кaц'яHeЦЬкoгo кaнoнiкa) yнився в eзylтськiЙ шкoлi, сaм стaв eзyiтoм,
aлe згoдot\, l  виЙшoв з с3ylтсЬкoгo opдeHy тa цlлкoвитo вlддaвся

дiяльнoстi в EдyкaцiЙнiЙ кoмiсir тa в Toвapиствiдля видaHHя пiдpyvникiв,

щo yтвopилoся пpи тiЙ Кoмiсir 7 бepeзня 1776 p ЕдyкaцiЙнa кoмiсiя тaк
poзпopядилaся пo-eзylтсЬким мaЙнoм: гpoшi poздaти бaжaючим
мaгHaтaм i  щляxтичаM зa neвHиЙ вiчниЙ вiдсoтoк пiд зaстaвy iхнtx
мaeткiв, a пoсзyiTськiмaетки _вrддaги y вivнy opeчдy. Пщaлoся гpaбi)книЦтвo
i гpoшeЙ, i мaoткiв, пpи чoмy пpиКлaли дo тoгo свoi pyки iдeякi члeни Кoмiсil,
а oсoбливo гoлoвa iT Г.MaссальськиЙ тa гHсзHeFiсЬкиЙ вoевoдa CyлкoвськиЙ

16,c.272-2731.
EдyкaцiЙнa кoмiсtя пepeвeлa peфopмy в КpaкiвськiЙ i  Bилeнськiй

aкaдeмii тa в сepeднiх шкoлax, a пoтiм (17B3) встaнoвилa Hoвy систe[4y
шкiльництвa 3a тoю систeмoю двi згaдaнi aкaдeмit стaвaли гoлoвними
шкoлaц и, кoжнa з чoтиpцa фaкyл ьтeтaми : бoгoслoвсЬки M, фiлoсoфivним,
мeдич|,tиl\, тa пpaвHиЧим. Bся Пoльщa мaлa бyти пoAiлeHa нa 10 oкpyг, в
тoмy vислt Boлинськa oкpyгa з oкpy)кHиtvl мiстoм Кpeм'янцeм, Укpatнськa
oкpyгa - з oкpyжним мiстoм Biнницeю тa Пiяpськa oкpyгa для кepyвaння
всiмa шкoлaми пiяpiв y Пoльщi B кoжнiЙ oкpyзi мaли бyти oкpyжнi |'lJкoли -
шeстиклaсoвi з сeмиpivниlЙ кypсoм Кoжнa oкpyгa пoдiлялaся Ha дeкиЬкa
пiдoкpyt дe Мaли бyти пiдoкpyжнi шкoли з тpЬoпЛa клaсaг\lи - 3 двop|чHим
кypсotvt y кo)кHoмy клaс|.

B oкpyжниx шкoлax сKлaд yЧитeлЬсЬкoгo пepсoнaлy мaв бутитaкиЙ.'
peктop, пpeфeкг, шiсть yнитeлiв, пpoпoвiдl-|ик тa двoe мeтpiв (yvитeлiв
чy)киx Moв _ нiмeЦькot iфpaнцyзькoj) У пiдoкpy)кHих |,'lJкoлax: пpopeктop'
тpoe yчитeлiв, пponoвiдник i yнитeлi нyжих мoв

У кoжнiй пapaфii Maлa бyти пapaфiяльнa шкoлa. Пapaфiяльнi шкoли
пepeдбaнaлися двox типiв: вищi в мiстax i мiстeчкaх тa Hижч| - в сeлax
Пapaфiяльнi шкoли мaли дaвaти oсвiтy нapoдoвi вiдпoвtднo дo звaHHя,
зaHятЬ тa pei{eсeЛ. У тиx шкoлaX yннi мaли вЧитися xpистиянсЬкol Hayки'
Hayки звичaiв i пpистoсoвaHoi дo yf\4oв чaсy i стaнoвищa yннiв, _ vитaння,
писЬMa, apифмeтики, пoчaсти гeoмeтpii, гopoдниЦтвa тa хлiбopoботвa, -
бiльшe нa пpaКтицi, пoчaткiв мeдициHи i вeтepинapii, вiдoмoстeЙ пpo
внyтpiшню тopгiвлю тa пpo piзнi кopиснi peнi сeлянсЬкoгo вжиткy [13,
с 298] Cлoвoм, пapaфiяльнa шкoлa мaлa бyти eнЦиклoпeдичHoЮ

Кypс нaвнaння в пapaфiяльниx [Дкoлaх, як y вищиx, тaк | в Hи)l<ниx'
мaв бщи дванaдЦяти лiтнiЙ; дiти мyоtли B{итися в них вщ 4-5 ркiв свoгo життя
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Haвчання ЧитaнHя i письмa [,taлo пpoвaАитVicя oдHoчaснo, щo бyлo
нaдзвиvaйнoю нoвиt-{oю в пopiвняннi з тpaдицiЙниM lvleтoдoli нaвчaння
гpal loти. .Qля vитaнHя peкoмeндyвaлoоя вибиpaти кHижки i  стaттi
вiдпoвiднo дo 3вaння дiтeЙ тa iхнiх батькiв, a кpaщe всЬoгo Читaти <Пopaди
пpo oбoв'язкиD' ypивки з Cвятoгo Письмa, стaттi пpo гoспoдapствo, пpo
xвopoби людeЙ i xyдoби, пpo тopгiвлю i т д , aлe yчитeлЬ нe смiс гoвopити
з yчHяtt,lи пpo тaкi pevi, щo нe мaютЬ )кoдHoгo вiднoшeння дo ТxнЬoгo
звaнHя чи oтoчeння [7 ' c. 462' 469471|

Halрeсливши ширкиЙ, aдoToгo цiлкoвитo нeрaльниЙ плaн шкiльницгва,
EдyкaцiЙнa кoмiсiя скopo пepeкoнaлaся, щo сailiими пpиписaми нe Mo)кна
дoбитися вiдкpиlтя пapaфiяльних шкiл, кoли бpaкye вiдпoвiдниx yvитeлiв i
пiдpyнникiв. oтoж пepшi пapaфiяльнi шкoли l\,toгли noявитися вiд p 1786, 6o
лишe p. 1785 Кoмiсiя вИАaлa пepшиЙ пiдpyнник для пapaфiялЬниХ шкiл -
<Elementaz d|a szkyl parаfialnyсh narodowyсh >, a p 1787 BI4Дaлa пiдpyvник
для yЧитeлiв - <PowinnoSсi nauсzyсie|a>, щo Йoгo сKпaв Г. Пipaмoвиv.
Aвтop в oсt.loвy всioТ пeдaгoгiннot бyдoви пoклaв (пpaвo нaтypиD, бo в нiЙ
зaxoвyeтЬся вoля Бoжa, a ця oстaHня пpизHaчилa сeляHaM кpiпaцькиЙ
стaн [7, с. 464.465]

Щoдo тиx сepeднix шкiл, щo вжe iснyвaли' Едyкaцiйнa кoмiсiя зHaчHy
чaстинy eзyiтськиx шкiл нa yкpaiHсЬкиХ i бiлopyськиx зef\,lляx пepeдaлa
вaсил|aнaм, a тaкoж нaмoвлялa ix в|дкpивaти нoвi |'lJкoли для св|тсЬкoi
мoлoдi Bихoвaння в тих шкoлax бaзyвaлoся нa взaoмнoмy дoглядi як
мiж yнитeлями i yvнями, тaк i пoмiж сaмиш|и yчHяtr,lи Bиxoвнi зaсoби
звoдилися дo кpaснolt,toвHих пoyчeHЬ i пoстiЙних пpoмoв, з якиrЙи нa
кox(Hoмy кpoцi звepтaлИcя дo yчнiв pe}ffop, пpeфeц yvитeлi, дeкypioни
(yннi, щo cтeжили зa пoвeдiнкoЮ тoвapишiв y клaсi), диpeКтopи (стapшi
yvнi, щo стe)кили в бypсi тa нa пpивaтниx квapтиpaх зa yннями), i всe цe,
зpoзyмiлo, пpи$|aлo дiтeЙ дo лицeмipствa i мapнoмoвствa [3, с 15J

Heзaдoвгo пepeд дpyгим пoдlлoм Пoльщi ксЬoHд3 MyшинськиЙ
пepeвiв гeнepaлЬниЙ oгляд шкiл нa ПpaвoбepeжнiЙ УкpaТнi (пovaсти сaм,
a пoчaсти, з йoгo дopyчeHня, сiм ксьoндзiв) 3i звiтy тot peвiзii дiзнaeмoся
пpo стaH тaмoшнЬoгo шкiльництвa 1789 p дo peчi згaдaю, щo бyнт сeлян
нa Boлинi 1789 p. тaк Haлякaв вiзитaтopa Myшинськoгo, щo тoй пoспiшив
пoвepнyтися дo Кpaкoвa

Пoдaм тyт нaЙгoлoвнiшiдaнi з тoгo звiтy

Boлuнcькa oкpуea
Кpeм'янeцькa oкpyжнa шкoлa - 6 yнитeлiв, 463 yннi.
Кaм'янeцькa пiдoкpyжнa шкoлa - 6 yvитeлiв, 312 yннiв
Кyпинськa шкoлa oo кapмeлгiв.

1U

ЛyЦькa пiдoкpyжнa [.Uкoлa - 3 yvитeлi, yvнiв знaчилoся 165, aлe
внaслiдoк зaкoлoтy тa встyпy дeкoгo з }|их Ha вiЙськoвy слyжбy кiлькiсть
yvнiв змeншИлacя дo 144

Бepeстeцькa пapaфiялЬнa шкoлa
oлицькa пiдoкpyжнa шкoлa - 3 yvитeлi, 54 yннi.
Boлqдимиpськa пiдoкpyжнa шкoлa (василtaнськa) - 6 yvитeлiв 337 yvнiв.
Пapафiяльнi шкoли е в Лoкaчax тa в Юpжинськy
oстpoзькa пiдoкpyжнa шкoлa (вaсилiянськa) - 4 yнитeлi, yннiв

Hapaxoвyвaлoся дo 
.t55, aлe вiзитaтop зaстaв yсьoгo 102.

Шapгopqдськa пiдoкpyжнa шкoлa (василiянськa) -4 yнитeлi, 30 yннiв, a p
1782iхбyлo600.

Бapськa пiдoкpyжнa шкoлa (василiянськa) -4 yvитeпi, 350 yvнiв.

Укpai.нcькa oКpуеa
Biнницькa oкpy)кнa шкoлa - 6 yvитeлiв, 425 yннiв Пapaфiяльнi шкoли

e в БpaTлoвi, - вчaть тaм тpинiтapи, нe дiстaюни жoдHoi винaгopoди, - тa
в Heмиpoвi, дe дiти вчaтЬся пtд кepiвництвoм ксЬo|.|дзa пiяpa, пpи чoмy
25 yннiв (кaдeтiв)yтpиMyютЬся нa кoшт пiдкoмopiя Пoтoцькoгo.

Житoмиpськa пiдoкpyжHa шкoлa - 6 yнитeлiв, 5.|9 yvнiв. Любapськa
пiдoкpyжнa шкoлa (василiянськa) -4 yvитeлi, 353 yннi.

oвpyцькa пiдoкpyжнa шкoлa - 4 yнитeлi 192 yvнi
Киiвськa пiдoкpyжнa [Uкoлa (вaсилiянськa) - 3 yvитeлi, 192 yvнi
Гyмaнськa шкoлa (вacилiянськa)- - 3 yvитeпi,400 yннiв

Пiяpcькa oкpуеa (нa yкpalнськиx зeмлях)
Meжиpiцькa пiдoкpyжнa шoлa _ yннiв дo 300
Кopeцькa пapaфiяльнa шкoлa - пpи вiзитaцii 1788 p бyлo бiльшe

30 yннiв.
Хoлмськa пiдoкpyжнa шкoлa _ 3 yнитeлi, 120 yннiв |8' c.282-297.' 9'

с.45.t493]
У всix згaдaниx вищe lДкoлaх yчилися yкpatнськi дiти нe ли[Ue

yнiaтськot, aлe Й пpaвoслaвнoi вipи
P 1789 ЕдyкaцiЙнa кoмiсiя видaлa poзnopядoк пpo зaкpиття yсiх

pyсЬкиХ ЦepкoвHиХ шкiл тa пpo yсyHeHня з yсiх iншиx шкlл pyсЬкo| ]t'oви
Кoмiсii, oЧeвидячки бyли нe дo впoдoби He лишe пpaвoслaвHi шкoли,
aлe Й peшгки гpeкo-сxlдHoгo HaпpяMy в yнiaтських шкoлax. Biзитaтopи Кoмiсii

.Cлiд пам'ятaти' щo 20 poкiв пepeд вiзитацioю Myшинськoгo Гyмaнськa вaсилiaнськa
шкoла бaraтo пoтepпiлa лiтoм 1768 p пpи нaпaдt нa Гyмaнь yкpаiнсЬких пoвстaнцiв пiA
пpoвoдoм M 3алiзняка тa | Гoнти



3абopoHИли в|дбyвaти святa 3a гpeцЬкИM кaлeHдapeM: yЧH|в пpaвoслaвHoI
вipи пpиMyшУBaли вiдB|дyвaти кoстЬoли aбo yHiaтсЬкi цepкви [3' с. 12]
Haвiть вaсилiaни, в тoЙ чaс нaЙзапoпaдливiшt слyги Pivи Пoспoлитol, нe
paз встyпaли в бopoтьбy з шкiльнoю aдмiнiстpaцlою - з вiзитaтopaMи
шкiл У свoiх звiтaх вiзитaтopи нaстo нapiкaютЬ. щo вaсилiaни He ХoчyтЬ
y свolх шкoлaХ вiдбyвaти pиMo-кaтoлицькi святa |7 ' c 476|

Тpeба пам'ятaти' щo тoдi щe залицJaлaся в силi пoстaнoвa сoЙмy з
p 1764 пpo тe, щo тИX синiв пpaвoслaвHих свящeникiв, щo 15 poкy життя
He пoстyпили Ha дyxoвHy слyжбy aбo нe 3aписaлися дo peMeслa,
нaвepтaли в кpiпaкiв мiсцeвoгo зeмлeвлaсHикa HaслiдкoiЛ тo[ пoстaHoви
бyлa втeнa свящеHицЬкиx синiв 3a кopдoн, сeбтo дo PoсiЙcЬкo| Укpalни,

для вpятyвaння сeбe вiд кpinaцтвa A тoмy, щo Кoмiсlя нe дoпyскaлa
pyсЬкиx шкiл тa He дaлa жoдHoгo мiсця pyськiЙ мoвt в свolx tlJкoлaХ,
пpaвoслaвHe нaсeлeння в yкpaiHсЬкиХ зeмляx пlд Пoльщeю пoзбaвлялoся
мox<ливoстl Haвчитися цepкoвHoслoв'яHсЬкoгo читaHHя | тим вpятyвaти
свoЮ цepквy в|д зaгибeлi Heбaгaтo пpaвoслaвниx свящeникtв
вiдвaжyвaлoся в тoЙ нaс вiдкpивaти шкoли, xiбa лишe тимчaсoвi шкiлки
Bчили в тaкиХ шкiлкax nepeвaжHo дяки. 3aмoжнiшi люди нeptдкo бpaли
дo сeбe для HaвЧaHня свo|х дlтeЙ дoмaшнix yнитeлlв, - чaстo стyдeHтlв
киtвськoi кoлeгit-aкaдeмir HaЙзaпoпaдливiшi пpaвoслaвнi пoсилaли свotх
синiв зa кopдoн Пoльщi - дo киjвсЬкoi кoлeгti-aкaдeмii, a щe чaстiшe -

дo пepeяслaвсЬкoТ сeмiнapi i  |14' c 101-105]
Heма чoгo диByвaтися тoMy' щo вHaслlдoк yпoсл|джeHHя пpaвoслaвнoI

вipи тa yкpalнськoТ Moви yкpaiHсЬкa uJляxтa пoкидaлa пpaвoслaвнy в|py'
пepexoдилa Ha кaтoлИцтвo aбo нa yнiю' зaсмiчyвaЛa свoю Moвy
пoлoнiзмaми. пepeЙмaла пoльськi звичa|, oдяг тoщo Haвiть пpaвoслaвHe

дyxoвeнствo i  мtщaнствo. мlЦHo тpимaючисЬ свoс[ pyсЬкoТ в|pи
пiддaвaлaся тaк сaМo, як i  пpaвoслaвHa шляxтa' пoльськiЙ мoвt i  взaгaлi
пoлЬсЬкиM вплиЕ}aМ |12' c 234l.

l-{iкaвo' щo сaMe Heзaдoвгo пepeд дpy{им пoдiлoм Пoльщi oдиH з
ви3нaчHиХ пoлЬсЬких дlяviв. Гyгo КoллoнтaЙ. вiдoмиЙ члeн Toвapиствa

для видaHHя пiдpyнникiв, вистyпив y <Листax aнoнiмa дo мapшaлкa сoЙмy
Cт MaлaкoвсЬкoгo) 3 дoMaгaHHям п|дHeсти кyлЬтypy pyсЬких зeп,eлЬ'
жaдaючИ викoнaти зoбoв'язaння Гaдяцькoi yгoди. <Тpeбa зaснyвaти Ha
Укpaiнi aкaдeмiю aбo зaгальнy шкoлy нayк (сeбтo yнiвepситeт)' тpeбa
пpи нiЙ зaлo)китИ сeмiнaptю для pyсЬкиx дiсцeзtЙ, тpeбa paз нaзaвЖди
зpoбити фyндaцiю Ha гopючe свiтлo Hayк, щo poзсiялo б yсю тeмpявy тa
стaвИлo б пpaвдy пepeд oЧимa свящeникa i xлiбopoбa 3eмля тaбулa
He pa3 пo)кивoю пpивaтHoгo здиpcrвa; нe пoшкoдyЙMo з нei якoТсЬ чaсгиHи Ha
}кepгвy пyбл иv нoгo дoбpa, нe шкqдy Й мo кopисн иx rypбoг на заснyвання a кaдeмi l,
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нa opгaнiзaцiю сeмiнapi i ,  i  б iльшe пpислyжиMoся тiй кpaTнi oсвiтoю, нiж
зaснyвaHHям кiлькoх фopтeць i  фopмyвaнням кiлькoх збpoЙних
батaльoнiв> [5. с 120]

oтoж Г КoллoнтaЙ нaгaдaв пoлякaI\Л пpo IX|. lс HeвикoнaHHя
зoбoв'язaння ГaдяцькoТ yгoди Пpoтe пoд|i пoвepHyлися тaк, щo нeзaбapoм
пepeстaлa iснyвaти сaмa Пoльськa Piч Пoспoлитa' a paзoм з нeю i
Eдyкaцiйнa кoмiсiя

oцiнююvи дiяльнiсть EдyкaцiЙнoi кoмiс iT 3 пoглядy iнтepeсiв
yкpaiнськoгo Hapoдy, А Caвич пpaвдивo зayвa)кyr, щo <шкiльниЙ стaтyт
ЕдyкaцiЙнoi кoмiсii iгнopyвaв iнтepeси двox вeликих нapoдtв' щo вXoдили
дo Пoльськo-Литoвськol дep)кaви, - yкpaiнцiв i бiлopyciв Bзагaлi, вся
peфopмa Кoмiсil зaлV|uJ|АI1a пo сoбi пopoжHeчy, _ нaвiть бiльшe, жaлЬ зa
пonepeдH|Mи шкoлaMи' peaлЬн||.1JиMи | в|дпoв|дH|шими сoц|aлЬHo-
пoлiтичнoмy лaдoвi Piчи Пoспoлитoi нaпepeдoдHi j| кaтaстpoфи> [13' с
з11-312I

Haдit пoльських peфopмaтopiв нe сnpaвдилися: |.lJкoлa He вpятyвaлa
Piч Пoспoлитy вiд Hoвoгo noдiлy Пoляки згoдoм скap)килися, щo jм нe
дaли дoстpoiти poзпoЧaтy бyдoвy зa стaтyтoм 1783 p. Peфopмa
ЕдyкaцiЙнoi кoмiсi l  тoмy Й скpaХyвaла, щo Ha всЬoмy пpoстopr Prни
Пoсnoлитoi iТ пpaвитeлЬствo oбepнyлo шкoлy в зHapяддя свoiх noлiтичних
зaмiplв 3a дpyгим пoдiлoм Пoльщi (1793) Пpавoбepeжнa Укpalнa -
Киiвщинa, Boлинь тa Пoдlлля _ дiстaлися Poсi i  B iд тoгo нaсy
Пpaвoбepeжнa УкpaTнa пoдiлялa дoлю paзoм з Лiвoбepeжнoю Укpaiнoю
| щoдo ocвlтHЬo| спpaвИ

лlтЕPAтУPA
1 АктЬ|' oтнoсящieся кь истoplи ЮжнoЙ и 3ападнoй Poссlи' сoбpaннЬ|e и и3даннЬ|e

ApхeoгpафиveскoЙ КoммиссreЙ CПб. 1877 т 9
2 BaвpuКъ B Шкoла и бypсa Львoвскaгo Cтавpoпигloна // вpeмeнникь Львoвскагo

Cтaвponигtoнанa 1933 г Львoвь 1932
3 Bлaduмipскiu-БуdaнoвъМ,Иcropiя Импepaтopскaгo Унивepситeта св Bлaдимipа Кleвь

1 884
4 Нoffman J Ksiegа wizyt generа|nyсh oo Pцаrow w Dabrowiсy z |a| 1782.1804 // Roсznik

wp|ynski Rowne, 1934 т 3
5 KotS Hlstorjawyсhowаniа Lwow, 19з4 т,2
6 Кpыжaнoвcкlt] Е Учeбньlя завeдeнiя вь pyсскихь oблaстяхь ПoльLди вь пeрioдъ eя

pазд.tлoвъ //Кieвская Cтapинa 1882 2
7 Тaм самo 3
8 Kpыlкaнoвcкlй Е Матepiальl для истopiи наpoднагo oбpaзoвaнiя // Кieвскaя Cтapинa

1882 5
9 тaм самo 6
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10 КpылoaкiЙ А Cтатrя фз назви пpo yспeнсЬкe 6paтсrвo y Львoвi C .l -158 // Apхивь
Юro.3ападнoйPoссiи Кieвъ, 1904 Ч 1 т 11

11 Кpьtлвскi(t A floкlннeння згадaнoi вищe стaттi C 1.123ll фхивъ Югo-3eпaднoй Poссiи
КieвьЧ1T12

12 Пeсвкlльфъ / Cлaвянe. ихъ в3аи|!'ныя oтнot.ueнiя и связи Bepшава, 1893 т з ч 2
13 Caвuч A Hapиси 3 iстopil кyлЬтypriих pyхiв на Bкpаiнi тe Бiлopyсi в ХV|.ХVlll в Киiв'

1929
14 Шульauнь Я. H.hскoлькo дaннЬ|xь o uJкoлaxь въ пpaвoбepeжнoй Укpаин'h вь пoлoвин*

XV||| в //КieвскaяCтapина 1891 7

Poзdiл Vl

oсвlтA B гEтЬIU|AHщиHIтA нA слoБoжAHщиHI
Blд дPyгoi пoлoвиHи xv!!дo кIHЦя XV||l ст.

Moeuлянcькa aкadeмiя _ Bнympiшнe хшmmя AкadeмЙ, - Yчнi ma cmуdeнmu - lllкoляpcькi
фamcmвa - Cntфнmcькi Cуmuчкu. - Буёaвu Aкadeмi mali мamepiaлы]uЙ qnaн - Mamepiaльнe
i пpaвнe cmaнoвuщe унumeniв - Haglaльнo.вuхoвнa спpaвi' в AкaОeмЙ.. _ CхoлacmuчнuЙ
нaпpямoк Aкadeмil в oцiнщ укpalнcькux учeнuх - 3наleння AкadeмЙ як вuщoi шкanu i нaукoвot
1lanaнфu Y'<paнu - ЧюrnквuЙ сл.lфк вuхфнцв AкaФмi вid dpуеa rrcл XVll ф юнtlя XVill Ф11 -
Зacнувaння apхiсpeЙcькoi цrкoI'u в HoвеopoО-Ciepcьку ma Пopeнeceння ii Оo Чepнiеoвa -
Mamepiaльнe !npaвнe cmaнoвuщe uepнiеiвcькoеo кoлeеiуму ma Йoеo упpaыtiння _ Учнi nэa
учumenьcmвo кoлeеiуму. - Hag.laння Й вuхoвaння в кoлeeryмi - 3нaчeння нepнieiюькoeo
кoлeeiуму. - XapKiвcькuЙ 

'<oлeеiум 
- lcmopiя lacнувaння Ka|eеiумy ma doОamкoвuх клaciв npu

ньot!'у, - Уuнi кoлeeiуму i doiamкoвttx клaciв - Учumeлi кoлeеiуму i фdamкoвuх клaciв -
Xapaкmepucmuкa нaвчaльнo-вuхoвнoi cпpaвu Кoлeriуму i dodamкoвuх клaciв - 3нaчeння
хapкiвсь'<oeo кoneеiуму. - ЧacmквuЙ cnuфK вuхoвaнцiв xapкiвcь'<oф кoлeеiуму' - Icmopiя
пеwяcnaвcькoi сеMiнapЙ' - lнLuiсеtу'iнapЙ в Гemьмaнщuнi - Cniвuркa шкwъ в Гtlуxoвi - Ciчoвa
шкoлa - MaляpcьKa лaвpcы<a цJKoлa в Кuсвi - Пapaфяльнi tuкulu 3a daнu^ru rюлкoвuх кнuе -
Пpoeкmu adкpummя унiвepcumemiв нa УKpalнi - oсвimнi cnpaвu в нaKalaх укpaiнcькuм
Фnуmamaм Кoмicit 1767 p - Шкinьнa peфop,na 3a Кamepuнu ll - BuОaвнuчa ma кнuaapcькa
cnpaа -flухвнamacвilnфкaцeнзуpa -Бi6люmфнacлpaвa -ШкiльнuЙtнapodнuЙmeamp -
3aеaльнa xapaKmepucmuкa oсвimньoi cпpaвu в Гemьмaнщuнi нaпpuкiнцi XVlll cm

Кoзaцькi вiЙни, Щo тягнyлися щe Ha пoчaткy дpyгoТ пoлoвини XVl| ст,
тяжкo вiдбилися нa дoлi Киeвo.MoгилянсЬкoi кoлeгiT

Як yжe згaдyвaлoся, Чиlлaлo дopoслиx виХoвaнЦiв тo1 кoлeгii пoкиHyли
тoдi нaB.{aHHя тa встyпили дo кo3aцЬкoгo вiйсЬкa. B числi тaких виХoвaнцiв
бyв |вaн Caмoйлoвич, пiзнiuJe yкpaiнсЬкиЙ гeтЬмaн. P 1651 дoвeлoся i
зoвсiм пpипинити нaвЧaння в кoлeгiТ, бo Киeвo-БpaтсЬкиЙ ['oHaстиp i
кoлeгiя пiдпaли спyстoшeHню. ТiлЬки p. 1656 кoлeгiя спpoмoглaся
в|дHoвити свoЮ чи|-|н|стЬ.
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Caмe в тiм мeжичaсi зaЙшлa в iстopii Укpaiни дyжe вa)кливa пoдiя:
ПepeяслaвсЬкиM дoгoвopoм з дHя 18 сiчня 1654 p Укparнa пpилyчилaся
дo Poсii

3 пepшиx жe днiв тol 3лyки яснo визнaчилoся вopoЖe стaвлeнHя
Укpalни дo Moскви Ta Й нe ]vtoглo бyти iнaкшe внaслtдoк ц|лкoвитol
poзбiжнoстi в пoглядax oбoх кoнтpaгeнт|в Ha xapaктep тoгo дoгoвopy
Яскpaвим пoкa)Ю|икol\' тor poзбiжнoстi мoжe cлуЖI4тl4 eпiзoд, щo виHик
нeзaбapoм пiсля смeщi Б. XмeльницЬкoгo. Haстyпник oстaHHЬoгo гeтЬмaн
lвaн BигoвськиЙ в гpaмoтi дo Moскви нaзвaв кoзaкlв (вoлЬнЬ|ми
пoддaHыMи>, a в Moсквi випpaвили цeй виpaз нa <в*,чныe пoддaныeD тa
вислoвили дoгaHy сaMoгt4y гeтЬliaHoв| 3a y)|(ивaнHя тoгo виpaзy BiдoмиЙ
poсiЙськиЙ iстopик пpoф B. Cepгieвич, нa мiЙ пoгляд' дyя(e влyчнo
oхapaКтepизyвавстaвлeння MoсквидoaКry 1654 p <e пiдстaвидyмaти' _
пишe вiн, - щo в Moсквi нe poзyмiли пpaвдивoгo 3нaчeHня пpилyчeHня
Укpatни, a. Moжe бути, i нe xoтiли poзyмiти> Бyдь-щo-бyдь, Moсквa
пoсл|дoвHo вeлa свoю пoлtтикy в нaпpямi iнкopпopaцiT Укpalни дo склaдy
Poсiйськoгo цapствa [154, с 116J

Bлiткy 1654 p виТxaлa дo п'oскoвсЬкoгo Цapя дeлeгaцiя киiвсЬкoгo
дyxoвeнствa Ha чoл| з apxiмaHдpитoм Киeвo.ПevepськoT лaвpи | нoкeнтieм
Гiзeлeм пpoхaти дoпoмoги Киeвo.БpaтсЬкoMy MoHaстиpeвi з Йoгo шкoлoю.
Цap, щo бyв нeвдoвoлeниЙ нa киТвсЬкoгo митpoпoлитa i вищe киiвсЬкe
дyХoвeнствo зa в|дмoвy пpисягHyти цapeвi, всe вiдклaдaв виpiшeння
пpoxaHня дeлeгaЦi i  i  лишe 31 гpyдня 1659 p видaв гpaМoтy пpo
п|дтвepджeHHя пpaв yкpaiнсЬкo.. цepкви нa iT мaстнoстi

P .1655 y чaс Haстyпy гeтЬмaнa Пeтpa .Qopoшeнкa нa КиTв кoлeгiя
3нoв зaзнaлa вeЛикиx ytUкoджeнЬ нa свoix бyдoвax, внaслiдoк нoгo
зMyшeHa бyлa пpипинити свoю чиHH|стЬ.

oтoж, p. 1666 киТвськi гpo[, laдяHи пoчaли клoпoтaтися пepeд
мoскoвсЬки|lЛ цapeм пpo в|дHoвЛeння киTвсЬкиx шкiл MoскoвськиЙуpяд
вlдписaв киiвсЬкott'y вoeвoдi: oБyдe имъ (киянaм _ C ) пpoтивъ ихъ
вoлl-|oстeЙ нe въ oскopблeнie бyдeть и т*хъ бьt шкoлъ ньtн* нe зaвoдитЬ))
| тiльки тoдi, кoли вoeвoдa вiдпoвiв. щo вiдмoвa бyдe <кieвскимъ житeлямъ
вь вeликoe oскopблeнie)' цap <вeл*ль въ Кieвt цJкoлЬ| зaвoдитЬ и людeЙ
въ нихъ yчитЬ к|eвскиxъ }(итeлeЙ, a изь Heпp|ятeлЬскиХъ и и|-|Ь|xъ гopoдoвъ
вь тt шкoль| Hикoгo He пyскaтЬ и нe yчитЬ, чтoбьl oтъ ниХъ смyтЬ| и всякoгo
дypнa нe былo> [1' с 93]

P 1669 Киeвo-MoгилянсЬкa кoлeг|я в|днoвилa свoю чиннlстЬ, aлe всe
щe як Henoвнa сepeдHя шкoлa, бo в нiЙ бyлo всьoгo чoтиpи клaси: фapa,
iнфiмa, гpaмaтикa тa синтaксимa, сeбтo в нiЙ бyлo мeHЦJe клaсiв, нiж
бyлoдo чaсy пpилyЧeння Укpaiни дo Moскoвii. Tiльки p 1672 poзпoчaлися
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в кoлeгiТ клaси пiiTики, pитopики i фiлocoфil' a p. 1689 кoлeгiя ввeлa дo
свoej пpoгpaMи oстaнHiЙ клaс <бoгoслoвiс> iтим сaмиI\,l фaкгиvнo стaлa
вищoю |'Uкoлoю - aкaдeмiсю*.

3вepхнiми кepiвникaми Киeвo.MoгилянсЬкoi aкaдeмiT i  нaдaлi
зaлишaлися киiвськi митpoпoлити aбo киiвськi apхieпискoпи, бo бyв нaс,
кoли мoскoвсЬкe пpaвитeлЬствo вiдмoвлялo в нaймeнyвaннi вищoгo
BлaА|АкIt в киjвськiЙ eпapxii титyлoм митpoпoлитa. 3poзyмiлa piv, щo
зoвнiшнiй i внyтpiшнiЙ yстpiй Aкaдeмii в iT житri бaгaтo зaлe)кaв вiд тoгo,
нaскiльки близькo цiкaвився iнтepeсaми AкaдeмiT тoЙ чи iншиЙ
пpeдстaвник вищoiдyxoвHoi влaди. Тoмy ввaжaю дoЦiльним пoдaти тyт
в хpoнoлoгiчнiЙ пoслiдoвнocтi  списoк киiвсЬких митpoпoлитiв i
apхieпискoпiв вiд vaсy пepeтвopeHня киiвськoi кoлeгii в aкaдeмiю (1689)
дo кiнця XV|l| ст.

.| 
) митpoпoлит Гeдeoн кн Cвятoпoлк-Чeтepтинський - 1 685. 1 690'

2) митpoпoлит Bащаам Яcинський - 1609-1 707'
3) митpoпoлит |oасаф кpoкoвськlttЙ - 1707.1718'
4) apхirпискoп Bapлaaм Baнaтoвич - 1722.17з0 .
5) аpхiепискoп Paфa|h 3абopoвськuЙ - 1731.1747 (ви 16 чepвHя 1 743 p - митponoлит)'
6) митponoлит тимoфiй Uфpбaцький - 1748-1757 '
7) митpoпoлитфсeнiй Moгилянський - 1758.1770,
8) митpoпoлит гавpиih Кpeмeнeцький - 1770.1783,
9) митpoпoлит Cамyih Mислaвський - 1 783.1 796'

1 0) митpoпoлит |epoфeЙ Mалицький - 1 796.1 799
11) митpoпoлит Гавpиiл Бaнyлeскo.Бoдoнi - 1799-1803

Пoки киiвськi митpoпoлити пiдлягaли цapгopoдсЬкot\iy пaтptapxoвi
як вищiЙ дyxoвнtЙ влaдi yкpalнсЬкoi пpaвoслaвнot цepкви, дoти ixнe
звepхнe кepyвaнHя Aкaдeмieю вtдпoвiдaлo пpaвдивoмy poзyмtнню
пoHяття (звepxнoстi>. aлe згoдoм тa звepхнiстЬ зaзHaлa дeякe
yщepблeння. Piч y тoмy, щo з чaсy злyки Укpaiни з Poсieю цapськиЙ
ypяд пoЧaв нaстиpливo дol laгaтися тoгo, щo киiвсЬк| митpoпoлити
визнaл и сeбe п iдлeгл и['и ]t,toскoвсЬкoмy пaтpiapxoвi. Bищe yкpa| нсЬкe
дyхoвeнствo He Йшлo нaзyстpiн бaжaнню MoскoвсЬкoгo ypядy -
пiдпopядкyвaти y кpa jнсЬкe дyxoвeHствo lt,loскoвсЬкoMy пaтpiapХoв|, aлe
знaйшлися дoбpoвoльцi сepeд бiлoгo дyxoвeHствa, щoб встyпили в
бeзпoсepeднi зHoсини в т iЙ спpaвi з tr , loскoвсЬким ypядo]t,t .
HaЙвизнaчнiшими з тих дoбpoвoльцiв бyли нiжинськиЙ пpoтoпoп Maксим
Филимoнoвич тa iчeнськиЙ пpoтoпoп Ceмeн Aдaмoвиv. B нaгopoдy зa
слyжбy Moсквi M Филимoнoвич yжe p. 1659, з Haкaзy цapя, бyв

-oфiцiЙнoю датoю пoнaткy AкадeмiТ вважaстЬся датa гpaмoти Пeтpa | з дня 26 вepecня
1 71 0 p . пpo якy мoва бyдe дaлi
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yщeдpeнИЙ пoдapyHкaмИ: дiстaв MaстHoстi,  500 зoлoтиx нepвoнцiв тa
сoбoлiв нa 500 кpб, a згoдoм (1661)бyв висвяveниЙ y Moсквi пiд iм'ям
Meтoдiя Ha спискoпa MстИcлaвсЬкoгo i  opшaнсЬкoгo з пpизHaчeHням бyти
блюститeлeм кИlвсЬкoi мИтpoпoлi i  He бyв пoминyтиЙ l C Адaмoвин'
aлe Heдoвгo т|шилися вoни лaскoЮ MoскoвсЬкoгo Цapя: eпискoп Meтoдiй
Филимoнoвиv 21 piк пpoбyв y Moсквi,  дe пepeбyвaв (пoдЪ HaчалoMь
бeзъисxoднo> в Hoвoспaськiм мoнaстиpi, дe i  пoмep нa пoЧaткy 1690p .
a C Aдaмoвиv 12 сepпня 1677 p бyв зacлaниЙ в далeкe мiстo на Cибip,
пoтiм бyв зaсyджeниЙ Hа сMepтнy кapy, i  тtльки Ha виMoгy MoскoвсЬкoгo
ypядy тy кapy зaм|нeнo Ha yв'язHeHня в MoHaстиpi тa Ha зaслaнHя y
Cибip [145, с 108. 144,160-161 566. 990-991]

Bpeштi-peцJт MoскoвськиЙ ypяд дoсягHyв свoгo. вибpaниЙ
(чepкaсЬкиM* звичalм>. сeбтo вiльними гoлoсaми дyxoвниx i  миpян, 8
липHя 1685 p, Ha кИсвсЬкoгo MитpoпoлИтa лyцькиЙ eпИскoп Гeдeoн
кн Cвятonoлк-ЧeтвepтинcькиЙ пoгoдився пpиЙняти пoсвянeння вiд
MoскoвсЬкoгo пaтpiapхa Пoсвячeння тe вiдбyлoся y Moсквi 8 листoпaдa
1685 p Biд тoгo чaсy киiвсЬкi митpoпoлитLл Bтpaтv1лv| в свoeMy титyлi нaзвy
(eкзapх кoстяHтинoпoл ьськиЙ >**

Heзaбаpoм MoскoвсЬкиЙ пaтpiаpx poзпoчaв бopoтьбy з киiвськими
yчeHиMи' ввaжaючи |Х зa дyЖe пpиХИлЬHиХ дo пoлЬсЬкo-кaтoлицЬкoгo
свlтy Coбop. щo Йoгo сКликaв пaтpiapх p 1690 y Moсквi,  зaсyдив бaгaтo
твoplв киiвсЬкиx yчениХ тa пoкapав вiдлy.teнням вiд цepкви yсlх
пpeдстaвHикiв киТвськoгo Haпpямy Алe yжe Чepeз .1 0 poкlв Пeтpo I
скасyвaв мoскoЕ}сЬкe патp|apшeствo тa пoкликaв кИ[всЬких yЧeHиx дo
пpацl в спpaв| peфopми poсiЙськoi пpaвoслaвHoT ЦepквИ тa дo opгaнiзaцl i
дyxoвнoI oсв|тИ

3a зpyшeнняM Moскoвськoгo патpiapхaтy (1700) киiвськi митpoпoлити
cтaл|А n|р|лягaтИ мiстoблюститeлю пaтp|apuJoгo пpeстoлy Cтeпaнy
Явopськoмy, a пiзнiшe (вiд 1721 p )- Cвятiшoмy Cинoдoвi Haслiдкoм
зMIHИ пlдлeглoсT| ки[всЬкИх митpoпoлитiв бyлo тe, щo киiвськi
Mитpolloлит.^ MУс|лу| в спpaвi кepyвaHHя Киiвськoю Акaдемiою paxyвaтИся
3 Haкa3ами нoвol вИщoi дyхoвHoi влatv|

HeмaлиЙ вплив на дiяльнiсть Киlвськoi кoлeгi i '  a пoтiм aкaдeмi i ,  мaла

'(чepкaсами) нaзивали в Moсквi yсix yкpаiнцiв' рвopюrоlи цю на3вy мабрь вiд м чepкас
нa Киlвщинi <Чepкаськolo 3вичаюD вибop вищoгoдyХoвeнствa вoстaннo вжитo пpи вибopr
митpoпoлитa | Кpoкoвськoгo

--Улисгoпaдi,l685 p пoслaнoз Moскви дo цаpгopoдсЬкoю патpiapxа lioниciя дяка Mикиry
Aлeксeeва з пpoхаHняlЙ пepeдати звepхн|стЬ нaд Киlвськoю митponoлiсю мoскoвсЬкoмy
naтp|аpхoв| У гpaмoтi цapев| дoAавaлoся щo в пoAаpyнoк патplаpxoвi нaдсилarтЬся зoлoтo та
сoбoлt !аpгopoдський патplаpх дав свoю згoдy на юpиqдикцiйнy змiнy [69' с 376]
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тaкoх( пoлtтикa цapсЬкoгo ypядy щoдo yкpalHсЬкoгo дуХoвeHствa зaгaлoM
тa Йoгo шкiльнoi пiдгoтoвки зoКpeмa

БeзпoсepeдHс кepyвaHHя кoлeгiсю-aкaдeмieю Haлe)кaлo peктopoвl'

щo Йoгo дo дpyгoi  пoлoвиHи XV||| ст звичaЙнo вибиpaли як чeHц|
бpaтськoгo мoHaстиpя, тaк i  пpeдстaвHики вищoгo дyхoBeнствa I
Miщaнствa M Кисвa HaЙближчим пoмiчникoм peктopa бyв npeфeкт.
ГoлoвниЙ oбoв'я3кoц пpeфeкгa бyв дoгляд зa шкiльнoю дисципл|Hoю тa
пoвeдiнкoю yvнtв. .Qeкoли пpeфeкт мaв щe пoмiчникa _ сyпep-|тeHдaHтa
Ha тy пoсaдy пpизнaчaвся щopivнo oдиH з yчитeлiв Hижчих класiв
Aкaдeмii Biд дpyгot пoлoвиHи ХV||| ст CвятиЙ Cинoд чaстo пpизHaчaв
peктopa, a якщo були вибopи, тo yЧaстЬ в них бpaли спiльнo aкaдeмiчHa
кopпopaцiя тa киlвсЬкa дyХoвHa кoнсистoptя' i тoгo, xтo дiстaв бiльшe
гoлoсiв, зaтвepджyвaв митpoпoлит Peктop Aкaдeмi i  бyв oднovаснo
iгyмeнoм, a вiд 1731 p _ apxiмaндpитor\Л Киeвo-БpaтсЬкoгo мoнaстиpя, a
пiсля пepeвeдeння тoгo мoHaстиpя зa штaт (1787)- _ apхiмaндpитoм
Киeвo-M ихaЙлiвськoгo MoHaстиpя

Пepeхoдяvи дo iстopi] Киlвськoi кoлeгi l-aкaдeмiT зa vaс вiд дpyгol
пoлoвиHи ХVl| ст дo кiнця ХV|l| ст, мyшy скaзaти, щo свo|M пpoтягoM
визнaчeниЙ тyт пepioд с дoситЬ вeликиЙ, а тoMy пpиpoдHo' щo Aкaдeмiя
Maлa зa тoЙ чaс нeoднaкoвi пpaвa, HeoдHaкoBиЙ poзпopядoк HaвчaHHя |
тoЩo oтo)к пoстao питaHHя, чи нe слiд бyлo б пoдiлити тoЙ чaс нa oкpeмl
пeptoди, HaпpиКлaд' Ha дoбИ кepyвaцня кoжHoгo 3 тoгoчaсHиХ киiвсЬких
Mитpoпoлитiв, як Цe зHaХoдимo y дeяких rстopикiв Киlвськot aкaдeмit,
Haпpиклaд, y B AскoveHсЬкoгo, M Пeтpoвa i iн Пpaвдa, пpи тaкtЙ сxeмt
виклaдy iстopиvних вiдoмoстeЙ дoвoдитЬся aBтopoвl дeкlлЬкa pa3lв

пoвepтaтися дo тol сaМo| тeMи щoб oMиHyтИ тoгo пoBтopeHHя в свorMy
кopoткot\4y oглядi, ввaжaю зa AoЦiльнiцJe пoдaти тyт в|дoMoст| з Життя |

дiяльнocтi Ки jвськoj aкaдeмii 3a пeвHoю систeцoю тeM з oсв|тлeнHям |Х
y цiлoстi зa yвeсЬ визнaчeниЙ пepioд

Як yжe згaдyвaлoся, p' 1689 ки]BсЬкa кoлeгiя вiдкpилa клaс бoгoслoвiя
Пopшим пpoфeсopoм нoтиpиpiнHoгo кypсy бoгoслoвiя _ в pp 1689-1693 _

бyв тoдiшнiЙ пpeфeКг |oaсаф КpoкoвськиЙ, пiзHIuJe митpoпoлит Bвeдeння
кypсy бoгoслoвiя дo пpoгpail,lи кoлeгij нe вiдбилoся Ha xapaктep| шкoли:
вoчa i Haдaлiзaлишaлaся зaгaлЬнooсвiтHЬoю' лишe фarrичHo пepeхoди-
лa дo типy вищo| |'llкoли

oдним з oзHaк вищиХ шкiл тoгo vaсy бyлo пpaвo нaдaвaти Hayкoв|
звaHHя - бaкaлaвpa' мaгiстpa, дoКтopa; пpaвo MaтИ власниЙ сy.Ц нaA
пpoфeсopaМи | стyдeнтai lЛи, a нe пtдлягaтИ юpисдикцlT стopoHHЬoгo

tP 1 799 цаp Павлo | в iднoвив Киeвo.Бpaтський мoнaстиp [97'  с 31 ]
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дyХoвнoгo чИ св|тсЬкoгo сyдy; пpaвo стyдeHтiв Maти свoi кopпopaЦii oтoж
вИ3HaчaючИ сeбe фaKгичHo BИщoю шкoлoю вiд 1689 p ,  кoлeгiя-aкaдeмiя
Bжe тoгo сaмoгo poкy нaдlлилa 3вaHHяM (лaвpoHoсHoгo пoeтa) свoгo
пpoфeсopa Cтeпaнa Явopськoгo, <И кopoнoвaнъ бьlсть. - гoвopИтЬся пpo
HЬoгo в oдH|M стаpoдавHIM pyкoпис|. -  пo Чинy aкaдeмИчeскoмy в'hнцeмъ
HeyвядаeMЬ|я слaвЬ|> А p 1696 дiстaв звaHHя <бaкaлaвpa вiльних нayк
tфtлoсoфi i> Гpигopiй BишнeвськиЙ [98, с 580]

3 vacy фaкгиvнoгo пepeтвopeння кoлeгiТ y вИщy шКoлy стyдeнти
ввaжaли далЬшy пtдлeглiсть кИ jвсЬкoMy мaгiстpaтoвl y випaдкaх кapHИХ
вчинк|в пoзa стiнaми Aкaдeмl l  зa 3Heвагy для сeбe !o тoгo MитpoпoлИт
тa |гyMeHи ки|всЬкиx мoнастиpiв з кiнця ХV|| ст пoстiЙнo пpoвoди,.lи сyдoвi
пpoцeси з ки|всЬким мaгiстpaтoм i  киiвськими мiщaнaми зa зeмлi,  Mлv1t1И
тa пepeвo3и Bсe тe бyлo /pyнтoM, Ha якoмy зpoстали бeшкeти ки|всЬкиХ
стyдeнтiв i нaвlть кpивaвi сyтИчки з киiвськими мiщaнaми BпepLue стaвся
такиЙ бeшкeт y нepвнi 1690 p Пpo цeй бeшкeт зaписaнo в книзl магiстpaтy
тaк: <CтyдeнтЬ| MHoгoe вopoвствo въ HижHeмъ гopoд.h Кieв.k д*лaли и
м.hщaнъ вЪ Hoчи И въ дeHЬ v|iлaя нa yлиЦaхЪ и изЪ двopoвъ беpyни,
зaбивaли сMepтЬЮ и плaтЬe съ Hихъ сHИMaли, a ИЬ|HХЪ м'fiщанъ, пoЙмaвъ
И пpИBoлoкъ въ бypсy илИ вь шкoлЬ|' били poзкaMи, плeтЬMИ |n кИяt\t|V| Iл
въ жeл.hзo закoвЬ|вaлИ> [64. с 452-453l

3poзyмiла piv' щo киlвськиЙ мaгiстpaт нe мiг зaлишитибeз каpи виHних
y т iм бeшкeтi .  алe нepiдкo тpaпЛяЛoся' щo Moскoвськi  вoяки' кoзaкИ тa
ки|всЬк| м|щaHи сaмoсyдoM poзпpaвляЛися 3 вихoвaHцяMИ AкaдeMiI oтoж
aдмlнiстpaцiя Акaдeмii Клoпoтaлася пpo вилyчeння Акaдeмii з-пiд сyдoвoi
тa aдмtнiстpaцiЙнot пiдлeглoстi  мiськiЙ владi

P 1694 Акaдeмiя дiстaла двi цapськ| гpамoтИ. _ oдHa 3 HиХ
п|дтвepд}кyвaла пpaвo Bv|Клataт.^ бoгoслoвiс тa дo3вoлял a пpиЙмaти дo
t l lкoли дlтeЙ <всякиХъ чиHoвь и изъ ИнЬ|Хь стpaнъ пpИХoдящИхЪ), a
дpyгa _ нaкaзyвaлa poсiЙським i  киlвським пoлкaм' кoзaкaм, ки|всЬкoMy
вiйтoвl i  мiщанaм x{oдHИХ oбpaз l  yтискlв нe чиHити peктopoвi.  yнитeлям i
yчняM, HaЧaлЬствy кoлeгi l  стaвилoся в oбoв'язoк _ <нeпoкoЙHЬ|хЪ и
вpaЩДЬ| твopящиХЪ yчeникoвъ yHиMaтЬ и сMиpятЬ)) Xov y гpaмoтl зoвсiм
нe бyлo згaдки npo тe, щo кoлeгiя вИлyчaстЬся з-пiд сyдoвo| п|длeглocт|
мiськiЙ влaдi.  пpoтe aкaдeмlннa кopпopaцlя пoяснювалa цapсЬкy гpaмoтy
сaMe в тaкoMy poзyMlнH|

Moжe бyти, щo тaкe пoясHeHHя гpамoти i  дaлo стyдeHтaм тoгo )к
таки ,l 694 p пpивiд Уч|!1нv1тИ бeшкeт' пiд vaс якoгo зaбили вoHи oдHoгo
MlщaниHa, кpaвeцЬкoгo мaЙстpa Гpигopiя oпoлoникa. (сMepтHoю саблeю
пopyбили, и oтЪ тЬ|xъ paнъ тoть чeлoв.Ькъ yмepъ) 164' с,  454]

l-!e бlльшиЙ бeшкeт УчинИIlV| стyдeнтИ в сiчнi 1700 p Пoчaлoся з
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тoгo, щo 29 сiчня 1700 p yвevepi стyдeнти зyстpiли нa Пoдoлi жидa Бeню
Абpaмoвa' щo пpиiхaв з Xвaстoвa. i пoчaли Йoгo бити Жид пoбiг y двip
paтyшi, r тaм вiдбили Йoгo слyжHики мaгiстpатy тa зaтpиMaли кIлЬкoХ
стyдeнтiв Бypмiстep вiдnyстив стyдeнтiв, aлe стyдeнти, щoб дoпeКти
мaгiстpaтoвi,  зaЙшли в paтyшeвиЙ шинoк iтaм пoбили мiщaнина Cтeцькa
Кapпeнкa Ha дpyгий iтpeтiЙ дeHЬ стyдeнти tJJyкaЛи Бeню Aбpaмoвa 31
сivня стyдeнти пiЙмaли йoгo i  пoчaли бити. Кoли вoсвoда дiзнався пpo
тe, вИслaв дo Aкадeмri кaпiтaна Tiтoвa з стpiльцями, щoб зaбpати тиx
стyteнтiв y (пpикa3Hy избy>, aлe peктop i пpeфeкг <т.liмъ пoсЬ|лЬHикaMъ
He скaзaлись> Cтyдeнти зaдзвoнили нa /вaлт, з iЙшлися цtлoю юpбoю
тa пyстилися 3 кия[Ли, пiстoлями, шaблями i iншoю збpoeю вiдбивaти
шiстьoх тoвapишiв, яких сxoпили стpiльцi Ha Пoдoлl стyдeHти BчИHили
спpaвжнiЙ пoгpoм. КиTвськиЙ вorвoдa нaдiслaв дo Moскви скapгy мiщaн,
i  нeзaбapoм мaгiстpaт oдepжaB гpaмoтy, щo нaдaвaлa Йoмy пpaвo
apeштoвyвaти буЙних стyдeнтiв тa сyдити ix пo (вeликopoссiЙскoмy
пpaвy)) Bся aкaдeмiннa кopпopaцiя i вищa дyХoвHa влaдa бyли oгipveнi
тим [64, с 458-461] Mитpoпoлит Bapлaaм ЯсинськиЙ надtслав цapeв|
пpoxаHня тa зa клoпoтаHHяt\, l  I  Maзeпи i  пoсepeдниЦтвoM Cтeпанa
Явopськoгo, тoдiшньoгo <мiстoблюститeля пaтplapшaгo пpeстoлa)).
дoсягнyв тoгo, щo Пeтpo l гpaмoтoю з дня 26 вepeсHя 17О1 p yдiлив
peкгopoвi тa пpeфeкгoвi пpaBo твopити сyд Haд стyдeHтaMи, aЛe з тиM,
щo, кoли б вoни He yчиHили стyдeнтaм (ynpaви>, тo пoкpивдЖeHl мo)кyтЬ
жалiтися Ha peКтopa i пpeфeкгa пЛитpoпoлитoвi, a кoли б t тoЙ нe зaxoтiв
дати Haлe)кнol сатисфакцi l ,  тo тoдi виннi стyдeHти пiдлягaють сyду
киlвськoгo вoсвoди, (oдHaкъ бeзъ пopyшeнiя пpaвъ кoллeгiи> [98 с 586]

Хoч пoтiм нe paз бyвaли сyтички стy.Цeнтiв з ки[вськими мiщaнaми,
aлe тaкoгo пoгpoмy, щo Йoгo вчиHили вoни 1700 p, стyAeHти вжe He
noвтopЮвaли [64' с 465]

Tyт мимoвoлi виникaс питaHHя, якиM чинoM Moглo noвстaти сepeд
yннtв КиiвсЬкoi кoлeгi l '  щo вepбyвaлися пepeвa)кнo з oсiб
нeyпpивiлeЙoвaниx станiв _ дyхoвeнствa, кoзaцтвa, мiщaнствa l нaвiть
пoспoлитствa, зapoзyМ|лe I HeпpиХилЬHe стaBлeHHя дo ки|всЬкoгo
мtщaнствa? Ha тe питaHHя дae вrдпoвiдь o ЛeвицькиЙ, aвтopитeтниЙ
дoслrдник yкpalHсЬкoгo життя XV||-XV|| l  ст Ha Йoгo дyмкy, тyт зaвиHилa
сaMa кoлeгiя. <B пpoтилeжнiстЬ дo iнших бpaтськиx шкiл _ львiвськol,
вилeHсЬкo|, лyцЬкo| _ з ки[всЬкoЮ кoлeг|eю вчиl-|илaся дивнa
мeтaмopфoзa: пpoдoвх(yЮчи дo кiнця ХV|| ст Hoсити iм'я <бpaтських
шкiл>, кoлeгiя в дiйснoстi  давHo пepeстaлa бyти бpaтськoю (opиг)
tшкoлoю, бo Й сaмe ки|всЬКe бpaтствo лeдвe чи He 3 чaсy щe Пeтpa Moгили
фaкгиннo пpипиHилo свoо iснyвaння Фaкr бeзсyмнiвниЙ, щo в дpyгiЙ
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пoлoвиHi XV|| ст в Киевl y)кe нe бyлo бpaтствa, a в зaснoвaнiЙ ним шкoлi
скopo зaглухлV| i йoгo кpaщiзaпoвiти тa тpaдицiT> [64, с. 451]

l{oдo стyдeнтсЬких кopпopaцiЙ - yжe paнiшe згaдyвaлoся, щo p 1620
сpyсaлиl,сЬкий пaтpiapх Тeoфaн зaснyвaв y киTвськiЙ бpaтськiй шкoлi
юHaцЬкe бpaтствo 3a вiдoмoстями M. Пeтpoвa, сryдeHтcЬкy кoнгpeгaцiю
в Киeвo-MoгилянськiЙ кoлeгil зaснyвaв сaм П. Moгилa. oнeвиднo, згoдoiл
тa кoнгpeгaцiя пepeстaлa iснyвaти, бo в кiнцi ХV|l ст тoдiшнiЙ peктop
|oaсaф КpoкoвськиЙ вiднoвив кoнгpeгaцiю, пoдiливши iT нa двi: oднa
бyлa _ бiльшa кoнгpeгaцiя (maior сongregatio) в iм'я Блaгoвiщeння
Пpeсвятoi Бoгopoдицi, a дpyгa - мeншa (minor сongregatio) в iм,я 3aчaтгя
ПpeсвятoТ Бoгopoдицi, aлe oбидвi з oднaкoвl^lnvi зa змiстoм фopмaми
<oбiтниць> для нлeнiв (soda|es) кoнгpeгaцiЙ тa з ocoбливими зaпoвiдями
для сoдaлiсiв У мeншy кoнгpeгaцiю t\,loгли встyпaти yvнi нижvих клaсiв
Aкaдeмii, a в бiльшy - сryдeнти фiлoсoфiT тa бoгoслoвiя' oбoв'язки
сoдaлiсa пoлягaли в тo]t ly, (дa знaeтъ сoвeplДeннo члeны вtpьr
пpaвoслaвнoЙ' yстaнoвлeнie хpистiaнскoe, oбpaзъ пoчитaнiя Бoгoмaтepe
и сoвepшeнie житiя xpистiaнскaгo> [92, с 61] Члeнaм Meншoi кoнгpeгaцii
виклaдaвся кaтeХизис пiд нaзвoю <Boпpoсьt и oтвtтьt 3 pa3HЬlx писм
слyжaнte вtp.Ь пpaвoслaвнoЙ> , a Аля члeнiв бiльшoi кoнгpeгaцi i
вiдбyвaлися oкpeмl лeкцii - тoвмaчeнHя тoТ чи iншoi книги Cвятoгo Письмa
[96' с 2a5] Члeни кoнгpeгaцiЙ мaли свoю Цepквy' спoЧaткy в гopiшнiм
пoвepсi  тpaпeзнoi Бpaтcькoгo мoHaстиpя, а вiд 1740 p. _ влaсHy
aкaдeмivнy в iм'я Блaгoвiщeння У свorй цepквiсoдaлiси нaвvaлися вipи
i блaгoчeстiя, тaм )кe вoliи впpaвляли свoю пилЬHiсть дo пpaвoслaвHoi
цepкви. Кoнгpeгaцi i  щoprvнo nepeвoдили вибip (сeлeкцiя) пpeфeктa
зaпискar\iи' щo вклaдaлися кo)кHим сoдaлlсot\4 y спeц|aлЬнy скpиHЬкy, a в
xpa]vtoвe святo вислiд вибopiв oгoлoшyвaвся (пpoмyльгaцiя) в
кoнгpeвцiЙнiЙ зaлi .Qo пpeфeкгa дoдaвaлoся пo двa aсистeнти тa пo
oдHoмy aбo пo двa сeкpeтapi - нoтapiyс i вiцe-нoтapiyс Кoжнa кoнгpeгaцiя
мaпa свiй a|bum, кyди вписyвaлиcя yсiгpoшoвi noстynлeнHя як вiд члeнiв
кoнгpeгaцi l ,  тaк iв iд стopoннix жepтвoдaвцiв [23, c. 313,315-316l. 3
pyкoписy стaтyтy oднoгo шкiльнoгo бpaтcтва з p 1736 дiзнaeмoся, щo
нлeн бpaтствa як лицap св. !iви мaв викoнyвати цiлy низкy oбoв'язкiв, a
сaмe: oбopoняти i пpoслaвляти нeсть Бoгopoдицi нaвiть дo смepтi, дeнь
y дeнЬ пepeвipяти свoe сyмлiнHя, oчищyвaти йoгo vepeз спoвiдь, вiддaвати
сeбe смиpeнHю Ha вoлю Бoжy тoщo. Як зayвa}ryr B. Пepeтц, yкpaiHсЬкe
сryдeнтствo, чyжe кpaЙнoстeЙ кaтoлицЬкoгo сaмoбичyвaнHя, зaсвoiho з
кyлЬry Бoгopoдицi, нaвiянoгo, бeзпepeннo, з 3axoдy, сaмi зaгaльнi ryмaннi
iдeТ [91' с 81] Кoлo p 1784 митpoпoлит Caмyiл MислaвськиЙ скaсyвaв
кoнгpeвцiТ [96' с. 2a6].
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Пepш нiж пepeЙти дo oписy внyтpiшньoгo )киття тa нaвчaлЬF|o.
виxoвнoi спpaви в КиiвськiЙ aкaдeiiii, пoдaм вiдoмoстi пpo пpимiщeння
Aкaдeмii тa iT t\laтepiaлЬHe стaнoвищe.

Киeвo-БpaтськиЙ мoнaстиp на пo{aткy 1690-x poкiв збyдyвав нa кoцJти
гeтЬNlaнa |. Maзeпи вeличнy БoгoявлeнсЬlry цepквy, a в p. 170з-1704 -
вeликy кai''яницюдля Aкадeмiiтaкoж Ha пoжepтвy |. Maзeпи. Тa кaм'яниця
мaлa бyти двoпoBepхoвa, як пpo тe свiдvить гpaвюpa, пiднeсeнa peпopoвi
Aкaдeмil Пpoкoпoвi Кoлaчинськoмy (Йoгo peКгopствo зaкiнчилoся в nepшiЙ
noлoвинi 1701 p.).3бyдoвaниЙ oдF|oпoвepхoвий дiм, т зв. MaзeпиFl кopпyс,
бyв пoкpитий дepeв'яним дaxoм. У тiм дoмi знaйшли сoбi пpимiщeння
класи Aкaдeмii. P. 17з5 киТвcькиЙ ]vtитpoпoлит Paфaiл 3aбopoвськиЙ
peстaвpyвaв Maзeпин кopпyс, дoбyдyвaвши дo HЬoгo дpугиЙ пoвepx,
пpикpa[.Ueний тoскaнськoю кoлol.|адoю, тa кoнгpeгaцiйнy БлaгoвiщeнсЬкy
цepквy. Peстaвpaцiя Maзeпинoгo кopпyсy бyлa oднioю 3 пepшиx киiвсЬких
бyдoв знaмeнитoгo apхlтeкгopa Гoтфpiдa Шeдeля [30' с. 8, 18' 24' 40l.

oтoж, вiд 40-x pp. xV||| ст. Aкaдeмiя мiстилaся в двoпoвepxoвott,ly
Mазeпинoмy кopпyсi: нa дoлiшнiм пoвepсi бyлo шiсть кiмнaт, пpизнaЧeних
для клaсiв, a в гopiшнiм - зaл, цepква тa двi кiмнaти для Клaсy фiлoсoфiT
i бoгoслoвiя. flля yvнiв AкaдeмiТ, якi нe жили пoзa Aкaдeмiсю нa пpиватних
пoмeшкaннях чи в киiвсЬкиx пapaфiaльних шкoлax, бyв oкpeмий
(стyдeнтсЬкиЙ дiм>, aбo <бypсaD' в oгopoжi Бpaтськoгo мoнaстиpя. Тoй
бyдинoк в кiнцi 50.х pp. XV|l| ст. yжe зoвсiм нe Haдaвaвся дo життя навiть
для нaдмipy нeвepeдливих бypсaкiв, a тoмy p. 1765 збyдoвaнo нoвy
дepeв'янy бypсy нa бepeзi .Qнiпpa, a стapa бypсa згopiлa 14 квiтня 1766 p.
пiд vaс вeликoi пoжeжi нa Пoдoлi. У нoвiй бypсi бyлa oкpetvla кiмнaтa для
шпитaлю, aлe лiкapя пpи нiЙ нe бyлo, тoмy xвopi yннi Aкaдeмii iнoдt
лiкyвaлися y нeyкiв-шapлaтaнiв, як пpo тe свiдчить цiкaвиЙ пpoцeс y
зв'язкy зiскapгoю двox сryдeнтiв AкaдeмiT нa вiдстaвнoгo ryсapa Ceмeнa
Хoтинськoю, щo лiкyвaв Тх вiд oчних xвopiб, a взaгaлi лiкyвaв вiн вiд
piзниx хвopiб. Гyбepнiaльнa кaнцeляpiя винeслa C' Хoтинськoмy тaкий
пpисyд: (въ стpaxь дpyгиruъ yчинитЬ нaкaзaнie - бaтoги> [95' с. 350]
Лiкapя пpи бoльницiтaк i нe бyлo дo кiнця XV|l| ст' xoч шпитaль зaЙмaв
y нoвiй кам'янiЙ бyдoвi бypси нa бepeзi!нicтpa yжe двi кiмнaги (пoпepqдня
бypca згoptлa p 1775)тa oдepжyвaлa щopiчнo нa свoс yтpимaння чaстинy
вiдсoткiв' щo ix пpинoсив дeсятитисячний кaпiтaл, щo Йoгo пo)кepтвyвaв
киiвський liитpoпoлит |. Кpeмeнeцький нa пoпoвHeHHя бiблioтeки тa нa
yтpиi'aHня lllпитaлю пpи бypсi [96' с. )tXV].

pня20 лютoгo 1784 p. Aкaдeмiя пoдaлa митpoпoлитoвi C. Mиcлaв-
сЬкorvty цiкaвий paпopт пpo сaнiтapнo-мeдичнi пoтpeби лiчниЦi Haвeдy
тyт дeякi Bv|тяг|^ з тoгo paпopry. Haсaмпepeд Aкaдeмiя пpoситЬ дoзвoлy
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пpибaвити нa ХapчyвaHня кoжнoгo хвopoгo пo oдHiЙ кoпiЙЦi '  сeбтo
витpaчaти всЬoгo тpи кoпiЙки дeннo Ha кo}кнoгo хвopoгo, .Qaлi, <для
нeoбхoдимoй нy щды сд*лaть дв a и л|l1 тplА дл я пepeм*ньl лeгкie Hy)кHи ки )
<He бeзнyжHo' кaжeтся, qд.Ьлaть и вaHвy' въ кoтopoЙ бьt' кoмy нy}Kдa
вoстpeбyeтъ, мo)кнo бьtлo и oбмьlться. oсoбливo нy)кHo для бoльньtхъ
дoгoвopитЬ кaкoгo-либo, чтoбъ xoтя oпaсн*,йшими бoл*,знями
зapa)кeннЬ|хъ п,toглъ пoЛЬзoвaтЬ, л.Ькapя, тaкъ жe пo пpeдписaнiю eгo
пoкyпaтЬ и лeкapствa> Haкiнeць' Aкaдeмiя ви3Ha6 кopисl{им в гiгieнiчних
цiляx <нaкypивaтЬ бoльницy MoжeвeлЬнЬ|ми ягoдa[,tи и сoснoвЬ|ми
шишками' для Чeгo мo)кeвeлЬкy и кyпитЬ зapaзoмъ пyдъ), тa
вислoвлюeтЬся пpoти нaЙмy пpaчoк для пpaнHя бiлизни бypсaкiв з тoi
пpичиHи, щo <н*кoтopыe изъ живyщиxъ въ тoмъ дoм.t (ceбтo в бypсi -
C.) сoвсtмъ пoЧти нe им*ють pyбax, oсoбливo )кe дpyгoгo б*лья>, a
ввa)кae дoцiльнiшим зa тi гpoшi, щo пiшли б нa плaтню пpaчкaM, (кyпитЬ
для тaкoвЬlхъ, кoтopЬle вoвсe нe имtють pyбaxъ' хoлста и сшитЬ имъ
сail,loe нyжн*Йшee плaтЬeD. oсь peзoлюцiя митpoпoлитa: <УчинитЬ пo
сelly дoКлaдy, a o пpiискaнiи л*кapa дoлo)|(итЬ тoгдa слoвecHo, кoгдa
pe}сгopъ пpибyдeтъ въ Кieвъ. Bъ 6oльниц* мoжнo кypитЬ пo yтpaмъ и
вel{epaмъ yксyсor\4ь, пoливая oнoй нa paхо<eнoй киpпичъ, кoтopьtЙ дoлжнo
пoлo)китЬ въ сoсyдъ м*'дньlЙ или глиHяHoй Bъ сиpoтскolllъ дoмt хoлстa
для б'tлья тpeбoвaть oтъ нaм*стникa кaтeдpaлЬHaгo мoeгo мoнaстиpя,
дa и oтъ пpoЧихь MoHaстиpских HaстoятeлeЙ oнoгo пpoситЬ мoжнo> [97,
с 64-65]

Учитeлi )|(или в (чyлaHaх)) (кoмipкax), щo мiстилися пoчaсти в
зaгaльнiЙ мoнaстиpсЬкiЙ бyдoвi, пoчaсти в пpибyдoвax дo Maзeпинoгo
кopпyсy.

Пepeхoджy дo oглядy мaтepiaльнoгo стaHy Aкaдeмil
flo vaсy сeкyляpiзaцii цepкoвниx i мoнaстиpсЬкиx мaeтнoстeй нa

Укpaiнi (1786) Киjвськa aкaдeмiя yтpимyвaлaся гoлoвнo нa paхyHoк
мaeткiв Бpaтськoгo t\ ioHaстиpя i  Aкaдeмi l '  в iчниx гpoшoвих вклaдiв
дoбpoчиHцiв тa Heзнaчнol сyбсидiT вiд дepжaви _ вiд Кoлeгij eкoнoмil
(пovaткoвa сyбсидiя з 80 кpб зpoслa пoтiм дo 500 кpб. pivнo) тa 200 кpб
з вiЙськoвoгo скapбy

3 вiдoмoстeЙ, щo lx пoдaв киiвськиЙ Mитpoпoлит Г. КpeмeнeцькиЙ
Cвятoмy Cинoдoвi дня24 бepeзня 1774 p. пpo мaтepiaльний стaн Киeвo-
Бpaтськoгo мoнaстиpя i Акaдeмii, видHo, щo гeгЬмaн l. Maзeпa p 1691
пo)кepтвyвaв Кисвo.БpaтсЬкoft'y мoHaстиpeвi с. Кapпилoвкy 3 чoтиpмa
пpисiлкaми ' a p. 1692 - с Бiльмaviвкy тaкoж нa БpaтськиЙ мoнaстиp,
(peспeКryя' чтo въ нeillъ нaхqдится свoбoднoe l,aлopoссiйскихъ дtтeЙ
yнeнie> [96' с. 166' 168]. Гeтьмaн |. Maзena встaHoвив тaкo)к щopiннy
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дoпoмory 200 кpб. з вiЙськoвoгo скapбy. B пqдякy зa вeликi пoслyги | Maзeпи
пepqд Aкaдeмirю oстaння дoдaлa дo свoeТ Haзви iм'я Maзeпи i нaзивaлaся
в poкaХ 1704-1709 <Aсademia Mohi|o-Mazepiana> [23' с. 51]

Пiсля, т. 3в., (зpaди> |. Maзeпи, poзyмieться, вiдпaлo 3 нaзви Акaдeмii
Йoгo iм'я, тa Й взaгaлi Aкaдeмiя дoвгиЙ чaс He кopисryвaлaся пoшaнoю
як з бoкy Пeтpa |, тaк i пepших йoгo нaсryпникiв. Тaк, нaпpиклaд, p.1722

цapськиЙ ypяд пpипинив видaчy дoпotvloги 200 кpб. з вiЙськoвoгo скapбy.
КиiвськиЙ lлитpoпoлит P 3aбopoвськиЙ p 1 734 звepнyвся дo пpeзидeнтa
Cвятoгo Cинoдy, HoвгopoдсЬкoгo apхieпискoпa Тeoфaнa Пpoкoпoвичa' з
пpoхaнням пoклoпoтaтися пepeд ypядo]\,t пpo вiднoвлeння видaчi щopiчнoI
дoпottltoги з вiЙськoвoгo скapбy, бo Aкaдeмiя пepex(ивa6 fuaтeplaлЬнy
скpyтy <Т. Пpoкoпoвич. oчeвиднo, нe бaжaючи плисти пpoти тgriТ вищиx
ypядoвих сфep), вiдмoвив P 3aбopoвсЬкoмy в Йoгo пpoxaнHi, aлe дoвoдив
свoю вiдмoвy iншими Moтивa]vtи. A сaмe' в листi з дня 8 бepeзня 1734 p.

дo P 3aбopoвсЬкoгo вiн пiддaв нeщaднtЙ кpитицi вeдeння гoспoдapствa
бpaтським мoнaстиpeм тa пpямo вкaзye, щo зaнeпaд тoгo гoспoдapствa
3aвИH|АI1|А (инЬ|хъ HenpoсЬ|пляeмoe пiянствo, a дpyгихъ пpил.Ьжныe кpa)ки
и дoлжHЬ|хъ oбщeствy дoхoдoвъ хищeнiя> (1О2, c. 467| Як зayвa)кye
M Пeтpoв' дeякi iстopики Киiвськol aкaдeмil, в тot\,ty числi i!. BишнeвськиЙ
(<Кieвскaя Aкaдeмiя въ пepвoЙ пoлoвин.k XV|l| ст>. Кieвъ, 1903)' <вipять

щиpoсгiлистa T. Пpoкoпoвичa i нe poзyмiють пpaвдивoгo знaчeнHя i глyщy
тoгo листa> [200' с 83-84].

Бeзпepeннo, пpи вмiлoмy кepyвaннi мa€ткaми Бpaтськoгo мoHaстиpя
пpибyткiв з ниx цiлкoм Bистapчилo б нa yтpимaнHя мoнaстиpя iAкaдeмii
пpи нЬoмy Ha жaль, нe всi peктopи Aкaдeмij ,  щo oднoчaснo бyли
apхiмaндpитaми Бpaтськoгo мoHaстиpя, poзytй|лися як слiд в
гoспoдapсЬкиx спpaвaх, a дo тoгo чaстa змiнa peпopiв пepeшкoджaлa
tм дoбpe oзнaЙoмитися з пopядкoм вeдeнHя тoгo гoспoдapствa, щoб
зaвeсти в нЬoмy дeякt змiни. Taк, нaпpиклaд, 3a чaс гeтЬ'ЙaHyвaнHя
К Poзyмoвськoгo (.l750-1764) змiнилoся 5 peпopiв. Як вислoвився y
свoTЙ вiдпoвiдi oдин з тих peктopiв _ !aвид HaщинськиЙ - нa скapгy
(Ha скyдHoe пpoпитaнie> aкaдeмiчниx yчитeлiв, <вь Hoвoмъ
гoспoдapствt нaдoбнo тpи гoдa из)l(ить, чтoбъ гoспoдapствo oнoe
выpaзyм*ть> [93, с. XХX]. Haкiнeць, мaтepiaльниЙ стaн Бpaтськoгo
мoHaстиpя пpoтягo;vt ХVlll ст. зaзHaвaв зHaЧ}1oгo пoгipшeння внaслiдoк
тoгo, щo illaeтки Йoгo пoслiдoвнo втpaчaли piзнi пpивiлei, як, Haпpиклaд,
пpaвo кypити гopiлкy, дepжaти ЦJи|.|ки' a нaтoмiсть пiдлягaли звичaЙним
пoдaткal l  i  oбoв'язкaм. Тaк, Haпpиклaд, yжe зa нaсiв митpoпoлитa
P.3aбopoвськoгo Ceнaт видaв Haкaз з дня 10 жoвтня 1743 p пpo
зaбopoнy l,oHaстиpяlt,l i дyхoвним oсoбaм дepx(aти шиHки. ToЙ нaкaз
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бyв пiдтвepджeний в p. 1751 i 1752 oтoж Киeвo-БpaтськиЙ мoнaстиp
зачинив свiй шинoк в Киeвi нa Пoдoлi' aлe шинкapський двip Бpaтськoгo
lioнaстиpя i дaлi iснyвaв, бoдaЙ щe в 1766 p apeндyвaв Йoгo киtвськиЙ
мiщaнин AндpiЙ |вaнськиЙ [92, с 331]'

Тiльки p. 1741 цapський ypяд вiднoвив AкaдeмiT щopivнy дoпoмory з
вiЙськoвoгo скapбy, i з тoгo нaсy Aкaдeмiя дiстaвaлa пo 200 кpб. щopivнo
aждo 1762p. '  сeбтoдo Цapювaння Кaтepини l l -  [92, с. 116,307].

3 числa piзниx дoбpoчинцiв AкaдeмiT бaгaтo пpислyжилися Ti
дoбpoбyтoвi киТвськi митpoпoлити, oсoбливo P 3aбopoвськиЙ (нa пoшaHy
йoгo Aкaдeмiя нaзивaлaся вiд 6 сiчня 1735 p aж дo Чaсy пepeтвopeння
iT 1819 p. в flyxoвнy aкaдeмiю - <Aсademia Mohilo-Zaborovskiаna>) тa
Г.Кpeмeнeцький, щo пo)кepтвyвaв вiд 1 )кoвтня 1777 p дo чaсy свooT
смepтi 73500 кpб. нa Aкaдeмiю.

Haдyмaвши пepeвeсти сeкyляpизaцiю цepкoвниx i мoнaстиpсЬкиx
мaeтнoсгeЙ тaкo)t( нa УкpaТнi (в PoсiТ пepeвeдeHo \1 17ф p.), Кarepинa ll
виpiшилa нaпepeд зрбити (чистrry)) фpeд yкpaiнсЬкoгo дyхoвeнсгвa, щoб
rie нapaжaти ceбe знoв нa тaкиЙ спpoтив, якиЙ вoнa зaзнaлa з бoкy
poстoвсЬкoгo митpoпoлитa Aфaнaсiя MaцtевиЧa, вихoвaнця КиTвськoi
aкaдeмii, yкpaIHця з пoхoджeнHя. 3a свiЙ пpoтeст пpoти вiдiбpaння цepкoвних
мaeткiв y Poсii A. Maцieвич, як вiдoмo, бyв пoзбaвлreний сaнy тa зaсyджeниЙ
нa yв'язHeHня в PeвeльськiЙ фopтeцi, дe i пo]vtep 28 лютoгo 1772 p oтoж
Кaгepинa || p 17Ы дaлa нoвoмy пpaвитeлeвi Укpaiни Пeтpoвi Pyмянцeвy
iнстpyкцiю, дe писaлa: (Haдлe)китъ вaпnъ искycнЬlмь oбpaзoмь
пpисl'aтpивaтЬ и зa apxiepeями и и)сь пoдчинeннЬ|ми, дaбы paзличнЬ|lvlи
зaкoсн.Ьлaгo въ HиХъ влaстoлюбiя yxищpeнiями нe выстyпaли и3ъ
нaдлe)кaщиxъ санa свoeгo пpqд*,лoвъ Ceгo paди дoлжнЬ| вЬ| стapaтЬся
y3нaтЬ сoвepшeннo влaстЬ тal,toшнaгo дyxoвeнствa пo вс'Ьмъ eя
oкoличнoстяtt'ъ, т€lкo)къ имtнiя и дoхoдЬ|. И кaкь пo сeмy вeсЬlia нyxФ|o,
чтoбъ вь apxiepeи и apxиi'aндpити пoсвящaeмы были тaкie люди' oтъ
кoтopЬ|Хъ бьl ,  пo Haстoящeмy смиpeнiю и кp.&,пoсти дyхoвнoй,
рзoнaбeльHЬ|ХЬ сeHтимeнтoвъ ollидaтЬ бьtлo мoжнo, тo He ryдo' нтoбъ вьl
зapaнte тaкoвЬtxъ зHaли и въ свoe вpeiiя нa yбьlльtя apxiepeйскiя и
apxи1r4aндpичьи м*cтa пpяltio oтъ сeбя нaмъ сaмимъ кaндидaтaMи
пpqдстaвляли' oписЬ|в€lя пpи тoмъ исКyссrвo (? - с ) и oбpaзь мьlслeЙ и
житiя иxь> [115' с.35.36] A тpoхи згoдoм, a самe 17 лютoю 1765 p. видaHo
зaкoн пpo зaбopoнy yкpaiнсЬкиtt,t чeнцям бeз oсoбгtивoгo дoзвoлy нai.жджaти

.Пpи oдepжaннi 200 кpб 3 вiйськoвoТ гeнepaлЬHoi кaнцeляpii в Глyхoвl дoвoдилoся
вiдпopyнникoвiАкaдeмi| дaвати t<абapя yрдoвr.рм кaнцрляpj' в|д 50 кoп дo qднoгo кapбoвaнця
нa oсoбy, всьoгo 5 кpб | пpo тi хaбapi. 3 пo3начeнням пpiзвищ хaбapникiв i poзмipy хабаpя'
писалoся в oфiцiйних пaпepаx! [94. с 399]
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дo MoскoвщиHи тa пpo зaбopoнy мiсцeвим apxiрям висвячyвaти кoгo-нeФдь
в apхiмaндpитибeздo3вoлy Cвятoгo Cинqдy. зaкoн 17 лютoгo .t765 p. явнo

кaсyвaв пoпepqдню мoнoпoлiю киiвськиx yчeниx чeнцiв i взaгaлi виxoвaнцiв
Киiвськoi aкaдeмii нa iepapхiннi пoсади нa Moскoвщинi* тa пpoклaдaв цляx
poсiянaм нa Укparнy, щoб тaм зaЙмaти 3 нaкaзy Cвятoгo Cинoдa
F|aстoятeлЬськi пoсади в мoнaстиpях**.

Тoгo сaмoгo poкy (1765) Кaтepинa I l  y листi  дo пpeзидeнтa
MaлopoсiЙськoТ кoлeгii гp. п. Pyiiянцeвa писaлa, щoб вiн нaмoвив бyдь-
кoгo з дyХoвниХ oсiб noдaти jЙ сyплiкy пpo пepeвeдeння дyхoвeHcтв€l
(въ штaтнoe сoстoянie>, бo Mикoлa Чиvepiн iЙ кa3aв, щo киiвський
f\,tитpoпoлит (A. Moгилянський) (He пpoчЬ oтъ сeгo yнpeждeнiя бyдeть'

.Moнoпoлiя киiвських yveниx veнцiв викликалася oбсгaвинaми самoi спpави: в PoсiТ

дoвrий vас нe бyлo тaкoi шкoли' щo пiдгoтoвляла б дyxoвниx oсiб. зAaтних заЙмeти вищ|

кtлькlсть yнeних людeй poсrйськoгo пoxoAжeння встиглa 3poсти Ao тoгo, щo вoни вва)кали

мo)glивим oбlйтися фз зайдiв-yкpaTнцiв' Hapiкання рсiйськoгoдyxoвнства нa (чepкao{цjек>.

за вислoвoм apxaнrелЬсЬкoгo аpxipeя Bаpсoнoфiя, дiйшли дo Лисавти Пeтpiвни' i вoнa p.1 714

видала нaказ, щo дo3вoляв на ва)кливi дyxoвнl пoсади пpи3начaти нe oAниx киян' алe й poсян

|47 , c- 178, з58, 42s.429]. Hаpiкання poсiян на yкpаjнцiв, за свiдveнням oднoro 3 дoс.'llдник|в
iстopiT AyхoвHиx сeмiнаprй, мали дeякy пiдсгaвy, бo yкpelнцi частo oдвepтo виявляли свo0

npe3иpствo Ao poсiян як дo дикyнiв, a yvитeлi.yкpаiнцi в poсiйсЬкиx сeм|наp|ях ((в клас|

мусiли з цapсЬкoro накa3y ixати дo Moскви, щo вoни кзаскopб'kли>. leкгo з киiвсЬкиx yчeних'

викликaних Ao Moскви, пtсля кopсгкoгo nepeбyвання пoза батькiвщинoю' клoпoтaлися пepeA

цаpeм пpo Aoзвiл пoвеpнyrися дoдoмy (пoтpiбнiшi 3 них для poсiйськoгo ypядy нe дiставали

Ao3вoлу)' алe бtльшlсть звикалeся 3i свoiм пoлoжeнням тe poбилa сoбl на пiвнсt..li каp.6pу нe

piзних пoсадaх [28. с' 99.100].
' .Пpaвдa. yжe nepeA виданням закoнy 3 дня 1 7 лroгoгo 1 967 p' CинoA oбминaв yкpаTнцtв

npи пoсвячeHцi нa аpxlpeйськi пoсади. як цe виAнo з листа бiлгopoдсЬкoгo спискoпа loсафaта

Mиткeвича дo нeв|Aoмoi oсoби з дня 
.|6 нepвня 1763 p' y тoмy листi eпискoп писав: кBсьt

тeпep Mалopoссiянe вeзд'li вь кpaйHeмъ пpe3p*нlи Caмыe чeсгныe лЦдe oсгagтся сь на].tJихь'

a вь Тфep (Твepь. - C,) и вь Bлaдимepъ пpoмoванЬ|, кoтoрiи и нeдавнo мoнаxами с pyсскихь'

oднaкдoбpie лЦдe. и AoсгoйнЬ|e. Cie пo пpoнeгk пpoшy Фt(eчЬ, a я' pa3суЦAaя тeпepь пpeб.Lднoe

oтeчeства сoсroянie' плaчy и вoзд}rхаю Гoспщи пoмилyй!> [95' с 43.44l
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пoHeжe oHъ l,eH*e дoхoдa съ дepeвeHЬ иM.keтЪ, Heжeли пoсл*,дHiЙ
вeликopoссiЙскiЙ apхiеpeЙ, a мьt бъ eмy, пpeoсвящeнHoмy, eсли бъ
скЛoнился o штaтHoMъ пoлoжeнiЙ пpoситъ, сд*лaли бъ вeсьмa вЬ|гoдHЬ|я
дЛя нeгo кoндицiи> [95' c.22l

3aвдяки зaкoнy 17 лютoгo 1765 p y мoнaстиpяХ кИlвсЬкo|. 6пapХi i
маЙжe пoлoЕ}инa нaстoятeлiв (apхiмaндpитiв i  i ryмeнiв, хoЧ пpo lгyмeнiв
тoЙ закoн зoвсiм He згадyвaв) у 1770-х pp склaдaлaся з poсiян TакиЙ
сКлaд заЙдiв i  vyжoплeмeнHих MoнaстиpсЬкиХ нaстoятeлiв нa Укpaiнi,  як
слyшнo зayвa)кив M Пeтpoв' бeзпepeннo, нe мiг вiдстoювaти Heдoтopкa-
нlсть iстopичHИХ пpaв i  пpивiлeiв yкpa|нсЬкoi цepкви вiд цeнтpaлlзaцiЙниx
змaгаHЬ poсiЙськoгo ypядy [96' с V|-Vl|]

P ,1786 пepeвeдeHo сeкyляpизaцiю ЦepкoвHиХ i  мoнастиpCЬкИХ
мaeтнoстeй нa Укpaiнi,  a ,1 0 квlтня 1786 p пpизHaчeнo КиТвськlЙ Aкaдeмi l
зl всiмa Гl yстaHoвaми 6400 кpб дoтaцil pivнo з дep)кавHo| скapбницi, a
вiд1787 p , Ha пpoХання киiвськoгo Mитpoпoлита C MислaвсЬкoгo, збiль-
шeнo дoтaЦiю дo 9000 кpб piннo

Пepexoджy дo внyтpiшнЬoгo жИття Aкaдeмii.
|нстpyкцiя, щo j-iскЛaв p 1734 митpoпoлИт P 3aбopoвськиЙ, визначилa

в 3агaлЬHиХ pисax poзпopядoк внyтpiшньoгo }киття шкoли ПepшиЙ пyнкт
тot iнстpyкцit пlдкpeслюe всeстaнoвиЙ xapaкrep Aкaдeмii: <B Aкaдeмiю
пpиймaeться кo)кHa вiльнa людиHa, вiдкtль вoнa He пpибyлa б' aби тiльки
визHaвaлa сxiдню ХpистияHсЬкy вipy тa булa б здiбна дo нaвvaння> [5,
c 102| Пpaвдa, Cв Cинoд Mав Ha дyмцi вiднoвити зaбopoнy _ пpиймaти
дo Aкaдeмi i  (зapyбeжньlхъ людeЙ> тa вiльнo пoкидaти Aкадeмiю' aлe
P3aбopoвськиЙ вiдписaв, щo зaбopoнa вiльнoгo вчeHHя стyдeнтlв
Киrвськoi aкaдeмii пoтягHe зa сoбoю <кpаЙнee oскyд.kнie Акaдeмiи>, бo,
мoвляв, <бeзв'Ьстнo paзб'kгyтся изъ мaлopoссiянъ, кoтopЬ|e Hа свoeМъ
кoшт.Ь yчaтся' кoгда иMъ свoбoдньtЙ oтпyскЪ и3ъ yчилищъ кieвскиxь
yHятЬ> Cинoд 16 вepeсня 1738 p. видaв нaкaз пpo збepeжeння вoЛЬHoст|
стyдeнтiв Киiвськol aкaдeмl i  (пo пpeжHeмy oбьtкнoвeнtю> |94' c 444|

!oклaднo 3малЬoвyr внyтplшнlй poзпopядoк Aкaдeмi'r iнстpyкцiя, щo ii
склав 1763 p, peКгop Caмylл MиславськиЙ, a зaтвepдив i] дHя 1 тpaвня 1764
p Niитpoпoлит A MoгилянськиЙ |нстpyкцiя тa сКлaдaлaся з п'ятИ poщtлiв
У пepшoмy poщiлl пoдarтЬся пpoгpaмa кypсy всix клaсiв aбo шкiл Aкaдeмii;
в дpyгoMy гoвopитЬся пpo тe' (кoгдa и кoмy имяРlHo изЪ yчитeлeи xoдИтЬ въ
свoю шкoлy. скoлЬкo вь oнoЙ сид*ть, тaкoжЪ кoГдa кaКyю шкoлy кa>кдoмy
пoчИHaтЬ и КoнчaтЬ); в тpeтЬoMy _ poзклaд гoдиH дЛя нaвЧaння в кoжHoMy
клaсi; в чeтвep]oмy Йдe мoвa пpo тe, (кaкъ yЧитeлямъ и внyтpЬ и вн.Ь свoeЙ
шкoлЬ| пoстyпaтЬ>; в п'ятoмy _ пpo тe, (чегo имяHнo pe}сгopy съ пpeфeкroмъ
нaблюдaть нaЙпpилeжн*Йшe дoлжнo> [5,1' с 283]

122

ПpиЙoм yvнiв дo AкaдeмiТ вiдбyвaвся в пepшиx числaХ вepeсня Biк
для встyпy дiтeЙ дo AкaдeмiT нe зaвx(ди визHaчaвся oднaкoвo, - iнкoли
пpиЙмaли дo фapи дiтeЙ вiд 7 дo 14 лi1 дeкoли вiд 9 дo 15 oтoж нe
дивHo, щo в бaгaтьoх клaсaх вЧилися paзoм пiдлiтки, юHaки tлiтнi пapyбки

Лeкцil в Aкадeмii вiдбyвaлися в такi гoAиHи: пo пoнeдiлкax, сepeAax
iп'ятницяx вiд 7 гoд дo 10 гoд paнкy тa вiд 1 гoд. дo 5 гoд дня; пo
вiвтopкaх' чeтвepгax тa сyбoтax вiд 7 гoд дo 10 гoд paнкy тa вtд 1 дo 3
гoд дня [a9' с 361]

Лiтнi вaкацi l  тягнyлися звичaЙнo вiд пoлoвин|А nИпня дo 
,1 вepeсня

oднaк нepiдкo бyвaли випaдки' щo yннi кoлeгi i-aкaдeмi l  сaмoвiльнo
laлV|ШaлИ нaвчаHHя paнiшe вИзHaчeHoгo тepмtнy лiтнiх вaкaцiЙ i
Bv1.зp,v1лИ дoдoмy чи Ha кoндицiT бeз писeмHoгo дoзвoлy Ha тe
aкaдeмiннoгo HaЧaлЬствa Пpo цe свiднить yкaз киjвсЬкoгo apxieпискoпa
P 3aбopoвсЬкoгo з Аня 24 чepвня 1734 p Укaз тoЙ зaкiнvyeться тaк:
<Haкp*пкo пpикaзyeмЪ' бyдe гд.Ь являтся стyдeнтЬ| бeзъ пaшпopтoвъ
пpeчeснaгo пpeфeктa aкaдeмiи нaшoЙ КteвскoЙ, тaкoвЬ|Мъ нe тoкпЛo
чиHитЬ yгaждeH|я'  пo oниХъ якo пoдoзpитeлЬHиxЪ' нeпoстoянихъ'
слoвивъ, oтсилaтЬ пoдъ apeштoмъ в Акaдeмiю нaшy Кieвскyю для
yнинeнiя имъ зa тaкoe сaмoвoлЬствo Haдлeжaщaгo Haкaзaнiя, ибo зa
тaКими бeзд*льникaми, бeзъ па|, lJпopтoвъ вoлoЧащимися' paзHЬ|я
нeблaгooбpaзiя пpoисхoдятъ) |182' c 15411

Учнl заЙмaли мiсця в клaсi вiдпoвiднo дo свolХ yспlxiв Ha пepших
лaвax cvlД|лv1 кpaщi yннi - <senatus>, peЦJтa yvнiв мaлa нaзвy <popu|us>
У кoжнoмy клaсi бyв (диктaтop)'  - звичaЙнo пepшиЙ yчeHЬ Hа зpaзoк
rзy|тсЬких шк|л, дoгляд зa noвeдiнкoю yчHlв l чистoтoю клaсy пoКлaдaвся
пoчасти Hа сaмиx yvнiв Haпpиклaд, цeHзop пoвиHeH бyв дoглядaтИ зa
oxaйнiстю класy тa тишeю дo пpиxoдy вчитeля; oбoв'язкoм aвдитopa
бyлo вислyхaти лeкцiю вiд yvнiв, щo lx Йoмy дopyчeHo, a тaкoж пoяснити
lм тe з лeкцiй, чoгo вoHи нe зpoзyмiли Пpи пepeвipцi лeкцiЙ aвдитop
poбив y зaписникoвi пoмiткy пpoти пpiзвищ дopyчeHих Йoмy yннiв. sсit ,
nesсit ,  errаbat, prorsus nesсit ,  aeger (знae, нe зHae, пoMилявся' нiчoгo
нe зHaс, xвopиЙ) Лaви, дe cидiли aвдитopи-сeHaтopи, нepiдкo бyли
лiпшot бapви, нiж peштa лав Кpiм тoгo, сepeд yvнiв бyли сeнiopи,
диpeктopи, вiзитaтopи, кaлeфaктopи Ceнiopи дoглядaли зa пoвeдiнкoю
MaлИх xлoпц|в пo квapтиpax' диpeктopи Aoпo|vtaгaл|l1 Maлим yчHяM
3aсвoювaти лeкц|| '  в lзитaтopи стeжили 3a пoвeд|Hкoю yс|x yчн|в' нaв|тЬ
сeнiopiв iдиpeкropiв Biзитaтopи бyли i  явHиMи, iтaЙними дoглядaчaми
Кaлiфактopи* (сiкapi aбo гapянитeлi) пpизнaчaЛися нa кoжниЙ клaс для

.Калiфaктop - в|д лaтинськoгo слoва calefaсere - oгpiвaти
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викoнaння тiлeсHoТ кapи Haд тoвapишai,и [67, с. 565-567].
Пepeвipкa yчитeлe[' вивЧeнoгo зa тиждeHЬ пpoвoдилaся пo сyбoтaх

Тoдi ж тaки, 3a стapoю тpaдицiсю, вiдбyвaлaся i кapa зa всi пpoгpiхи yннiв
пpoтягolvl oстaннЬoгo ти)кHя. У тaблицяx пpo yспiшнiсть yннiв y нayцi
зHaxoдимo тaкi квaлiфiкaцii:

квь yveнlи дoбpь> ,
<вь yveнiи пpил*xньlй>,
(скopoпoсrижeнь вь yчeнlи)),
(вь yчeн|и oстpoyмeHъD,
<въ щeнlи блаroнaдeЦAeнъD,
<вь yveнlи изpяAн*Йшiй>,
<<,дфpoуtrитeлeнь>,
квь yнeнiи м.hpeнъ>,
<вь рeнiи л.[нивь>,
(вь yчeнlи xyдъD.
(вь yчeн|и мaлoнaAe)'ЦAeньD'
квьyнeнlибeзнадeЦдeнъ)) [93'с 32.з5]

Biд eзytтiв пepeЙHятo як кapy (кaлЬкyлюс>. Тaк нaзивaвся apкyш
пaпepy y фyтляpi; дo тoгo apкy].Uа 3aписyвaлoся пpiзвищe тoгo yчня, щo
вжив пiд чaс лaтиHсЬкol мoви - piднoT t\,loви, aбo дoпyстився якoТсЬ
пolt,tилки в лaтинсЬкiЙ мoвi. Bинyвaтeць мyсiв Hoсити 3 сoбoю тoй
кaлЬкyлюс нe лишe в клaсi, aлe Й в бypсi, пoки He злoвитЬ |-|oвoгo
винyвaтця в тi lvt сaMiм пepeстyпi. У кoгo зaлишитЬся кaлЬкyлюс дo
нaстyпнoгo paнкy, тoЙ пiдлягaв yдapaм пaлi I47, с. 118] Toмy, щo
кaлЬкyлюс винyвaтцi Hoсили пoтaЙ, кo)книЙ дивився нa свoгo тoвapи[Ua,
як нa вopoгa oтжe, кaлЬкyлюс пo3бaвляв yЧHя всякoгo пpия3Hoгo
стaвлeHня дo тoвapишiв [66' c 462|.

|спити вiдбyвaлися звичaЙнo двiчi Ha piк: в гpyднi тa в нepвнi' Haд-
звичaЙнi iспити мaли склaдaти тi' xтo встyпaв дo Aкaдeмii з зaкopдoннoI
шкoли B клaсaх фiлoсoфit тa бoгoслoвiя вiдбyвaлиоя кoлoквiyми абo
диспyти !испyти бyли тижнeвi (sabbatovae), мiсяvнi (menstrua|es) i кiнцeвi
(fina|es) oстaннi вiдбyвaлися пiсля зaкiHчeHня якoгoсЬ вiддiлy пpeдi,eтa
[23' с. 266] <Пyблиннa диспyтaD вiдбyвaлaся нe fЙeнцJe двox paзiв Ha piк
i  бyлa Haд3вичaйним шкiльниl '  святo]t ' .  B дeнь, пpизHaчeHиЙ Для
<пyблиннoi диспyтиD, з'iжджaлися дo Aкaдeliit yсi визнaннi дoстoЙники,
a тaкoж бaтьки стyдeнтiв Aкaдeмij Bpaнцi всi ЙUJли дo лaвpи. дe слy)кбy
Бoжy пpaвив tr'итpoпoлит. Пiсля тoгo пoчиHaлoся саlie святo. Пpeфeкг
пlднoсив висoкиtt,l гoстям po3]ЙaлЬoвaHy пpoгpa]\iy <диспyти)' т зв.
кoнклюзiю Пepeд диспyтoм oдиH 3 Йoгo yнaсникiв вистyпaв з пpoмoвoю
(<opaцiя>), дe кopoткo з 'ясoвyвaв тeзи диспyтy, a F,aлi вистyпaв
<дeфeндeнт), нaвoдяЧи мipкyвaння нa 3aхист свoiх тeз, a oпoнeнти - iХ
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бyлo двoe aбo тpo€ - стapaлися lбvl.тlА тi тeзи, пiсля чoгo дeфeндeнт
зaбиpaв oстaнHe слoвo, щoб вiдпepти зanepg{eння oпoнeнтiв тa вiдстoяти
свoi тe3и. Якщo (диспyтaD вiдбyвaлaся He дoсить глaдкo, aбo
виcoвyвaлися oпoнeHтaми тaкi зaввaги, щo 3 ниl,tи дeфeндeнт, як видHo
бyлo, нe дaстЬ сoбi paди, xop з opкeстpoю пepeбивaв (диспyтy)).

Пyблivнi висryпи в пoлoвинi XV||| ст., oчeвидHo, He дyжe peтeлЬнo
вiдвiдyвaли фiлoсoфи i бoгoслoви, пpo щo мoжe свiдvити Haкaз
митpoпoлитa Т. l{epбaцЬкoгo з дHя 

.t6 листoпaдa 1752 p. - кapaти
стyдeнтiв фiлoсoфiв i бoгoслoвiв, щo нe вiдвiдyють пyблiнних диспyтiв
aбo зaлишaютЬ iх пepeдчaснo, пoзбaвлeнHям кoндицiЙ, <ибo сь тoгo
HepaчeH|я виднo' Чтo oHЬ| тoлкo имeHeмъ шкoлЬ| xвaстaтЬ Хoтятъ' a
плoдa свoeЙ шкoлЬ| никaкoгo чyвствoвaтЬ нe жeлaютъ> [94. с 83]
Mитpoпoлит C. MислaвськиЙ скaсyвaв пyблiннi диспyти, a зaли[lJив лишe
клaсoвi |47, c. 767|, aлe згoдott' вoни вiднoB|Ал|^ся, бoдaЙ в твopi
poсiЙськoгo пoдopo)t(никa B |змaйлoвa (<Пyтeшествie въ пoлyдeнHyю
Poссiю> Moсквa' .1800) знaxoдиMo oпис пyблiннoгo диспyтy в КиtвськiЙ
aкaдeмii p 1799: <У вeличeзнiЙ зaлi нa кaтeдpi стoяв стyдeнт i чeкaв нa
слyхaviв. Xop спiвaкiв зyстpiнyв дyхoвeHствo Bсi сiли Ha свo| мiсця, a
тoЙ стyдeн1 пpиЙнявши блaгoслoвeння apxiмaндpитa пoчaв гoвopити
лaтинсЬкoю Moвoю Пiсля тoгo псF,{aлaся дискyсiя. Ha зaписцi, щo t] дiстaв
кoжний гiсть пpи встyпi дo зaлi, бyли тaкi тeзи диспyтy: 1 He мoжнa
yтвopити npaвдивe пoняття пpo pevi бeз мeтaфiзикtа 2 eствo pevl e
нeoбxiднe, вiчнe' нeoдмiннe, тoщo. 3дaеться, щo всe тe, щo гoвopилoся'
бyлo виыeнo нaпepeдoднi БoдaЙ pyх oблиvvя yvaсникiв диопyтy свiдчив
пpo тe, щo ТxнiЙ yм нe пpaцювaв i нe вишyкyвaв дoкaзiв Bсe ж дeякиЙ
вoгoнЬ oживлювaв пpoмoвцiв. Я сaм пoнyвaв зaпaл y свoiх гpyдяx. бavyvи
бiЙ yмiв, тa гopiв бaжaнням ]\'aти xист i сoбi стaти бopЦeм нa блискyнiм
бoЙoвищi> |128' c 152-153].

Ужe згaдyвaлoся пpo <сyбoтHики), щo бyли для yvнtв Aкaдeмit
нaЙстpaшнiшим днeм y тижнi, бo сaмe тoдi вiдбyвaлася poзпpaвa з
лiнивцями тa збитoчникaми. |нстpyкцiя .|763-1764 pp встaнoвлювaлa.
Щo yчитeл| fuloжyтЬ кapaти yЧH|в нижчиx Кпaс|в зa шк|лЬн| пpoвиHи plзкaMи
вiд 3 дo 5 yдapiв, a y вa}оивиx випaдкaх aх<Дo 12 yдapiв. Щoдo стyдeнтiв
двox вищиХ клaсlв - |HстpyкЦ|я дoпyскaлa тaк| кapи: пepeстopoгy,
пoзбaвлeння пeвних npaв, Haпpиклaд, мaти кoндицii, бyти iнспeкгopoм в
yннiвськиx квapтиpaХ тoщo, нaкiнeць, виключeHня з Акaдeмil oднaк в
дiЙснoстi тiлeсна кapa пepexoАviлa зa мe)кy визHaчeниx iнстpyкцieю
yдapiв, a тaкoж iдopoслi стyдeнти нepiдкo пiдлягaли тiлeснiЙ кapi Taк,
Haпpиклaд, p.1764 стyдeHтбoгoслoвiя Пeтpo ЯнoвськиЙ 3a зyХвaлЬствo
i oбpaзy пpeфeктa i yнитeлiв бyв пpисyджeниЙ дo 60 yдapiв Haгaeli в
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peKropсЬкiй кeлii в npисyтHoстi пpeфeКгa iyсiх yнитeлiв, aлe пpи викoнaннi
тoТ кapи 19 yдapiв <бьtлo пpoщeHo) [95' с. XX|Х-xxX' 193].

Ha /pyнтi кapaнHя в стiнaх Aкaдeмii ви|-|икaли стyдeнтсЬкi бyнти i
сyтиЧки. Пepшa <фiлoсoфivнa сyтичкa> ви|-|иKлa p 1733 пpoти пpeфeкгa
Cтeпaна Кaлинoвськoгo, щo пoбив фiлoсoфa ПaнтeлeЙмoнa
Чapнeцькoгo (пoвepxъ eгo зaслyгъ>. 3a ЧapнeцЬкoгo встyпилися Йoгo
тoвapишi: HaстyпHoгo дHя вoHи нe пiшли нa лeкцiю пpeфeктa, a
зiбpaлися в квapтиpi фiлoсoфa lвaнa ЯвopсЬкoгo, склaли скapгy нa
пpeфeпa тa пoдaли tT митpoпoлитoвi P 3aбopoвськoмy. Mитpoпoлит в
згaдaнiЙ yжe свoiЙ iнстpyкцii, внaслiдoк тoj сyтички, вмiстив тaкviЙ пyHкт:
<Учeники кaкoй бьt t.lJкoлЬ| ни бьtли' бyнтoвъ yчиHятЬ Hи пpoтивь кoгo, a
oсoбливo yнитeлeй, нe дoлжeHствyють; yнинитeлeЙ бyнтoвъ жeстoкo
HaкaзывaтЬ или пaчe искopeнятЬ Haдoбнo))' A p 1773 cтaлaся нoвa
<фiлoсoфivHa сyтичкa> нa тaкiм сaмiм /pyнтi.  A сaмe, oднa жiнкa з
Пoдoлy пoскap)килaся пpeфeктoвi M opлoвськott 'y Ha чoтиpЬox
стyдeнтiв фiлoсoфii' щo нiби вoHи вкpaли y нeT дpoвa. Пpeфeкг пoкapaв
двox стyдeнтiв piзкaми, a двoх - пoзбaвлeнням Txнix мiсць нa лaвax в
клaсi, чим нa Hих (Haвeль Heмaлoe бeзчeстie>, - тaк пoтiм пиcaли 22
стyдeнти фiлoсoфi i  y свoiЙ скapзi  нa пpeфeктa митpoпoлитoвi
A.MoгилянсЬкo]tЛy Кoли тoвapишi пoкapaниx стyдeнтiв 3aпитaли в клaсi
пpeфeкгa, якa бyлa пiдстaвa (oнaгo штpaфa>, тo пpeфeкг виЙшoв з
клaсy i  пepeстaв xoдити нa лeкцi i  Пpeфeкт в свoТм пoяснeннi
митpoпoлитoвl пoкaзaв' щo стyдeHти п|дHяли в клaс| (кpики и шyмЬ|
yжaснie, Haзывaя eгo, пpeфeктa, вooбщe HeпpaвoсyдцeiЛъ и тaкъ eгo,
пpeфeкгa, кp*'пкo спyх(aли' чтo oдl-ia дyмкa былa въ кaтeдp.fr шкoлнoЙ,
a l1pУгaя на пopoг* смepтнoмъ> [95' с 24-З51

Учнi нeзaмoжниx бaтькiв i сиpoти мaли бeзплaтнe пpимiщeння в бypсi
aбo в ки]всЬких пapaфiяльниx шкoлax Cтapшi yvнi, щo визнaчaлися
yсп|хoм в нayц|, пpизнaчaлися lнспeктopaми в yvнiвськиx квapтиpaх
oбoв'язкoм iнспeктopiв бyлo дoпoмaгaтИ B нayцi тим yчHяiln, бaтьки яких
бpaли нa сeбe oбoв'язoк пoкpивaти плaтню зa пpимiщeння iнспeкгopa в
тiЙ квapтиpi тa дoстaвляти Йoмy xapvi aбo вHoсити пeвнy чaсткy гpoшeЙ
квapтиpнiй хaзяЙцi зa Йoгo хapчyвaHня

У пepшiЙ тa пoчaсти дpyгiЙ пoлoвинi ХV||| ст. бypсaки нe
oдep)кyвaли вiд Aкaдeмi i  мaЙжe жoдHих кoштiв Ha свoe yтpимaння, a
тoмy niд мaтepiaльни1t4 oглядonl бyли вoни в пpaвдивoмy poзyмiннi
слoвa (HищeтHoю бpaтirю> |.{я <нищeтнa бpaтtя>, щo Чaстo тepпiлa
бoлiсниЙ гoлoд i xoлoд, пyскaлaся нa всякi дoзвoлeнi Й нeдoзвoлeнi
зaсoби, щoб зaспoкoТти свol щoдeннi пoтpeби. Бypсaки хoдили пo
дoмaх i  нa бaзapнi плoщi, спiвaли кaнти, -  Цe нaзивaлoся
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<мipкyвaнняMl>*. He зaвжди мipкyвaння щaсливo t\ iиHaЛo для
бypсaкiв, - дeкoмy тя)ккo дiстaвaлaся тa niилocтиня, щo Тi виспlвyвaли
вoни niд вiкнaми киiBсЬкиx мiщaн. Taк, нaпpиклaд, y листoпaдi 1755p
киjвськиЙ кoзaк Aнтiн Бiгoнaлo, нeвiдoмo чoмy, тaк пoбив yvня фapи
Tpипoльськoгo, щo пpиЙшoв з тoвapишaми спiвaти y вopiт тoгo кoзaка,
щo (дитинa вeсЬ тoгдa бeзнyвствeн oстaлся, Аa |А нынt eщe
вЬ|гoвopитЬ He il,loжeтъ, a yжe тo[4y пятЬ днeЙ пpoЙшлo: и бyдeтъ ли
х(итЬ, или нtть, сyмнитeлЬHo), -тaкдoнoсив пpoтoЙ iнЦидeнтyчитeлЬ
pитopики AвpaaмiЙ ФлopинськиЙ митpoпoлитoвi T l lepбaцькoмy. Ha
тiм дoнeсeннi митpoпoлит Haписaв тaкy peзoлюцiю: <Tpeбaвaть oтъ
пoлкoвoЙ кaнцeляpiи сaтiсфaкцiю> [94, с. 125.|2б|. oсoбливo тяЖкe
пoлo)кeнHя бypси бyлo в pp 1770-1771, кoли в Киeвi лютyвaлa чyfvla.
Haчaльствo Aкaдeмii poзпyстилo всiх yvнiв дoдoмy i зaкpилo Aкaдeмiю
вiд24 вepeсHя 1770 p дo гpyдня 1771 p., aлe всe ж в бypсi зaлиuJaлoся
бiльшe 100 yvнiв. Киeвo-БpaтськиЙ t\,toнaстиp пoстaчaв y тoЙ vaс
бypсaкaм пeчeниЙ xлiб i мyкy, a дoбpoчинцi уДiляли пoжepтви для
бypсaкiв. Тaк, нaпpиклaд, p. 1771 ГpигopiЙ Гнaтoвич Гaлa/aн зanoвiв
пoслaти в КиТв 500 кpб. (Ha Hищиe и нa бypсy, и нa тихъ, кoтopie пo
тypмaxъ сидять> [96' с ХVI-XV||l].

P 1799.,1800 збyдовaнo, oкpeмий дiм для лiчницi нa т зв. бpoвapнiм
пoдвip'j Лiнниця [naлa тpи пoкoТ, a кpiм тoгo, бyлa бaня дЛя Хвopих, -
вoнa мiстилaся Ha бepeзi.Qнiпpa [129. с. XxX]

3aсoбaми yтpи]vtaHHя бypсaкiв бyли Тxнi piзнi збipки пo)кepтв тo зa
слaвлeHHя ки|всЬкиХ мiщaн пiд нaс Piщвa <зo звiздoю>' нa BeлиKдeнь
тa в iншi вeликi святa'  тo зa <сyплiки> _ слaвлeння opaцiями ни
квiтчaстими вipшaми визHaчних oсiб, тo зa ypoнистt пoминaHHя живих i
мepтвиx дoбpoчинЦiв Aкaдeмi i  п iд чaс кoнгpeгaцiЙнoгo святa
КoнгpeгaцiЙнi збipки бyли, зa влyчHи?'lt вислoвoм oднoгo iстopикa дyХoвних
шкiл, <yпopядкoвaнoю тa yшляxeтFteнoю фopмoю жeбpaцтвa>|47, c 278l.
flo pevi вкaжy, щo Aкaдeмiя з oсoбливoю ypoчистiстю святкyвaлa, кpiм
свoix xpaмoвиx свяl Boдoхpищe, Лaзapeвy сyбoтy, кoли вiдбyвaлacя
пpoцeсiя з пepeнeсeHням вepби з Гeop/iсвськoТ цepкви (бiля CoфiЙсЬкoгo
сoбopy) дo Бpaтськoгo мoHaстиpя. тa 31 гpyдHя - вдeHЬ смepтi П. Moгили

MaтepiaльHe пoлoЖeння бypсaкiв знaчнo пoлiпшилoся пpи

. Ha дyмкy митpoпoлита Eвгeнiя Бoлxoвiтiнoвa [39. с 215]та B Aскoleнськoгo [4'
с 269]. слoвo (t\'lpкyваHня) пoвсIaлo чepeз тe, щo пlсня, якy виспiвyвaли 6ypсaки п|д вiкнами
vи y вopiт киiвсЬкиx мiщан, пoнинaлася так, кMиp Хpистoв да вoAвopитЬся в дoм.kх ваl.Uих).
a M ЛiнчeвськиЙ|67 c 5l гадae, щo слoвo кмipкyвaння> пoХoAитЬ вiд слoва (мipкyвaти) в
poзyмiннl (пpoмиtlJляти>. бo виpаз <мipкyвання> вживався 6ypсакaми i тoдi '  кoли кaнтaта
<Миp Xpистoв> замiнялася |ншoю niсHeю
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митpoпoлитi C MислaвсЬкoмy: 9 лютoгo 1784 p. вiн нaкaзaв пpeфeктoвi
BиАaBaтLl щopiннo 200 бypсaкaм гpoшoвy дoпoмory, всЬoгo 1500 кpб.,
aлe oдHoчaснo зaбopoнив yсiм yчHям HИ)<vиx клaсiв випpoцJyвaтИ пo
двopaх MилoстиHю [97' с 59-61]

Ti бypсaки, щo мiстилися в napaфiялЬHиx шкoлax, нepiдкo 3a3Haвaли
всiлякиx HeпpиeMнocтeЙ вiд дякiв тиx шкiл нepeз тe, щo дeякi шкoляpt,
якi  вчилися y дякiв, пepeХoдили Ha Hayкy дo бypcaкiв i  тим сaмим
зMeншyвaли дякiвський пpибyтoк вiд шкoли Учнt синтaксими, пoeтики
тa pитopики, щo He Maли )кoдHих зaсoбiв Ha пpo)t(Итoк' вiдпyскaлися вiд
9 тpaвня дo 

.1 вepeсня для (eпeтицit> -<испpoшeнiя ceб* милoстЬ|Hи>
Епeтeнти нepiдкo дiстaвaли нaвiть <билeтъ Ha испpoшeнie милoстьtни>
вiд нavaльствa AкадeмiT Тaк, нanpиклaд' стyдeнт pитopики |вaн
ХижкoвськиЙ 13 тpaвня 1769 p дiстaв <билeтъ> зa пiдписoм пpeфeктa.
дe зaзнaЧaлoся, щo згaр,aниЙ стyдeHт вiдпyскaoться (для испpolueнiя
милoстЬlHи зa Дн'kпpь B MaлopoссiЙскie и слoбoдскie пoлки), a тaкoж
пpoсилoся, щoб йoмy <вeзд.li нa yЧpe)кдeHHЬ|xъ каpayлaXЪ и зaстaваХъ
въ гopoдaхъ. сeлaxЪ и дepeвняХЪ, пo сил'k eя Импepaтopскaгo
Beличeствa yкaзoвЪ. свoбoдньlЙ чиHeнь бьlлъ пpoпyскъ> [95 с a60]
Бaгaтo yннiв виlздилo лiтнiми вaкацiями нa кoндицi l  дo piзних пaнiв. а
Ha чaс yчeнHя вoлiлo для сnoкiйнoгo пpoжиткy слy)китЬ y кoгo-бyдь
Тaк, p. 1733 pитop Poмaн Aнтoнoвич y свящeHикa Якoвa Жypaкiвськoгo
<гнoЙ вoзилЪ. кoнЬ| пaсъ , дpoвa pyбилъ, кoляскy пoгoHялЪD |22, c 182]

Heзвaжaючи Ha свoс пoвHе вбoжeствo, бypсaки yмyдpялися зi свolx
збipoк удiляти чaсТкy жeбpaкaм, щo зHaХoдили сoбi пpиTyлoк в
пapaфiяльних шкoлaХ. i  нaвiть нaЙмaли дeкoгo 3 ниХ як (стonникlв)) для
oтoплeHня свolх пoмeшкaHЬ тa для кдoбyвaнHя) пoтpiбнoгo для тoгo
тoпливa Tакi <стoпники)) зBaлися тaкoж кaлiфaктopaми, бo вэни дiЙснo
oгpiвaли пpимiщeння бypсaкiв y пapaфtяльних шкoлaх fleкoгo з жeбpaкiв
бypсaки нaвчaлИ гpaмoти тa знaЙoмиЛи з пoЧaткaMи I1aтиI+cькol мoви,
щoб пiдгoтoвити iХ дo встyпy в нижчиЙ клaс Aкaдeмit [23' c 76-77l

He мoжy He згaдaти тyт пpo тe щo бypсa Maлa свoю бiблioтeкy
Пoвстaлa вoнa p 1768 з кHижкoвих пoжepтв кoлишнix вихoванцiв Aкадeмit,
гoлoвHe, з iнiцiaтиви Mикoли Бантишa-КaMeHсЬкoгo Cписoк зiбpaних нипl
кHигдля бypсацькol бiблioтeки в числi 1147 нaзв пoдaHo в пpaцi M. Пeтpoвa
[95' с 386416] Пiзнiшe, a сап/le p 1792' з iнiцiaтиви пpoфeсopa Aкaдeмii
Ipинeя Фaлькoвськoгo yтвopИлoся пpи тiЙ бlблioтeцi <Boльнoe Пiитичeскoe
oбщeствo>, щo пoстaвилo свoiм зaвдaнHям - (дoстaвлятЬ всeгдашнee
чтeнie сaMЬ|xъ Хopoшиxь кHиГЬ) КoжниЙ члeH тoгo тoвapиствa мaB вHести
50 кoп 3a пpaвo ЧитанHя кHиг пpoтягoм poКy aбo 1 кpб, якщo бaжaв
нaзaвх(tи кopистyвaтися тиM пpaвoм Ha зlбpaнI гpoшi кyпyвaлoся стiльки
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книг, скiльки булo члeнlв, i  т i  книги вИпoзИЧaлися paз Ha тих(дeHЬ
щoпoнqдiлкa Biд p 1772 бypсaцькa бlблioтeка мiстилaся в пoмeшкaннi
фyндaмeнтaльнoT бiблioтeки AкaдeмiT [97, с X|V, 473l P .1780, в piк пoжeжi
oбидвox бiблioтeк, бypсaцькa бiблloтeкa мaлa 1080 книг

Cтyдeнти фiлoсoфiT l  бoгoслoвiя мaли дeякi пpивiлet пopiвнянo з
yчHяMи iнших клaсiв. Тaк, y КлaсaХ фiлoсoфii тa бoгoслoвiя стyдeнтaм
читaлися лeкцii як дopoслиM i нe зaдaвaлoся iпll нiчoгo вЧити Haпaм'ятЬ
Cтyдeнти бoгoслoвiя oдиl{ чaс кopистyвaлися пpaвoм yнaстi пpи вибopi
peктopa Aкaдeмi l .  Taк, митpoпoлит A MoгилянськиЙ p. 1758 нaкaзaв
КиТвськiЙ дyxoвнiЙ кoнсистopii зaжaдaти вiд бoгoслoвiв писeмнol зaяви,
кoгo вoHи бaжaють Maти yчитeлeм бoгoслoвiя, i бoгoслoви - в числi 16
oсiб - oдHoгoлoснo вислoвили бaжaння, щoб peктopoм i yvитeлeм
бoгoслoвiя бyв тoгoнaсний yнитeль фiлoсoфil Caмyiл MислaвськиЙ [94,
с 269]

Beснoю i влiткy для всix виxoвaнцiв AкaдeмiТ влaштoвyвaлися гyляl.|ки
(peкpeaцiТ) нa Жyлявцi, Глyбoницi, бiля Киpилiвськoгo r\4oHaстиpя, тa в
Бopщaгiвцi, пpичoмy дeякi peкpeaцii, звичaЙHo oстaння в aкaдeмivнiм
poцi, вiдбyвaлИcя в пpисyтHoстi митpoпoлитa i визнaчних гoстeЙ Poзвaгoю
вихoвaнцiв Aкадeмit вoсeHи i взимкy бyли тeaтpaльнi тa вepтeпнi вистaви
(пpo них мoвa бyдe дaлi), aлe тi вистaви вiд дpyгot пoлoвини XV|| ст нe
lltaли yжe тoгo вжиткy в стiнaх Aкaдeмil, як paнiшe [23' с 76]

Beликy змiнy в пoлoжeннi yкpa|HсЬкoгo дyхoвeHствa, a тaкoж yvнiв
КиТвськoi Aкaдeмi i  пpиHeслa т зв peвiз iя 1782 p Пiд чaс тoj peвiз i i
киjвський мaгiстpaт Haкaзaв, щoб yсi yннi Aкaдeмil пpиписaлися дo пeвHих
стaнiв, i дeкoгo з yvнiв дyХoвHoгo звaння внiс дo спискy oсiб пoдaтнoгo
стaнy, внaслiдoк чoгo вoHи мyсiли плaтИт|А пoдaтки [96' с 264] .Цня 11
квiтня 1784 p. виЙшoв цapськиЙ Haкaз пpo peвiзiю дyХoвeнствa B oднiЙ
КиTвськiЙ спapxiT вiдvислeнo дo свiтськиx стaнiв 680 oсiб, a в числi iх
були i  виxoвaнцi Aкaдeмi i ,  aлe зa ниx зaстyпився Mитpoпoлит
C.Mислaвський, iтiльки пiсля йoгo piшyvot виMoги iх виписaнo з пoдaтHoгo
стaнy Biн жe в p 1784, 1785 i 1787 видaв цiлy низкy poзпopяд)кeнЬ пpo
тe, щoб дyxoвeнствo oбoв'язкoвo пoсилaлo всix свoix синiв шкiльнoгo
вiкy для нayки дo Aкaдeмii aбo дo пepeяслaвськoi сeмiнapil' щo тoдi
бyлa пiд кepyвaнняM Aкaдeмi i ,  пiд зaгpoзoю пepeдaти дo свiтсЬкoj
кoMaHди тиx синiв, щo зaлиuJaтЬся дoмa oтoж КиiвсЬкa aкaдeмiя всe
бiльшe нaбиpaлa xapaктep дyхoвHoT стaHoвoj шкoли [97' с V-V|]

Cкaжy дeкiлькa слiв пpo oдяг вихoвaнцiв Aкaдeмir в XV||l ст oдяг
бyв тaкиЙ: т. зв киpeя, _ тo бyв плaщ, дoвгиЙ a)к дo п'ят, з вильoтaми. У
бaгaтих киpeя бyлa 3 шoвкoвoi мaтepii, y мeH[Д зaшloжниx - з китaЙки
Bзимкy пoвepХ киpei oдягaли кoжyx, якиЙ пiдпepeзyвaли шoвкoвими aбo
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вoвl-|яHиtlЛи пoясaми. Штaни y бaгaтi lв були з шoвкoвoi мaтepi i  тa
нaдзвинaЙнol шиpoкoстi; шaпки бyли смyшкoвi з кoлЬopoвиM веpХoм
Чoбoти бyли piзних кoльopiв Ha висoкиx кaблyкaх [5, с. 16-17]

3aлишaсться пoдaти дeкiлькa стaтистичниx дaHиx пpo кiлькiсгЬ yчнtв
Aкaдeмii в ХVl|| ст.

Ha сaмoмy пoчaткy ХVl l| ст вчилoся в Aкaдeмi i  пoнaд 2000 yvнiв,
aлe вжe з пepшиx poкiв тoгo стoлiття кiлькiсть yннiв пoнaлa пaдaти в
зв'язкy з вiдкpиттям y 1700 p кoлeгiyмy в Чepнiгoвi Aлe нeЙмoвipнe
змeHцJeння кiлькoстi yннiв Aкaдeмi l  пpипaдae Ha p 1709 внaслiдoк
пiдoзplлoгo стaвлeHHя цapсЬкoгo ypядy дo Киiвськoi aкaдeмiТ. A сaмe,
з нaкaзy Пeтpa | цapський (пoстeлЬничий> Г Гoлoвкiн нa пoчaткy .t709p

нaписaв киlвсЬкoмy гyбepнaтopoвi кн fl. Гoлiцинy листa з вимoгoю, щoб
вiн висeлив з Киeвa зapyбiжних стyдeнтiв Aкaдeмi i  тa пoвiдoмив'
(скoлЬкo oстaнeтся стyдeнтoвъ из Maлopoссiянъ, скoлЬкo tиoHaХoвъ
изъ Пoлякoвъ (сeбтo пpaвoбepeжHих yкpaiнцiв i гaличaн - C.) и нtть
ли въ ниХъ кaкoгo пoдoзptнiя> Д Гoлiцин вiдпoвiв, щo висeлив з Киoвa
yсix стyдeнтiв poдoм з Пoльщi i  Литви, стyдeнтiв (мaлopoссiянъ>
зaлишилoся 161' (!-  с ) ,  нeнцiв y Бpaтськiм мoHaстиpi 30, з Hих
(мaлopoссiянъ> тiльки 5 <Узнaть' н.Ьтъ ли въ кoмъ и3ъ мoHaxoвь
пoдoзp*'нiя, тpyдHo, - тaк писaв вiн y свoiй вiдпoвiдi, - пoтoмy чтo
мoнaХи вс*хъ нaс Чyждaются; вo всeiltъ Кieвt нaшeлъ я тoлЬкo oдHoгo
чeлoв.tкa, иMeHHo изъ Бpaтскaгo [,loнaстиpя пpeфeктa, кoтopьtЙ къ нaMъ
сHисxoдитeлeнъ> [93'  с 1546-1547l ToЙ пpeфeкт бyв Teoфaн
Пpoкoпoвиv oднaк yжe p. 1715булo в Aкaдeмi i  1. l00 yннiв [5, с 16],
п|сля чoгo зHoв пoчинaeтЬся змeнuJeння кiлькoстi yннiв. Taк стoялa
спpaвa дo 1742-1743 aкaА p , кoли зaгaлЬHa кiлькiсть yннiв пoслiдoвнo
збiльшyвaлaся P' 1764-1765 в Aкaдeмii булo 1159 yннiв, з них 485
дyxoвHoгo звaHHя' 674 - свiтськoгo [95, с XX|V]' aлe p 1790 бyлo всЬoгo
551 yvнiв' щo poзпoдiлял|/|cя пo клaсax тaк: бoгoслoвie - 54, фiлoсoфiя -
55'  pитopикa - 103, пoeзiя - 60, вищиЙ гpaмaтиvниЙ клaс - 109,
сepeднiЙ _ 63, нижчи Й - 127 [97' с. 288-291|. B 1799 p в Aкaдeмil бyлo
778 yннiв, з них 544 - дyхoвHoгo звaFiня, 234 _ cвiтcькoгo [1 08, c. 72|.

3мeншeння кiлькoстi yннiв Акaдeмii йшлo oднoчaсHo з пoнижeFiням
piвня aкaдeмiчнoj oсвiти, внaслiдoк нoгo yvнi Aкaдeмi l  пoкидaли i i ,  a
встyпaли дo iншиx шкiл, oсoбливo дo мeдиннo-хipypгiнних шкiл, i нaвiть
виiздили зa кopдoн, щoб пpoдoвЖyв€lти тaм свoю oсвiry. Cкopovyюни кypс
Aкaдeмij, митpoпoлит Г. КpeмeнeцькиЙ мaв нaмip дoвeсти бiльшy кiлькiсть
yннiв дo пoвHoгo зaкlнЧeнHя кypсy i з тoю lleтoю встaнoвив гpotlJoвy
дoпoмoгy yчням вищиx клaсiв l  спpaвдt '  p 1788 в клaсi бoгoслoвiя
вЧилoся 79 yннiв, тoдi як пpи Йoгo пoпepeдни|(oвi митpoпoлитiА. Moгилян-
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ськiм, xoчa зaгaлЬнa кiлькiсть yннiв бyлa бiльшa, кiлькiсть yvнiв в клaсi
бoгoслoвiя дoxoдилa нaйбiльшe дo 55 [92' с. ХХX|||-ХХХV]'

Cepeд yннiв Aкaдeмil нeмaлo бyлo нyжинцiв - з БoлгapiT, Cepбii'
Boлoщини, Moлдaви, Гpeцii. Bзaгaлi Киiвськa aкaдeмiя кopисryвaлaся
тaкoю слaвoю, щo дo нei звepтaлися piзHi шкoли 3 npoxaнняtvt
peкo]Йeндyвaти oсiб Ha вчитeлЬськi пoсaди aбo вiдстyпити стyдeнтiв для
пoпoвHeHня сK'.laдy yvнiв тoT чи iншot l.llкoли oсь, нaпpиклaд, якy oцiнкy
КиТвськoТ aкaдeмiT дaв смoлeнський rпискoп Гeдeoн BишнeвськиЙ, сaм
кoлишнiй iT виХoвaнeць, в листi з дня 

.17 лиnня 1739 p дo митpoпoлитa
P 3aбopoвськoгo. <Aкaдeмiя Кieвскaя имtлa сeбt чeсть сицeвyю, Чтo
oтъ нeя, aки съ пpeслaвнЬ|xъ oнЬlxъ Aфинъ, вся Poссiя истoЧHикъ
пpeмyдpoсти пoчepпaлa и в'ся свoя нoвoзaведeннЬlя yчилищньtя кoлoнiи
нaпoилa t,t изpaстилa> [131 ' c.234|, a Лaзap Бapaнoвиv нaзивaв Киiв,
цiняни Йoгo як кyльтypниЙ цeнтp, <pyсскимъ Пapижeмъ> [44' с. 3].

Бaвтo yvнiв Aкaдeмii, oсoблtивo свiтськoгo стaнy, вихoдяЧи з Aкaдeмii,
пiсля зaкiнчeнHя клaсy фiлoсoфii aбo нaвiть pитopики' виiздили для
пpoдoвжeнHя oсв|ти дo зaкopдoнниХ вищих |.lJк|л' пepeвaжHoдo мeдичHиx'
a пoтiм пiсля пoвepнeння дo Укpatни чи Poсii, зaймaли визнaчнi пoсaди
в шпитaляx ни пpoфeсopськi кaфeдpи в yнiвepситeтax. Taк, yжe p' 1754,
Ha пpoпoзицiю Cв Cинoдy, вiд'lхали з Киева дo Moскви двoe вихoвaнцiв
Aкaдeмii 3 Клaсy фiлoсoфiT -AндpiЙ Beжицький i ГpигopiЙ Maкap'евськиЙ -
i встyпили дo тaмoшнЬol l.!питaлЬF|ol шкoли, a вeсHoю p. 167 1 illleдичнa
кoлeгiя в|дпpaвилa 3a кopдoн пepшиЙ тpaFiспopт мoлoдих лtкapiв y
кiлькoстi 9 oсiб для пoпoвнeHня мeдичнoi oсвiти, з них 8 oсiб вчилoся
paнiш в КиtвськiЙ aкaдeмi l  [139' с 228,315|- '

lJ-{e бiльшe виxoвaнЦiв Aкaдeмii ви jздилo дo мeдичHих шкiл y PoсiТ
aбo нa yчитeлЬсЬкi пoсaди як в дyхoвHиx сeмiнapiяХ, тaк i в нapoдниx
[ДкoлaХ Haпpиклaд' p. 1758 з КиTвськoi aкaдeмii пoТХaлo дo Пeтepбypгa
37 yvнiв (з клaсy фiлoсoфii - 1, з клaсy pитopики -24, з клaсy пoeтики -
12) для встyпy дo мeдичHo-xipypгiннoi aбo фapмaцeвтич|.loi tllкoли

. He мatоlи нaмipy тр пoAaвати сIlисoк виxoванцiв КиiвськoТ акaдeмii, щo пpoдoвжyвали
пoтiм свoю oсвiтy в 3акopдoнних шкoлaх, oбмeжyся вказiвкoю, щo вiдпoвiдниЙ для тoгo
мaтepiaл мoжнa 3нaйти в пpaцях: Пempoв M Aктьl и дoкyмeнтЬ|, oтнoсящleся кь истopiи
Кleвскoй AкаAeмii B 5т': Timoв Xв Aктьt и дoкyмeнтЬ|, oтнoсящieся къ истopiи Кteвскoй
AкадeмiT: у 2т,'. Чucmoвuu Я |Аcropiя пepвЬ|хъ мeдицинскихь uJкoлъ Bь Poссiи CП6. 1883; в
статтяx: Куёpявцeв Л oсвiтнiмaндpiвкивихoвaнцiвкиТвсЬкoiAкадeмiТ3aкopдoнХV||ст
(статтю склaдeнo нa oсrioвi npаць Пeтpoва M ) // 36ipник lстopii i apхeoлoгiТ N9 1 с 285.
294[' Лocькu(t / УкpаТнцi на стyдiяx Hiмeччини в ХV|-ХV|| ст' // 3аписки HТШ y Львoвi' Т 151
C 99-110;Йoгoж.УкpaiнськiстyдeнтивPoсroкylКiлi//3апискисв Bасилiя T 4 Bип |2
C 326.329; onянuuн fl Aus dem Ku|tur . und Geistes|eben der Ukralne // Kurios 1937 Heft 2
S 1 43.1 57 та Hefl 4 S 351 -з66
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P 1786 Aкaдeмiя в|/|cлaлa 45 виxoвaнцiв нa зaпpo[UeHHя Кoмiсi j  в спpaвi
зaсHyвaHня шкiл (<Кoмиссiя oбъ yнpex<'дeнiи yvилищъ>), нa чoлi якoT
стoяв кoлишнiЙ вихoвaнeцЬ Акaдeмi l  Пeтpo 3aвaдoвськиЙ, пiзнiшe
пepшиЙ мlнiстp Hapoднoi oсвiти в poсiЙськoмy ypядi П 3aвaдoвський
в лиотi дo Mитpoпoлитa C.MислaвсЬкoгo тaк вислoвився пpo стyдeнтiв
Киjвськoj aкaдeмi i ,  щo зaЙняли, з пpизHaчeнHя згaдaHoi вищe кoмiсi j ,
yЧитeлЬсЬкi пoсaди в HapoдHих шкoлaХ: <Мiж yсiмa виpяЖeними Ha
yчитeлЬсЬкi пoсaди дo КoмiсiT в спpaвi зaснyвaння шкiл y piзнi нaси тa з
piзних дyхoвHиx сeмiнapiЙ - нaЙкpaщими, нaЙздiбнiшими, a oсoбливo
дoбpoзвиvaЙними (<блaгoнpaвн.tйшими>) зaвжди бyли вихoвaнцi
КиТвськoj AкaдeмiT> [97, с 175].

3 числa вихoвaнцiв КиlвсЬкoj кoлeгil-aкaдeмlT вrд дpyгoT пoлoвиl{и
XV|| дo кiнця ХV|| l  ст вийшлo багaтo визHaчHих дiячiв, yчeHих'
пиcЬt\ieнHикiв' iстopикiв' лiкapiв. пeдaгoгiв тa митцiв ЧaсткoвиЙ спИcoк
вихoвaнцiв Ки jвськoT AкaдeмiT тoгo пepioдy пoдaю в кiнцi iстopiT AкадeмiТ
зa вкaзaниЙ пepiqд (див : loдaтoк 

,1)

Пpавнe тa мaтepiaлЬHe пoлoжeння yvитeлiв Ки jвсЬкoi кoлeгii-aкaдeмii
Учитeлi Aкaдeмii бyли в тaкiЙ пiдлeглoстi peкгopoвiтa пpeфeктoвi, щo

бeз'txньoгo вiдoмa He мaли пpaвa нiкyди виxoдити з Бpaтськoгo мoнaстиpя,
кpiм як нa пpoxiд 3a митponoлитa Г. Кpeмeнeцькoгo yvитeлi пiдлягaли
пoвнiй сyбopдинaцil Якoсь дtзнaвшисЬ пpo тe, щo дeХтo з yнитeлiв виявляв
Heпoслyx дo poзпopядх{eHЬ peКтopa, Г КpeмeнeцькиЙ нaкaзав, щo нtхтo з
yнитeлiв нiкyди з Бpатськoгo Moнaстиpя B|АхoД|nтv'| нe смie бeз peкгopoвoгo
дoзвoлy Biн тaкoж пoзбaвив yнитeлiв пpaвa кapaти тiлeснo yvнiв, a
дoзвoлив iM каpaтИ yннiв <кoл*,Hoпpeклoнeнieмъ, oтъ пищи yдepживaнieмъ
илVi tpуг|liшъ кaкoвЬlMъ пpиличнЬ|Mъ yсмиpeнirмь> [96' с ХXV|-XХV||]. A
якщo Хтo з yчитeл|в yчиHитЬ <пpoтивньlЙ yстaвaмъ Aкaдeмиveскимъ и
мoHaстЬ|pскимъ пpoсryпoKЬ, тo вЪ тaкoMъ слyчae oнъ, oтeЦъ apxимaндpитъ
и peктopЪ' вмtст.t съ oтцeМъ пpeфeкгoмъ . им'Ьeтъ истязЬ|ватЬ и
uлгpaфoвaтЬ тaкoв€lгo пpaвoсyднo и блaгoпpистoЙнo Бyдe жe бьt Кro и пo
ихЪ сyждeн||А V| |Аcтя3aH|и oкaзaлся HeЧyвствитeлeнЪ, Heпoслy|Jeнъ и
нeиспpaвeнь, тo вЪ тaкoмЪ слyчae, пaчe въ важн*Йшиxъ дepзoстяxъ и
пpeстyплeнiяхъ, дoклaдывaтЬ Eгo ПpeoсвящeF|ствy бeзпpистpaстнo,
oбстoятeльнo и нeyкoсl{итeлЬнo, зa чтo тaкoвъ пpeсryпHикъ и стpoжaЙшe
истязaнъ, и oтЪ oбщeствa Aкaдeминeскaгo, a мoнaшiствyющiй и oтЪ
тailloшHягo MoнaстЬ|pя искЛюЧeHъ yжe бyдeтьo* [96, c 123|.

Щoдo мaтepiaльнoгo пoлoжeнHя yчитeлiв - бyлo вoнo тaкoж

-Тpeба дyмaти, щo митpoпoлит Г Кpeмeнeцькии He n|]l.loв на цtлкoвитe yсyнeHня тlлeсних
каp над yЧHями AкаAeмiТ, а лишe нaдiлив тим пpaвoм пpeфeКгa i peКropa, щo мoгли навlть
yЧитeл|в, за вис,'loвoм тoгo митpoпoлитa, (истязЬ|вать благoпpисгoй нo>
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Heзaдoв|лЬl-|e: yчитeл| д|стaвaли гpoшoвy плaтHю He стaлy' a зaлe)кF|o
в|д вoлl Mитpoпoлитa' щo aсигHoвyвaв (кoHсoляц|Ю> - пeвHy сyмy з
Haдxoд)кeHЬ зa шлюбнi пoсвiдки пo КиiвськiЙ eпapxil. Taк, нaпpиклaд'
P3aбopoвськиЙвидaвaв yчитeляM Aкaдeмii вiд12 кpб 50 кoп дo 25 кpб.
кoжHoмy piннo зaлeжнo вiд пpeдмeтa, щo йoгo виклaдaв Кpiм тoгo, вiн
дaвaв щe вiд сeбe кoнсoлaцiю пo 3 кpб кoжнoмy вчитeлeвi в дeнь свoix
iмeнин aбo зa вигoлo|' .UeHHя yчитeлями пpoпoвiдeЙ y свята. Учитeлi
oтpимyвaли тaкo)к чaсткy пpибyткiв з тoгo Moнaстиpя, дe вoни бyли
висвячeнi в нeнцi. Haкiнeць, yvитeлi futaли щe кoнсoляцiю - <пoднoшeнiя>
вiд yннiв зaмo)кHиx бaтькiв, пpи Чoмy всi yннi мyсiли пiсля лiтнix вaкaцiЙ
з'являтися дo пpeфeкгa (съ пoклoHoмъ и 3HaЧHoю кoнсoляцieю), a тaкoж
зa <кaлeфaкцiю>, сeбтo зa oтoплeння клaсiв тoщo.

Хapнyвaння дiстaвaли yнитeлi вiд тpaпeзнot Бpaтськoгo MoHaстиpя
впoвнi з дocтaткoм: oбiд звинaЙнo склaдaвся 3 тpЬoХ стpaв, в нeдiлю i
святa кo)книЙ yvитeль дiстaвaв свoю пopцiю гopiлки i пивa, aлe дeкoли
yнитeлi He бyли задoвoлeнi свolми пopцiями i тoдi пoдaвaли скapry
Mитpoпoлитoвi нa peктopa Aкaдeмil. Taкy скapry, Haпpиклaд, вчиl-|или
yvитeлi p. 1 759 нa peкгopa flaвидa Haщинськoгo У свoTм пoяснeннi peКгop
писaв митpoпoлитoв|' щo yчитeл| H|кoли пepqд тиM нe скap)килися' лишe
oдин paз зaявили пpeфerгoвi, (Чтo дe изъ лeдoвHи мoнaстЬ|pскoЙ нe
вeсЬмa дoбpoe пивo вЬ|дaeтся ипль; тoгдa пpикaзaнo' чтoбьl oтцaмъ
yчитeлямъ дaвaлoся сaмoe лyЧшee пивo' кoтopoe oHи чaстeHЬкo и изъ
peкгopскoЙ лeдoвHи бepyть, a кpoмt пивa и пo мeдoкЬ пpисЬ|лaютъ и вo
здpaвie кyЦJaютъ) [94' с 305] Пiсля всeбiннoгo дoслiд)кeHHя скapги нa
.Ц Haщинcькoгo пepeвeдeнo Йoгo,16 сiчня 1761 p. бeз пpoxaння з Йoгo
бoкy в ГaмaлiiвськиЙ мoнaстиp [29' с. 25]

24жoвтня 1784 p митpoпoлит C MислoвськиЙ нaкaзaв вiдпyскaти з
гpoшoвиx пpибyткiв Бpaтськoгo ttлoнaстиpя (Ha пoкyг|кy yчитeля[,tъ пo
сoбствeннoмy иx изoбp.Ьтeнiю и пpoизвoлeнiю пpoвизiи>: yчитeлю
бoгoслoвiя i пpeфeктoвi, yvитeлю фiлoсoфii пo 15 кoп. дeннo, yчитeляM
лaтиHсЬкoi pитopики, poсiЙськoi i пoeзi1 тa лaтиHсЬкoТ пoeзii no 14 кoп., а
воiм oстaннiм yнитeлям, щo нe живyтЬ в Бpaтськiм мoнaстиpi, пo 13 кoп.,
a кpiм тoгo, дpoвa' хлiб i  гopoдинy, з дopyчeнHям apxiмaндpитoвi
Бpaтськoгo мoнaстиpя i peпopoвiAкадeмii нaЙняти для yнитeлltв oкpeмoгo
кyxapя

Heзaдoвгo nepeд тим, a сaмe в тpaвнt 1784 p, бyлo poзпoдiлeнo piннe
rrpиiltaння мiж yнитeляMи, a сaмe: npeфeкг i yvитeль бoгoслoвiя дiстaвaв
pivнo 99 кpб.' yvитeль фiлoсoфii _ 8.1 кpб , yчитeлЬ лaтинськoi pитopики
i poсiЙськoi pитopики i пoeзiT пo 69 кpб ; бiблioтeкap тa yнитeлi тpЬoХ
гpaMaтичHих клaсiв, apифметики, iстopiTтa гeoгpaфit пo 5,1 кpб , жидiвськoi
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i гpeцькoT мoви no 75 кpб., нiмeцькoT мoви 144 кpб. i нижvol фpaнцyзькoi
клaси - 180 кpб.' a нa всiх в piк 13,l1 кpб., кpiм тиx пopцioнних гpoшeЙ з
Бpaтськoгo мoHaстиpя, пpo якi вжe згaдyвaлoся [97' с X||-Xl||]. Biд p
.1789 yнитeлi пoчaли дiстaвaти yтpимaнHя в збiльшeнiм poзмipi, a сaмe:
yчитeлЬ бoгoслoвiя - 300 кpб. pivнo, фiлoсoфii - 250' pитopики - 200'
пi iтики - 160' мaтel laтики - 100' вищoi гpai,aтики _ 130' сepeдHЬol
гpaшaтИj<Ili - 120' нижчoT гpaмaтики - 100' фpaнцyзькoT мoви _ 400'
нiмeцькoi _200' iстopil тa гeoгpaфiT пo 50 кpб. [107' с 339-340]

Cepeд yvитeлiв Киiвськoi aкaдeмii Hellaлo бyлo визнaчних yчeних
свoгo чaсy, людeЙ висoкoi мopaлЬHoст|, пpo яких зHaxoдиl'o нaдзвинaЙнo
тeплi згaдки в спolt,lинaх кoлишнix виxoвaнцiв КиTвськoi aкaдeмii, aлe
бyли сepeд yvитeлiв i тaкi oсoби, щo свoТM )киття]r,t He мoгли слyя(ити
дoбpим пpиклaдoм для свoix виxoвaнцiв. Тaк, в <Aпax i дoкyмeнтaх
КиTвськoT aкaдeмiT> зaзHaЧaeтЬся, Haпpиклaд, випaдoк, кoли yчитeлЬ, щo
(стpaдaлъ зaпoeмъ), дiстaв пpизнaчeння (гимHaсiapxa>, сeбтo кepiвникa
бypси | тoЙ <гимнaсiapх> пoмep 23 жoвтня 1780 p' y свoiЙ кeлii в пpиcтyпi
зaпoю (пoсpeди paзлитЬlхъ или paзбитыхъ бyтьlлoк> [96, с. )ЦXl' 324].
A виднo, щo тoЙ yчитeлЬ бyв висoкooсвiчeнoю людинoю: вiн зaлишив
пiсля сeбe вeликy бiблioтeкy - пoвepх 1150 книг тa збipкy f\,tистeЦЬких
кapтиH, - тa бiблioтeкa i збipкa кapтиH дiстaлись в дap Aкaдeмii вiд
спaдкoeмцiв тoгo yчитeля [97' с. X|V].

Дo peчi згaдaю, щo мaв вeликy нa тoЙ чaс бiблioтeкy тaкox( yчитeлЬ
iнфiми Йoiль БикoвськиЙ B p 1776-1787 вiн бyв apxiмaндpитoм Cпaсo-
ПpeoбpaжeHсЬкoгo мoHaстиpя в Яpoслaвлi P. 1787 мoнaстиp тoй
пepeвeдeнo зa [Дтaт, aлe И' Бикoвський пepебyвaв y нЬoмy i дaлi <нa
пoкoТ). CкpyтниЙ мaтepiaльний стaн пpиMyсив Йoгo пpoдaти 1795 p свoю
бiблioтeкy гp.oлeксi Myсiн-Пyшкiнoвi, a тoЙ в числi пpидбaниx кHи)t(oк
знaЙшoв тaкoж pyкoпис твopy <Cлoвo o пoлкy Игopeвt> |94' c 414|.

!o пoслyг yvитeлiв Aкaдeмi i  iснyвaлa пpи нiЙ ФyндaмeнтaлЬHa
бiблioтeкa P 1776 вoнa нaлiчуBaлa 3304 книг' з них 2131 книг,
пoжepтвoвaниx lЙ П Moгилoю. P 1780 пepeд пoжe)кoю, щo стaлася тoгo
poкy, бiблioтeкa мaлa 8632 книги. Тpeбa дy[iaти' щo фyндaмeнтaлЬнa
бiблioтeкa He вся згopiлa, бo i niсля тoгo в бiблioтeцi бyлo дeкiлькa кHиг з
нaписoм П. Moгили [96' с. xХv 256' 257].

Гpaмoтa митponoлитa A. MoгиляHсЬкoгo 3 дня 1 тpавня 1764 p.
нaкaзyвaлa зaснyвaти пpи AкaдeмiТ книгapню для пpoдaжy piзниx книг,
для чoгo <вoзим*ть писЬt\4eннyю кoнфepeнцiю съ вpaтислaвскиlt'lи и
липскиMи книгoпpoдaвцal'и чepeзъ кieвскиxь l(yпцoвъ Cтeфaнa дa Ивaнa
Aндpeeвыхъ), a тaкoх( (дoгoвopитЬся съ oHЬIMи к|-|игoпpoдaвцartnи, чтoбъ
oни в свoиxъ типoгpaфiяxь нa paзHЬ|xъ язЬ|кaхъ вс't т* книги пeчaтaли,
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кoи oт Aкaдeмiи къ ниf\,tъ бyдyтъ пoслaHЬ|)) [95'  с.  103]
Пpи Aкaдeмi i  нaмiчaлaся тaкo)|( дpyкapня. Пpo нeoбxiднiсть

зaсHyвaння дpyкapнi згaдyе пyнкт 6 peскpиптy Кaтepини l| нa iм'я
nnитpoпoлитa C. MислaвсЬкoгo: <Пpи Aкaдeмiи зaвeстЬ гpa)кдaнскyю
типoгpaфiю для пeчaтaнiя книгъ кaкъ нa poссiЙскoмъ, тaкъ и нa
инoстpaннЬ|xъ язЬ|кaxъ, сoдep)кa сiю типoгpaфiю въ Кieвo-ПelepскoЙ
Лaвp'Ь и нaблюдaя, чтoбъ тyтъ нe были ищaвaeмЬ| кHиги, пpoтивнЬ|я
пpaвoслaвHoЙ в.tp'A нaшeй или нaпoлHeHHЬ|я нeл.tпьtми зaблyждeнiями'
пpoсвtщeнiю и дoбpьlмъ Hpaвail'ъ нeсхoдствeннЬ|ми) [97' с. 202-203|.
3a дaними M Пeтpoвa, в Лaвpi спpaвдi бyлa зaснoвaнa aкaдeмiчнa
(гpaх(дaнскaя дpyкapняD, aлe вiдтiль, нa йoгo гaдкy, виxoдили лишe
пaнeгipиvнi твopи |97 ' c. XХХV|-ХХХVП]. lpyкapня тa пoвстaлa 1787 p. i
мaлa Haзвy <Типoгpaфiя КieвскoЙ Aкaдeмiи пpи ПeнepскoЙ лaвp.ьD.

Пiдpyнники тa iншi видaHня, пoтpiбнi для Aкaдeмi i ,  дpyкyвaлися
пoЧaсти в Лaвpськiй дpyкapнi, пoчaсти в Poсil тa зa кopдoнoм' 3a чaсiв
митpoпoлитa Т.|.{epбaцЬкoгo тa з Йoгo tнiцiaтиви зaвeдeнo дpyкoвaнi
пiдpyнники He лицJe для нижчиx клaсiв' aлe й для вищиx, внaслiдoк нoгo
Aкaдeмiя втpaчaлa свoбoдy щoдo виклaдy Hayк тa нiби пepexoдилa дo
кaтeгopit сepqднix шкiл [94' с. ХVll]. 3 числa дpyкoвaних пiдpyнникiв' щo
ix видaли yнитeлi Aкaдeмii в дpyгiй пoлoвинi ХV||| ст., мo)кHa згaдaти
пiдpyнник Кaсiянa Лexницькoгo <.Qoгмaты хpистiянскiя пpaвoслaвнЬ|я
вtpьt> (видaнo в Киeвi 1779 p.) Moжe бyти, щo вiн жe бpaв yнaсть y
склaдaннi гpeцЬкo| гpaмaтики, щo виЙшлa дpyкoм тaкoж 1779 p у
Ляйпцiзi - кGrammatiсa graeсa Aсademia Kijoviens adornata> [94' с. XXX|-
XXx||] .Qo peнi згaдaю тyт, щo peКгop Кoлoмeнськol сeмiнapii |oaкинф
Кapпинський, кoлишнiЙ виxoвaнeцЬ КиtвськoТ aкaдeмii, склaв для свoТх
yннiв кCompendium orthodoxae theologiсаe doсtrlnae> iтoЙ пiдpyнник пiсля
видaння дpyкo]ti 1786 p бyв пpийнятиЙ тaкoж в КиiвськtЙ aкaдeмii як
дy)кe пpидaтниЙ зaвдяки свolЙ стислoстi, пoки нe виЙшлo p.1802 в Киeвi
<oгthodoхae theo|ogiae dogmatiсa| сompendiumD, щo йoгo склaв pe}сгop
Ipинeй Фaлькoвський зa систeмoю Т. Пpoкoпoвичa i C Mислaвськoгo [47,
с. 162-16].

Багaтo пpислyжився видaнню пiдpyvникiв для КиiвськoТ aкaдeмiТ тa
взaгaлi для дyхoвниx шкiл кoлишнiЙ виxoвaнeць AкaдeмiТ Mикoлa
Бaнтиш-КaмeнськиЙ. Taк, вiн видaв лaтиF|сЬкy гpaмaтикy, щo дpyкyвa.
лaся дeкiлькa paзiв y Moсквi тa в ЛяЙпцiзi p. 1789; гpeцЬкy гpa]vtaтикy
B.Лящeвськoгo тaкoж в ЛяЙпцiзi в p. 1779, 1785' 1791тa бaгaтo iнших
книг. M. Бaнтиш-КaмeнськиЙ paдo бpaв дopyчeння Киiвськoi aкaдeмii i
IH|..lJиx llJк|л в сnpaв| пoстaЧaнHя p|зHих книг | п|дpyчHикlв зa знижкoю в
цiнi [47' с 802.803; 95' с. 34].
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Пepeхoдяни дo oглядy HaвчaлЬнo-вихoвHo[ спpaви в КиtвськiЙ
aкaдeмiТ, згaдaю нaсaмnepeд, щo з чaсy зaвeдeння бoгoслoвiя дo
пpoгpaми HaвчaHHя Aкaдeмiя склaдaлaся з вoсЬми клaсiв (фapa'
iнфiмa, гpaмaтикa, синтaксимa, пi iтикa, pитopикa, фiлoсoфiя i
бoгoслoвio) ПoвниЙ кypс Haвчaння тpивaв 12 poкiв, бo в пepших
шeсти клaсax кypс бyв oднopiнниЙ, в клaci  фiлoсoфi i  -  двopivниЙ, a
в клaсi бoгoслoвiя - voтиpиpiнниЙ Пpoтe yvнeвi нe зaбopoнялocя
зaлишaтися в бyдь-якoмy клaсi тaк дoвгo, як тoгo вiн бaжaв' нaвiть
мiг пoвepтaтися 3| свoгo клaсy дo нижчoгo (для пoдтвepждeнiя
yнeнiя>. l '  нaвпaки, yннi в iдмiнниx yспiх iв tv loгли пepeХoдити дo
вищoгo клaсy paнiшe зaкiнчeння шкiльнoгo poкy. Тaк, Haпpиклaд'
Ipeнeй Фaлькoвський' пiзнiшe eпискoп чигиpи|. lсЬкиЙ, встyпив y тpaвнi
1773 p. дo iнфiми' a y вepeснi тoгo сai l l toгo poкy пepeвeдeнo Йoгo
пpяtt,to дo сиHтaксиt|tvi ,  a чepeз piк - дo пi iтики [96' с XXХV|||] 3гoдoм
y нaзвi тa npoтягy кypсy oкpeмиx клaсiв зaЙшли тaкl змiни: кypс
pитopики вiд .1763..1764 aк p стaвдвopivниЙ, a кypс бoгoслoвiя в кtнцi
1770-х poкiв скopoчeHo дo двoх poкiв; клaс фapa вiд p. . l775 пepeстaв
iснyвaти oтoж пoвний кypс Aкaдeмi i  скopoчeHo дo 10 poкiв. Biд
p 1782 клaси iнфiмa, гpaмaтикa iсинтaксимa дiстaють нaзви: нижчиЙ,
cepeднiЙ i  вищий гpaмaтиннi клaси [96'  с.  xXX].

l-{iкaвe пoяснeHHя пpичиHи скopoчeHня кypсy бoгoслoвiя дo двox
poкiв знaхoдиrЙo в пepeдf\, loвi  лeкцiЙ <.Qoгмaтьl  хpистiaнскiя
пpaвoслaвнЬ|я вtpы> К. Лexницькoгo: <. ' .Пpeмнoгie пpo-
свtщeннtЙшaгo yмa мyжи yчeнЬ|e, кoиxъ Eвpoпa, бyдyvи
пpoсв.Ьщeннte, вь вeликoмъ числ.t пpeдстaвитЬ въ сoстoянiи,
всeм.tpнo o тoi,ъ стapaются' чтoбъ лишHee и къ д.Ьлy Heнaдлe)кaщee
oтpинyвъ, кopoтшiЙ и ясн.Ьйшiй спoоoбъ ynpaжнeнiя въ свoбoдньlxъ
нayкaxъ дpyгимь начepтaтЬ, пoол'ьдyя въ ceмъ пoлeзнtЙшeмy сoвtтy
Гopaцiя:

Tьl дoлжeнъ пpaвилa кopoткo пpeдлaгaтЬ,
Чтoбъ дoл* пoмнитЬ иxь и лyчшe nepeнятЬ.
Ptчь плoдolИтaя тoтъ вpeдъ yмaмъ Haвoдитъ,
Чтo, мaлo пoгoд*, изъ пaмяти вихoдитъ

Чтo oни нe бeзъ oснoвaнiя д.Ьлaють: ибo yми Haши пpиpoднo сyтЬ
тaкoвЬ| ,  чтo oбшиpнoстiю и пpoстpaHствo[, lъ вeщeЙ бoльшe
oбpeмeняются, нeЖeли нaзидaются, paвHo кaкъ н.tжныя paстtнiя
бeзмtpньtмъ и бeзвpeмeннЬIмъ дoждeмъ нe oживoтвopяются, нo eщe
пoдавляются и бьlвaють вoспpeпятствoвaнЬ| вь хopoшeмъ paст'tнiи
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и пpинoшeнiи плoдoвъ блaгoвpeмeHнЬlxъ>" [96'  с.253]
3нижeння пpи митpoпoлитoвi Г. Кpeмeнeцькiм кypсy AкaдeмiTдo 10

poкiв, як tt'oжнa бyлo спoдiвaтисЬ, злe вiдбилoся нa piвнi aкaдeмiчнoi
oсвiти Киlвськa aкaдeмiя тoгo чaсy вiдстaвaлa свoiм oсвiтнiм piвнeм,
Haпpиклaд, вiд aвстpo-yгopсЬкиx гiмнaзiй, дe сail'e тoдi внилися кoлишнi
вихoвaнцi Aкaдeмij Ipeнeй ФaлькoвськиЙ, AнaтoлiЙ CтaвинськиЙ i iн.
[96' с XXX-XXX|]. 3нижeння ptвня aкaдeмiчнoi oсвiти пoтягaлo зa сoбoю,
як y)кe зHaсмo' змeншeння кiлькoстi yннiв Aкaдeмii. Пpи митpoпoлитi
с Mислaвськiм Aкaдeмiя всe-тaки стapaлaся yдep)кaти зa сoбoю
хapaктep вищoT шкoли i нaвiть стaти пo tvlo)fiивoстi нa oдин piвeнь з
тoгoчaсHими шкoлal\ 'и: вiн дбaв пpo збiльшeHня зaгaльнooсвiтнix
пpeдмeтiв тa yвoдив в Aкaдeмii тi мeтoди виклaдy Hayк, щo сaмe тoдi
стaли в)кивaтися в свlтсЬкиХ шкoлax.

Heмaлo спpичиHилaся зHижeнню piвня aкaдeмiчнoj oсвiти в дpyгiЙ
пoлoвинi ХVll| ст хиткiсть стaнoвищa AкaдeмiТ в зв'язкy з тиMи пpoeктaми,
щo сai,e тoдi nлaнyвaлИся в ptзниx ypядoвиx кoмiсiях, в пpoфeсopськiй
кopпopaцii Aкaдeмii i нaвiть oкpeMиfi,tи oсoбaми. Taк, пpи yтвopeннi
Кaтepинoю l| КoмiсiТ для peфopми дyxoвHиx шкiл (пepшa кoмiсiя в
pp 1 763.1 765, дpyгa в p. 1 766) вигoтoвили пpoeКт стaтyтy дyxoвниx шкiл,
щoб Йoгo Кaтepинa ll дня 14 липHя 1 766 p пepeдaлa нa poзгляд <Кoмиссiи
o сoчинeнiи Hoвaгo Улoжeнiя>, aлe пiсля poзпyскy тoi КoмiсiТ пpoeкт
peфopми дyхoвних шкiл зaлишився лишe пail,t'яткoю в iT apxiвi [95' с.Х|||].
3aймaлaся пpoeктoм peфopми свoei шкoли тaкoж саi'a Aкaдeмiя У свoiм
пpoeкгi Aкaдeм iя вiднoвлювaлa нoтиpиpiнни Й кypс бoгoслoвiя i двopiнниЙ
кypс pитopики, aлe oбxoдилa rЙoвL|aHкoю тaкi пpeдмeти, як iстopiя цepкви,
цивiльнa iстopiя, пoчaтки мaтeп/taтики тa iн '  oтoж гoлoвHoю xибoю
aкaдeмiннoгo пpoeктy бyлo тe' щo вiн l'itaлo paxyвaвся 3 тoгoчaсHими
виtt,toгalЙи yнiвepситeтсЬкoi Hayки' бiльш peaлЬHoi i життeвoi [95' с. X|V-
XV|]. Гeтьмaн К. PoзyмoвськиЙ i кoзaцькa стap[JJинa в свoiм пpoхaннt пpo
вiднoвлeння стapoдaвнix пpaв Укpaiни, щo Йoгo пoдaли Кaтepинt || p.1764,

.M Пeтpoв y т 4 свoсТ пpaцi <Arоы и AoкyмeнтЬ|, oтнoсящieся къ исropiи Кieвскoй
Aкaдeмiи> вмiстив нa с 252.255 <<npедuсrroвb> ркropa К Лexницькoro дo свoro крсy <<floгмarы
xpисгiaнскiя пpавoс,.lавнЬ|я в'h,pы> (1779 p ), Hа жaль, з тoi пepeAмoви нe виднo' який самe
вipш Гopaцiя лiг в oснoBy, бeзпepalнo, вiльнoro пepeкладy на poс|Йськy мoвy, щo йoгoдoслiвнo
виu{e зaцитoванo в ypивкy 3 тoi пepедмoви Мoжна пpиnyскати, щo тo бyли pядки Гopацiя:

Quidquid prаeсipies esto brevis: ut сito diсta
Perсipiant аnimi doсi|es, teneantque fi deles
omne supervaсuum p|eno de peсlore mаnаt.
Fiсta voluptаtis саusа sint proximа veris

Epistula ad Pisones (De arte poetica) Pядкu 335-з38
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дo]vtaгaлися зaснyвaHHя нa УкpalHi двox yHiвepситeтiв - oдHoгo в Киeвi з
чoтиpмa факyльтeтaми Ha тiм мiсцi, дe зHaхoдиться Киeвo-БpaтськиЙ
мoнaстиp, a дpyгoгo - в Бaтypинi з тpьoмa фaкyльтeтaми, кpiм
бoгoслoвськoгo [53, c.344| КиТвський гeнepaл-ryбepнaтop Глeбoв y свoiм
пpoeкгi пpoпoнyвaв вiдкpити пpи Киlвськiй aкaдeмii двa фaкyльтeти _
мaтelЙaтичниЙ iмeдинниЙ|143' с 149] Haкiнeць' нaкaз Кaтepини ||здня
10 квiтня 1786 p вeлiв кКieвскoЙ Aкaдeмiи сo всtми къ нeЙ
пpиHaдлex(aщи[,tи зaвeдeнiями бьtть пpи apxiepeйскoмъ дoмt и Кiевo.
ПeнepскoЙ Лaвp.h, a БpaтскиЙ MoнaстЬ|pЬ, слyжaщiЙ ньtн*для пoм*щeнiя
пoмянyтoЙ Aкaдeмiи, oбpaтить Ha глaвнyю гoспитaлЬ пo eгo пoлoжeнiю>.

Heзaбapoм, a сaмe 5 cepпня 1786 p Кaтepинa |l yхвaлилa стaтyт
нapoдниx шкiл' щo для свoгo пepeвeдeнHя в Життя пoтpебyвaв знaЧHoi
кiлькoстi Hapoдних yнитeлiв oтoж Кaтepинa || визHaлa пoтpiбним
пoKлaсти нa дyxoвнi сeмiнapii тaкoж зaвдaння - гoтyвaти свoix yннiв дo
yчитeлЬсЬкoi пpaцi в HapoдHиХ шкoлaх Тe сaмe зaвдaння дiстaлa i
Киiвськa aкaдeмiя. внaслiдoк Чoгo illyсилa зaвeсти ниx<чi клaси нapoдHoj
шкoли, дe б yннi стapI.lJих клaсiв Aкaдeмit мoгли пpактичнo гoтyвaтися
дo yчитeлЬсЬкoi пpaцi в нapoдниX шкoлaХ Taк, Киiвськa aкaдeмiя
пepeтвopилaся в шкoлy пoтpiЙнoгo типy _ ни)|(Чy. сepeдHю i вищy
3poзyмiлa piн, щo Киiвськa aкaдeмiя нe встигaлa як слiд пpистoсyвaтися
дo вс|x нoвих нaкaз|в | poзпopяджeнЬ, щo сипaлися Ha нei в oстaннix
poкaх ХV||| ст [98' с ХX||-ХXIl l]

Cлiд вкaзaти, щo Haкaз Кaтepини l| з дня 10 квiтня 1786 p нe yвiЙшoв
y життя, бo зaвдяки клoпoтaнHяM митponoлитa C MислaвсЬкoгo пepeд
Кaтepинoю |l, зa пoсepeдFtицтвoм гp П PyмяHцeвa. вдaлoся дoбитися
зaлишeнHя Aкaдeмii пpи Бpaтськiм мoнaстиpi[97' с ХxV|-ХXV||l] Бiльшe
тoгo, y свiЙ пpиiзддo Киoвa Haстyпнoгo poкy Кaтepинa |l 15 бepeзня 1787p
видaлa peскpипт нa iм'я ]rlитpoпoлитa C. MислaвсЬкoгo' дe зoкpe]vla
Haкaзyвaлa: <1) зaлишити Aкaдeмiю нaзaвжди в Бpaтськiм мoнaстиpt
5)збyдyвaти нa aкaдeмivнy сyмy кaм'яHy лiчницю;6)зaвeсти пpи Aкaдeмil
цивiльнy дpyкapню для дpyкyвaння кHиг як нa poсtЙськlЙ, тaк l  Ha чyжиx
мoвax, yтpиlЛyюЧи тy дpyкapню в Киeвo-ПeнepськiЙ лaвpi ; 8) нa
yтpимaHHя Aкaдeмij тa lT пaнсioнepiв, пoвepх тoТ сyt\,lи, щo |] тeпep дiстae
Aкaдeмiя, дoдaти щe 600 кpб. нa piк вiд пoчaткy цЬoгo poкy. 10) нa кoшт
aкaдeм|ЧHиХ сyм нaдсилaти - пo вaшoмy poзсyдy - стyдeHт|в дo
зaкopдoнHиx yнiвepситeтiв для пpидбaння кpaщиx зHaHЬ в нayкaх, щoб
Aкaдeмiя мoглa зaбeзпeчити сeбe впpaвHиI\,tи yЧитeляMи) [97' с. XХX-
xxХl] A дня 

.11 квiтня Кaтepинa || вiдвiдaлa Aкaдeмiю, дe iT пpивiтaв
peКгop apxiмaндpит Bapлaaм MиcлaвськиЙ кopoткoю пpoмoвoю; в нiЙ
визнaЧив вiн eтanи пpoсвiти в Poсijтaкими слoвaMи: <Bлaдимipь Haсaди,
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Яpoслaвъ paспpoстpaни, Пeтpь Haпoи, a пpeмyдpaя Екaтepинa l| вoзpaсти
и yтвepди). Cтyдeнти i yvнi Aкaдeмii вигoлoсили, як бyлo зaвeдeнo, opaцil
тa oди piзними lЙoвaми |176' c.52|.

Пpи нaстyпникoвi C. Mислaвськoгo КиjвсЬкa aкaдel,iя всe бiльшe
нaбyвaлa xapaктepy стaнoвoi пpoфeсiЙнoТ шкoли для пiдгoтoвки
дyxoвeHствa

3гiднo з зaкoнoм з дня 3.1 жoвтня 1798 p , кypс Aкaдeмii склaдaвся з
тих пpeдмeтiв, щo виклaдaлися в тpЬoХ клaсaх гpaмaтики (пo oднoмy
poкy в кoжHoмy r<лaсi), в двopiнниx клaсaх пoeзii тa pитopики, a кpiм тoгo,
з фiлoсoфil '  бoгoслoвiя вищoгo кpaснol ' toвствa, фiзики тa мoв -
жидiвськoi, гpeцькoi, лaтинськoT, нiмeцькoТ тa фpaнцyзькoi. Фiлoсoфськy
i бoгoслoвсЬкy систeмy вимaгaлoся в.{ити лaтиHсЬкoю t\,toвoю _ nepuJy
пpoтягoм двox poкiв, a дpyry - пpoтягoм тpЬox poкiв. oтoж пoвний кypс
Aкaдeмi.t знoв бyв poзpaxoвaний нa .l2 poкiв.

Гpeцькa, лaтиHсЬкa i  жидiвськa мoви бyли oбoв'язкoвi для всiх
стyteнтiв aкaдeмiT, a з )кивиХ мoв кoжниЙ стyAeнт мyсiв yvити бoдaЙ
oдHy зa свolм вибopoм. ToЙ caмий зaкoн 1798 p. пpиписaв дo oкpyги
КиiвськoT Aкaдeмii 8 сeмiнapiЙ - нoвopoсiЙськy, vepнiгiвськy, мlнськy.
бpaцлaвськy, бiлгopoдськy, хapкiвсЬкy, пepeяслaвсЬкy тa житoмиpсЬкy
[128' с. ХХV-ХxV||]. Лiпшiстyдeнти тиx вoсьми сeмiнapiЙ f\ioгли пoсryпaти
дo фiлoсoфськoгo i  бoгoслoвсЬкoгo клaсy КиТвськo1 aкaдeмi i  для
пpoдoв)кeHHя свoei oсвtти Тaкi стyдeнти звичaйнo нaзивaлися кaнди-
дaтaми

Пpoгpaмa Aкaдeмii в свoiЙ цiлoстi, - пpaвдa' y вiдмiннiй кoмбiнaЦii
в p|зHих чaсax визHaчeнoгo тyт пepioдy, - oхoплювaлa тaкi пpeдмeти:
г\,toви - лaтинсЬкy, гpeЦЬкy, жидiвськy, пoлЬсЬкy, poсiЙськy, нiмeцькy i
фpaнцyзькy ; мaтeмaти кy, iстopiю, гeoгpaфiю, гeoдeзiю, фopтифiкaцiю'
пiTтикy, pитopикy, фiлoсoфiю, бoгoслoвie, мaлювaHHя i спiв.

Лaтинськa мoвa, як i дaвнiшe, зaЙмaлa визHaчHe мiсцe, - кoжниЙ
yчeнЬ мyсiв знaти l i  дoскoнaлo. lJ-|e p. 1774 лaтиHсЬкa мoвa бyлa
виклaдoвoю для всix пpeдмeтiв, пoчиHaючи вiд пi iтики [96' с. 184]
Пoчaткoвим пiдpyнникoм лaтинськoi гpaliaтики зaлишaвся дo p. ,l 766
пiдpyнник eзyiтa Емaнyiлa Aльвapa <|nst itut iones I inguae lat inae> в
пepeклaд| нa pyсЬкy мoвy' a в|д тoгo чaсy ввeдeHo лaтинсЬкy гpaмaтикy'
нaдpyкoвaнy в Киeвo-ПevepськtЙ лaвpt в кiлькoстi ,l200 пpимipникiв. Ty
гpaмaтикy скoмпoнyвaли yнитeлi Aкaдeмii в пoльськiЙ мoвi зa взipцeм
п|яpсЬкoгo п|дpyчHикa' aлe yсyHyтo з HЬoгo кaтeХизис

Гpeцькa мoвa бyлa в мeншiЙ пoшaнi.  Haвiть He 3aв)кди вoHa
виклaдaлaся Taк, нaпpиклaд, в p 1726-1738 [ зoвсiм нe бyлo Уннi
cтaBI^лI^cя дo гpeцЬкoi Moви нeдбaЙливo, як i дo жидtвськoi мoви,
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внaсл|дoк чoгo peктop з yчитeляil'и пoдaв 14 сepпня 1760 p. киiвськiй
дyxoвнiЙ кoнсистopil зaпискy пpo тe, як пpивeсти дo кpaщoгo стaнy
нaвчaнHя гpeцькoT i  жидiвськoi мoв. B т iЙ зaписцi пpoпoнyeтЬся
зoбoв'язaти всix дiтeй дyхoвнoгo звaHня, oсoбливo Ки jвсЬкoi eпapхii, внити
гpeцЬкoT iжидiвськol мoви в клaсax pитopики, фiлoсoфir iбoгoслoвiя <A
бyди ктo и3ь ниxъ oслyшeнъ явится, тaкoвЬ|xъ пpинyждaтЬ, a пo
н*,скoлькoкpaтHoмъ yвtщaнiи т*,лeснo для стpaхy пpoчимъ ихъ
тoвapищa[iъ нaкaзЬ|вaти, пpoнiихъ жe eпapxiЙ свящeнниЧeскиxъ дtтeЙ,
тaкo)к paзHoч и н цeвъ, кь y пoм я HyтЬ| tvtъ я3Ь| кai'ъ п pистoЙ н ьl мъ oбpaзoмъ
oбъявляя иMъ пoлЬзy, oтъ ниxъ пpoисхoдящyю, зaoxoЧивaтЬD
Кoнсистopiя пoдaлa тaкy свoю дyмкy: <Пpoписaннoмy мнtнiю .. быть въ
пpoтчe?dь въ свoeй сил* Чтo )кe кaсaeтся дo т*,лeснaгo yчeникoвь
pитopики, филoсoфiи и бoгoслoвlя paди стpaxy пpoчиf\ iъ иХъ
тoвapищaMъ' Haкaзaн|я, тo якo пoкa3aннЬlХъ |.lJкoлъ yчeникa[4ъ гtлeснoe
нaкaзaнie 3a нeпpиличнoe быть вм'tняeтся, ибo тaкъ oнie yveники, якo
тoвapищи ихъ, oстaвя нe тoлЬкo т*,xъ язьlкoвъ, Ho и пopядoч|.|oe свoe
yчeHte, въ дpyгie кoллeгtи oтХoдитЬ мoгyтъ; тoгo paди тoe тtлeснoe
нaкaзaнie oтстaвитЬ) Mитpoпoлит A Moгилянський зaтвepдив дylvtкy
кoнсистopiT [9a' с 357-358]

Пoльськa lloвa тaкo)к зaЙмaлa дpyгopядHe мiсцe в пpoгpaмiAкaдeмii,
aлe бaгaтo yvнiв дoбpe вoлoдiлo пoлЬсЬкoю мoвoю, тaк щo киiвськi
дep)кaвH| yстaнoви дeкoли звepтaлися дo киiвсЬких ft'итpoпoлитiв з
пpoxaнням вlдpядити стyдeнт|в для пepeклaдy дoкyмeнтiв з poсiЙськoi
мoви нa пoлЬсЬкy Ha тiм /pyнтi виниклo цiкaвe листyвaння мiж киТвським
oбep-кoмeндaнтott' i киtвським митpoпoлитoм C' MислaвсЬким' A сaмe,
oбep-кoмeндaнт Пилип Biгeль листoм з Аня 12 липня 1794 p пoвiдoмив
]t'итpoпoлитa, щo двoe стyдeнтiв, вiдpяджeниx для пepeкладy дoкyмeнт|в
нa пoлЬсЬкy tt, loвy' нe 3aявилl/.cя l la пpaЦю дo вiйськoвoгo сyдy
Mитpoпoлит листoм з дня 13 липня 1794 p. вiдпoвiв, щo вiн нaкa3aв Tиl;t
двott' стyдeHтaij щe пpoтягolll тижHя хoдити Ha пpaцю дo сyдy, (oдHaкo
пoкopHo npoЦJy' чтoбьt oньtЙ сyдъ пoстyпaлъ съ |-|ими нe пoвeлитeлЬHЬ||\,|ъ
oбpaзo['ъ, нo съ блaгoпpистoЙнoстlю, кoтopyю зaслy)кивaютъ пpo-
свtщeнныe люди) [97, с 485]

PoсiЙськy |t,oвy yвeдeнo, з нaкaзy Кaтepини ||, p .l765, iзгoдoм стaлa
вoHa виклaдoвoю мoвoю

Як вiдoмo' самe тoдi Кaтepинa |l зaдaлaся дy|l,кoю <oбpyсeнiя>
<MaлoЙ Poссiи> B свoiй iнстpyкцiТ гeнepaлЬHoмy npoкypopy кн' Bязeмсь-
кoмy вoнa писaлa: <Maлaя Poссiя, Лифляндiя и Финляндiя сyть
пpoвинц|и. кoтopЬlя пpaвятся кoнфиpмoвaннЬ|ми им пpивилeгiями;
нapyшитЬ oньtя oтptшeнieм вс.txъ вдpyгЬ вeсЬмa нeпpистoЙнo бъ бьtлo,
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oдHaкo)къ и HaзЬ|вaтЬ иxъ чy)кeстpaнHЬ|ми и oбхoдиться съ Hими Ha
тaкoмъ жe oснoвaнiи eсть бoльшe, Heжeли oшибкa, a ]Йo)кHo нaзвaтЬ съ
дoстoв'tpнoстiю - глyпoстiю Ciи пpoвинЦiи, тaкжe и Cмoлeнскyю,
Haдлeжитъ лeгчaйшими спoсoбaми пpивeсти кь тo]tny, чтoбьt oни
oбpуc*tlu и пepeстaли бьt смoтp.tтЬ, кaKь вoлки въ л.tсy. Къ тoмy пpистyпъ
вeсЬ[ia лeгкiй, eсли paзyмныe люди нaбpaны бyдyтъ нaчaлЬникaми въ
т.txъ пpoвинцiяxъ; кoгдa )к въ Maлopoссiи гeтмaнa нe бyдeтъ, тo дoлжHo
стapaтЬся, чтo бъ вtкъ и имя гeтмaнoвъ исчeзлo, He тoкмo бъ пepсoнa
кaкaя былa пpoизвeдeнa в oнoe дocтoиHствoD [218, с. 85-86].

oнeвиднo, вимoвa yнитeлiв poсiйськoi мoви Киiвськoi aкaдeмii нe
зaдoвoлЬнялa ilnитpoпoлитa C. Mислaвськoгo: з Йoгo Haкaзy Акaдeмiя
вiдpядилa нa свiЙ кot.lJт тpЬoх стyдeнтiв дo Moскви, щoб в тaмoшнiм
yнiвepситeтi дoскoнaлo Haвчилися poс|ЙсЬкoi мoви з Чистoю виtt,loвoю.
Кpiм тoгo' м итpoпoл ит ви кл и кaв з ТpoТцe-Cepгieвoi лaвpи стyдeнтa !митpa
Cибиpeвинa p,ля виклaдy в Aкaдeмi i  кypсy poсiЙськoТ eльoквeнцi i
(кpaснoмoвствa) тa пoeзi i ,  нaкaзaвuJи (пpoизвoдитЬ opaтopiю пo
пpaвиЛаrЙъ г-нa Лoмoнoсoвa> [98' с. |Х], a тaкoж Haкaзaв yсiм yнням i
yчитeля['' кplм yЧитeл|в.Чyжo3eмц|в' стpoгo дoдepх{yвaтися пpaвил
poсiЙськoгo пpaвoписy. Bпepтiсть lvtитpoпoлитa в нaсaджeннi poсiйськot
вимoви пpивeлa дo тoгo, щo дeкiлькa yнитeлiв AкaдeмiT пoдaли Йoмy
зaявy пpo тe, щo вoHи He в силi ввoлити Йoгo вoлю, бo нiяк нe мo)кyтЬ
пoдoлaти свori yкpaТHсЬкoj вимoви [5, с. 343] A в свoiм poзпopяджeннi з
дня 26 жoвтня 1784 p. ]rlитpoпoлит зaгpoЖyвaв' щo бyдe звiльнeнo з
дyxoвHoгo звaння i вiдпpaвлeнo <въ св.tтскyю кotЙaндyD тих yннiв, щo нe
бyдyть дoдep)кyвaтися пpaвил poсiЙськoгo пpaвoписy тa poсiЙськoi
вимoви, (дaбЬ| бeзплoднo вpef\'eни, иt\'ь дaHнoгo Ha пpioбp.tтeнie
пpoсв*щeнiя нe тepяли> [97, с. 82].

Як вислoвився oдиH з iстopикiв Киiвськoi дyхoвнoi aкaдeмii, <тiльки
yпepeдHя дyмкa п'oглa спoнyкaти C MислaвсЬкoгo, oд|.|oгo з нaйбiльш
oсвiчeних киiвськиx Mитpoпoлитiв XV|l|  ст, Haсaджyвaти 3 тaкoю
впepтiстю pyсифiкaцiю в тiй tдкoлi, щo зpoслa нa мiсцeвiм /pyнтi, мaлo
щe пpидaтнiЙ для нiвeляцiйниx цiлeЙ> [17' c 70] oтoж, 3 нaкaзy
Кaтepини l| тa iT нaстyпникiв eнepгiЙнo цзялися зa пiдгoтoвкy yкpaТнсЬкoгo
/pyнтy для нiвeляЦiЙних цiлeй нe лишe poсiЙськi  ypядoвцi,  щo
пpизнaчaлися нa слyжбy в Укpaiнi, a 3гoдoм нaвiть дiстaвaли зa тy
слyжбy дoплaтy дo свoгo l-|op[laлЬнoгo yтpимaнHя, aлe Й дoбpoвoльцi
<вipнoпiддaнi мaлopoси>. Пpoтe pyсифiкaцiя, як виднo бyдe дaлi,
Йшлa нe зoвсiм глaдкo. a з вeликими пepeбoями, тaк щo вce бiльшe
зpoстaлa нaцioнaльнa свiдoмiстЬ yкpaiнсЬкoгo Hapoдy, внaслiдoк чoгo
<дepyсифiкaцiя> шкoли i  oсвiти взaгaлi стaлa пepшиtt '  гaслoм
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yкpalHсЬкoгo Hapoдy yЖe 3 пepЦJoгo дня peвoлюЦiЙHoгo pyxy .1917 p.
Hiмeцькy мoвy зaвeдeнo лишe 1738 p, a фpaнцyзЬкy - 1753 p

oбидвi живi мoви пpиваблювaли дo AкaдeмiТ oсoбливo дiтeЙ кoзaцькoi
стap[Дини, aлe, зa свiдveнням Гpигopiя Bинськoгo, щo yчився в Aкaдeмii
в кiнцi 60-х poкiв ХV|ll ст., сТyдeнти нaбyвaли He дoситЬ вeликe зHaння
тиx двox живиx мoв" [2,1'  с. 85]. P. 1794, з Haкaзy Кaтepини l l ,  щo дyжe
HaлякaHa бyлa фpaнЦyзЬкoю peвoлюцieю 1789 p, пpипиHeHo
виКлaдaнHя фpaнцyзькoi мoви A сaмe, в сepпнi 1794 p пeтepбypзькиЙ
митpoпoлит Haд|слaв киTвсЬкoмy лl4cтa, дe вiн зoкpeмa писaв: <Cтyдeнти
вaцJi вЧaтЬся фpaнцyзькoT [4oви, aлe, якдoсвiддoкaзaв, злoмиснi з ниx
злoвживaютЬ зHaння тol мoви. Meнiдopyveнo (ким? - C.) пиcaти вaшo[,ty
пpeoсвящeнствy, щoб сю клясy (фpaнцyзькy) пpипинити). oднaк тa
зaбopoнa Heдoвгoтяглaся: Haстyпник Кaтepини || Пaвлo | скaсyвaв нaкaз
Кaтepини || пpo зaбopoнy виклaдaти в дyХoвHих шкoлaх фpaнцyзькy
мoву[47'c 774|.

Жидiвськy мoвy зaвeдeнo oднoчaснo з нiмeцькoю, сeбтo .t738 p.
Bчилoся тoT lloви нeбaгaтo yvнiв. Aдмiнiстpaцiя AкaдeмiT в свoiЙ зaписцi,
пoдaн iЙ t\4итpoпoл итoвi А. MoгиляHсЬкo]\,ty, пoяснювaлa Maлy зaЦlкaвлe-
нiсть yvнtв жид|всЬкoЮ мoвoю тиt. l t ,  щo зHаHня жидiвськoi мoви
MaлoкopисHo бiдним yчHяM, бo з тим знаHHям (H|кoгo He пpиглaцJaютъ
къ сeб* гoспoдa нa кoндицiи, тoгдa кaкъ знaющиxъ фpaнцyзскiЙ и
нtмeцкiЙ язЬ|ки HeпpeстaнHo пpигЛaшaють> [97, c. 772-773|**.

Maтeмaтикa стoялa в Акaдемii нa HизЬкoMy piвнi ПpинaЙмнl, згaдaниЙ
yжe Г BиноькиЙ свiднить, щo вжe пiсля вихoдy з Aкaдeмil вiн пpидбaв
зHaHня пepЦJих пpaвил apифмeтики вiд u.lтик-юнкepa Пaнveнкa|21. с 85].

|стopiя i гeoгpaфiя виклaдaлисЬ спopaдиЧнo |стopiя виклaдaлaся,
мaбyть, yжe в 70-x poкax ХV|l ст., бo сaмe тoдi yчитeлЬ КиTвськor кoлeгiТ

-Бeзпepеннo' дeякi вихoванцi КиiвсЬкoТ кoлeгil-aкaдeмit набyвали пoмимo uJкoли дoскoналe
3нання мoAepниx мoв, пpo щo мoжe свiAчити тoЙ фarг, щo киТвсЬкий ryбepнатop кн .Qмитpo
Гoлlцин збaгavyвав свoi знання 3 AepжaвHoгo пpавa | пoл|тики, зaмoвляючи Тм. чepeз
пoсepqдниЦгвo Тeoфанa Пpoкoпoвиvа, пepeклади твopiв Maкlавeллi. Пyсфндopфa, Гopaцiя та
.н з нiмeцькoi i  фpанцyзЬкoT мoви нa poсiйськy [181 , с 16]

- -пpore oдиH 3i сryдeнтiв Aкадeмii ' a самe Mикoлa Coхнo. насriльки зaсвoiв )кидiвсЬкy
мoвy lжидiвськy peлiгiЙHy л|тepaтypy. в тoмy нислi iталt'yд, щo мir всryпити в с Жyкiвцях,
Чepнtг iвськoro пoлкy, дo Aиспyтy з львiвським цaAикoм Coлoмoнoм бeн-3ахаpieм
Гpeкoвиvopoм Toмy щo M Coхнo, пoсилаloчисЬ на дeяких жидiвських письменHик|в.
oбвинyванyвaв жидiв в yбивсrвi хpисгиян з мeтoю qдoбри xpистиянськoT кpoвi, цaдик намoвив
двoх жидiв зaбити Coхнa Ti викoнали накaз l.{aдика сaмe тoдi, кoли М Coхнo пpиlxав на
Piздвянi святa 1703 p дo свoix бaтькiв Убивствo M Coхна викликaлo.3a вислoвoм
M Кoсroмаpoва, щo poзпoвiв тy iстoplю на сгoplнках <Кleв'ськoi Cтapин'и)), - ()киAoтрпанle>
нe лишe в ЧepнiгiвсЬкoмy пoлкy. aЛe такo)к чaсткoвo в Киiвськoмy тa Hiжинськoмy пoлкy
[159' с 1-26. 160,c477-492|
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ТeoдoсiЙ Caфoнoвиv склaв (Кpoйникy зъ л'tтoписЦoвъ стapqдaBнЬ|xЬ, зъ
св Heстopa Пevepскoгo и иншихъ, тaкжe 3ь хpoHиКЬ пoлЬскиxЬ) (1672), a
1674 p. вийшoв y свiт дpyкoм <Cинoпсисъ), щo дoвгo бyв шкiльним
пiдpyvникoм iстopii нe лишe в Укpaiнi, aлe й в Poсii. Aвгopствo (сиHoпсисaD
пpиписy€тЬся кoлишHЬolлy peКгopoвi Киiвськoi кoлeгii (в p 1648-1650)
|нoкeнтiю Гiзeлeвi <Cинoпсис> lЙaв кoлo 30 видань [198' с.308' 309], з них
18- випyстилa poсiЙсЬкa Aкaдeil,liя l-iayк. Haвiть в Х|Х ст виЙЦJлo тpи
видaння в Киeвi - в 1823 p i в 1836 p - з iнiцiaтиви ки jвсЬкoгo митpoпoлитa
Евгeнiя Бoлxoвtтiмoвa' a oстaнHe видaнHя - 1861 p [199, с.7]. Кoлo p 1727
Cтeпaн Кaлинoвський виклaдaв кBвeдeнie въ истopiю мoнapхичeскyю и
цepкoвHyю), здarтЬся, в клaсi pитopики, a в p' 1 75 1 -1 7 52 в ку pci фiлoсoфii
Гpигopiя Щepбaцькoгo вмiщeнo <Compendium historiae eсс|esiast|сaeD
(пiдpyvник цepкoвHol iстopii) |92' c 7|.

Гeoгpaфiю впepшe yвiв митpoпoлит A. Moгилянський. oстaтoчнo
гeoгpaфiю тa iстopiю зaвeдeнo p. 1787.

Гeoдeзiю i фopтифiкaЦiю завeдeнo в пpoгpaмiAкaдeмil в кiнЦi XV||| ст
Пi iтикa, як ars pangendi versus (мистeцтвo вipшoсклaдaння),

кopистyвaлaся вeликoю пotДанoю в Aкaдeмii, - пpистpaстю дo вipшy-
вaHHя гpiшили. як вiдoмo, тaкi визнaчнi нaшi iepapxи, як.Qмитpo Tyптaлo,
Тeoфaн Пpoкoпoвин, Cтeпaн ЯвopськиЙ' lвaн Maксимoвич i iн. !o pенi
згaдaю, щo в oбoв'язoк yчитeля пilTики вХoдилo гoтyвaти дpaмaтичн|
твopи, щo ix вистaBлял|^ в стiнax Aкaдeмii |T виxoвaнцi, щoб блиснyти
noeтичHим мистeцтвoм пepeд визнaчними гiстьми i мeцeнaгaми Aкaдeмtl
Ha jj ypoчистих сBятax У свoix дpa['aтичHих твopax yvитeлi niiтики
пoдaвaли пopяд з дyxoвHoЮ дpal,toю (зaбaвHi iгpaлищa>, <iнтepмeдii>
aбo <iнтepлюдii>, a в свojx тeopeтичHиx кypсaх з'ясoвyвaли. якi сaмe
дiЙoвi сlсoби мo)l(yтЬ з'являтися нa сцeнiтaякиЙ сaмe стилЬ слiд yживaти
в кoмeдil. Taк' ЛaвpeнтiЙ Гopкa в овo|Й niiтицi 1707-1708 pp гoвopитЬ,
щo (вь кoмetiи вЬlвoдятся лицa лeгкiя, как, Haпp.' гoспoдapЬ, д.tдъ, слyгa
и пp ) B свoТЙ п'есi <Йocиф Пaтpiяpxa)), пpисвячeнiй | Maзeпi, Л Гopкa
вмiстив пiсля дit 2 i 4 <iнтepлюдiT>, aлe вoни дo нaс нe дtйшли. 3бepeглися
iнтepмeдii piздвянoi i вeликoднoi п'eси Mитpoфaнa floвгaлeвськoгo 1736-
1737 pp. тa тpaгiкoмeдir Юpiя Кoниськoгo <Boскpeсeнie мepтвьtхъ> 1746-
1747pp.3 числa iнтepмeдiЙ oсoбливo yлюблeнi бyли як yчHями Haшиx
кoлeгiЙ i сeмiнapiЙ' тaк i yкpatнсЬким людoм <вepтeпнi> вистaви*, сeбтo
лялькoвиЙ тeaтp, щo змaлЬoвyвaв y цiлiй низцi дpaмaтичних сцeн пoAil,
пoв'язaнi з Piздвoм Xpистoвим Дo нaс дiЙшлa вepтeпHа дpaмa в двoх

.Bepтeп iснyвaв y нaс ркe пpи кlнцi ХV| C-r. |17 5' c 43l, алe | Фpaнкo вlAнoситЬ пoвсraння
наllloгo вepтeпy нa дpyгy пoлoвинy ХVll ст. |219' c 21l
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гoлoвHиХ спискаx - Mикoли Mapкeвиva (див Йoгo книry <oбьlvaи, пoв.tpья,
кyхня и Haпитки Maлopoссiянъ> Кieвъ, 1860)тa Гpигopiя Гaлa/aнa (див.
Йoгo стaттю <Maлopyсскiй вepтenъ), з пepeдMoвoю П. )Китeцькoгo, в
<Кieвск' iЙ Cтapин' i>, 1882) [10' с 3-38]-

Учнi Киlвськo| кoлeгiT-aкадeмiТ тa iнших кoлeгiЙ i сeмiнapiЙ вистaвляли
вepтeпнy дpaмy He лишe в стiнax свoсТ шкoли, aлe Й пoзa шкoлoю oднaк
вepтeпнi вистaви yжe вiд пoлoвиHи ХV||| ст пoчaли виxoдити з yжиткy в
КиiвськiЙ aкaдeмit, щo стaлoся нe бeз впЛивy T Пpoкoпoвинa (дo pevi.
згaдaю' щo вiн сaM пpислy}киBся yкpaТHсЬкiЙ дpамaтичнiЙ лiтeparypi як
aвтop пpисвячeнoi I Maзeпiтpaгiкoмeдii <Boлoдимиp>, бo сaмe вiн пopaдив
киТвсЬкoMy Mитpoпoлитoвi зaбopoнити стyдeHтaм (мipкyвати> i тим
пoР|и)l(yвaти свoe дyхoвнe звaння) oтoж вepтeпнi вистaви вiд тoгo vaсy
y)кe викoнyвaЛися пoза tlJкoлoю i тo пepeвaжнo мaндpiвним|J| АякaMLl_
<пивopiзaми> B oднiм спискy <Пpaвилa yв.tiщaтeльнагo п'яHицям>> (1779)
читасt\,o: <PaдyЙтeся пивop.kзьt, |л naкV| peкy paдyЙтeся! Ce paдoсти дeHЬ
пpиспtваeтъ, дeнЬ, глaгoлЮ. npaздHика poждeствeнскагo сближaeтся
Boстaньтe yбo oт лoжeЙ свoиxъ и вoспplимите всяKЬ пo свoeмy хyдoжeствy
opyдiя, cd,l;naЙme вepmeпы, склeЙтe зв'kздy. сoставЬтe пapтeсьt! Егдa жe
стaHитe пo yлицaХь. сo звyкoMъ бpoдя, ищyщи сИвyХи, npiимрь вaсъ пoдЪ
кpoвЬ| свoя> [164' с 476-477J A в 80-x pp ХVI|| ст кИIвсЬкиЙ митpoпoлит
C MислaвськиЙ зaбopoнив yзaгaлi тeaтpaльнi вистaви в Aкaдeмi| БyдЬ-
щo.бyдь, тeaтpaльнi Bистави КиTвськo1 aкaдeмii пoслyЖили взipцeм для
|н|'llиx дyxoвHиХ [Дкlл He лишe на Укpaiнi. алe Й в Poсir, нaвiть в Cибipy, дe,
HaпpИKлaд, тoбoльськиЙ митpoпoлит ФrлoфeЙ ЛeщинськиЙ, кoлишнiЙ
виXoваHeЦЬ КиТвськoT aкa.qeмil' зa чaсiв Пeтpa | (слaвнЬ|я и бoгaтьtя кoмeдiи
д*лалъ>, a пiзнiшe p 1742 в HoвoгopoдськiЙ сeмiнapii бyлa вистaвлeнa, з
Haгoди пpи|здy цapицi Лисавeти, панeгipиvнa дpaмa y вipшаi <<Cтeфa-
нoтoкoс), щo П склaв пpeфeкт тot сeмiнapii lнoкeнтiЙ Miгалeвич, кoлиtuнiЙ
виxoвaHeцЬ КиjвсЬкol aкaдeмi i  [169 с 98]

Pитopикa бyлa тaкoж yлюбленим npeдMeтoм yннtв' бo вoHa пoдaвaлa
piзнi гoтoвi зpaзки висoкoмoвHиХ peчeHЬ, пoplвнянь, сeнтeнцiЙ, пpиклaдiв

,Г faлa|aн у свoТй стaттi <Maлopyсскiй вepтeпъ) вкaзyс щo в 70-х pp xvl|| cr. дo Йoгo
пpaдlдaзaйшли3вepтeпoмкиiвсЬк|бypсаки кMабyть'-пицJeaвтop'- ixнявисгaвазyстpiла
вeликe спIвЧyття, бo мiй пpaдiд затpимaв y сeбe (в маеткy в с Coкиpинцях нa Пpилyvнинi) на
дeякиЙ vaс i,андp|вних apтистiв спopyдив для сeбe вepтeп пpи voмy бypсаки пepeдaли
вepтeпHиЙ тeкст тa пoлoЖeнi на нoти пiснl мlсцeвoмy хopoвi щo |снyo бeз пepepви Ao сЬoгo
uасy Tаким vинoм вepтeп' щo щop|чнo вистaвлястЬся нa Ptздвяниx святax пpoтягoм ст|лькoх
poкiв. збepeжeнo He в yсHих nepeка3аx' а в писаHlм тeкстi та в пoлoжeнiй на нoти мyзицi, хoна
бeз сумнlвy з бiгoм vaсy Moгли 3'явитися в HЬoм y дeякi вlдмtни вlд сгаpqAaвнЬoгo тeксry> [1 65,
с,9] ' .Qoсвoс.стaтr|Г,Гaлa|aндoдавнoти24псeнь3тeкстoм.aтaкoжмалюHoквeoтeпHoT
скoинЬки
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з icтopir, iт п. КopистyЮчисЬ тиM MaтepiaлoМ, pИтop мiг бeз вeликиx 3yсилЬ
склaсти пpoмoвy Hа бyдЬ-якy BизHaчeHy тeMy.

Фiлoсoфiя звичaйнo пoдiлялaся Ha п'ятЬ чaстиH: дiaлeктикy, aбo
лoгiкy, фiзикy, nсиxoлoгiю, мeтaфiзикy тa eтИкy 3poзyмiлa piн, щo згaдaнi
тyт пpqдMeти мiстили в сoбi зoвсtм iншиЙ змtст, нiж якиЙ нaдaетЬся [м
тeпep. Тaк, нanpиклaд, фiзикa oбгoвopювaлa тoдi nитaHHя пpo кiлькiсть
свiтiв, пpo чaс ствopeчHя видиt\,toгo св|тy, пpo кoцeти, блискaвицю, гpiм,
3ipки' i т. n , a тaкoж пpo тe, як слiд yявляти сoбi paЙ, oскiлЬки вeликиЙ
вiн бyв, uибули в HiM зв|pi,  чи мaтepiaлЬHoю piччю (res сorpoгales) бyлo

дepeвo життя i  т д [23'  с 181-183)
Бoгoслoвie виклaдaлoся зa лaтиHo-noлЬсЬким п|дpyчHикoм з тими

змlнaми, щo вимaгaлися oсвiтлeHHяM Мaтepiaлy в пpaвoслaвнiм дyсi [23'
c '  21з-214|

Щoдo мистeцтвa - в Aкaдeмii в HaйбiлЬшiЙ пoшaнi бyлo мaлювaння
i мyзикa - вoкaлЬHa i стpyмeнтoвa УчHI Aкaдeмii любили poзMaлЬoвyвaти
кoнклю3i l  (пpoгpaми диспyтiв), Maлювaти зaотaвки, пoчaткoвl л|тepи'
вiн'eтки в кHи)ккaХ l aдpeсax, щo пiднoсилиcя визHaЧним гoстяM Aкaдeмij
нa TT ypoнистoстях [5'  с 347l B к iнцi XV|| l  ст MaлювaHHя чoMyсЬ
пoклaдaлoсЬ пepeвa)кF|o Ha yЧитeл|в мaтeMaтики

opкeстpoю yннrв Aкaдeмti диpигyвaв спeцiaльниЙ кaпeльMeЙстep
AкaдeмivниЙ хop склaдaвся iнoдt з 300 i  бiльшe yvнiв Cepeд yvнiв
Aкaдeмi l  бyлo нeмaлo cпiвaкtв, oбдapoвaних надзвичaЙHИM гoлoсoц, a
тoмy He дивo, щo He лишe apxipeЙськr Хopи, алe Й пpидвopнi, a тaкoж
piзнi мoжнoвлaдHi aмaтopи спiвy i MyзикИ стapaлися пepeтягHyти дo сeбe
HaЙкpaщиx сniвaкiв киlвсЬкoгo aкaдeмivнoгo хopy He вдaюнись в
пoдpoбицi, вкaжy, щo сepeд yннiв Aкaдeмtj oсoбливo пpoслaвИлися свoiMи
гoлoсaми t мyзинними 3дiбнoстями Apтeм Beдeль i Maксим БepeзoвськиЙ,
пi3Hiшe вiдoмi кoмпoзитopи. Heцaлo бyлo випaдкiв, щo Aкaдeмiя мyсилa
вiдпyскaти свoТХ нaЙлiпшиx спiвaкiв дo пpидвopHoгo xopy, як' Hапpиклaд'
Гpигopiя Cкoвopoдy абo вoсЬмилiтHЬoгo yvня Tиxoнa lJ-|epбaцькoгo
(пiзнiшe киiвськиЙ митpoпoлит Tимoфiй Щepбaцький)' щo свoiм чyдoвим
гoлocott,l зaчapyвaв цapя Пeтpa |пiд нaс Йoгo пepeбyвaнHя в Киeвi 1706
p [135, с 821] звичaЙнoтaкi спiвaки niсля втpaти гoлoсy пoвepтaлися дo
Aкaдeмij для пpoдoв)кeHHя свoe| Hayки

Bзaгaлi тpeбa скaзaти, щo Хopи Киeвo-ПeчepсЬкoТ лaвpи тa Киiвськot
aкaдeмij мaли в XV|l-XV||| ст HaдзвиЧaЙниЙ вплив Ha шиpeHHя ки|всЬкoгo
пoспiвy в цepкoвнiЙ мyзицi He лишe Ha Укpalнi,  aлe Й в Poсi i  i  нaвiть в

дaлeкoft,ty Cибipy. Taк, нaпpиклaд, HoвгopoдськиЙ митpoпoлит Hикoн,
niзнiшe мoскoвсЬкиЙ патpiapх, зa вислoвoм oдHoгo з Йoгo бioгpaфiв'
<noвeл.t въ сoбop1oЙ цepкви иMeHHo гpeчeскoe и кteвскoe пtнie пtти>
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[80' с 67]'  a вopoнiзькa сeмiнapiя мaлa нaвiть спeцiaльниЙ клaс спiвy'
щo Haзивaвся (шкoлoю vepкaсскoЙ мyзЬ|ки) [a7 '  c 269|

Увeдeння дo npoгpaми АкaдeмiT живиX мoв, мaлювaнHя, Myзики,
гeoдeзii, фopтифiкaцii зaдoвoльняли виMoгИ yкpaiнсЬкoT шляxrи, щo з
пoлoвиHи ХУ|l| ст вiдvyвaлa пoтpeбy в тaких знaHHяХ, щo пiдгoтoвлялиб
мoлoдЬ дo вiЙськoвoТ слyжби тa дoпoMaгaли б lй poбити кap'epy в
poсtЙських стoлицяx

3aгaльниЙ нaпpяM yсiх нayк в Акaдeмii бyв' як i paнiшe, сХoлaстИчHиЙ
Фiлoсoфiю виклaдaли зa Ap|стoтeлeM aж дo дpyгoi пoлoвини XV|l| ст
oстaннiм apiстoтeлeвцeм бyв ЮpiЙ КoниськиЙ, aлe вlн тaки пepшиЙ
пopад и в м итpoпoл итoвi T lJ.|epбa цЬкo мy зaстy п ити Ap iстoтeлeвy си стeNл y
фiлoсoфieю Xpистиянa Бayмeйстepa oсь щo писaв митpoпoлитoвi
Ю КoниськиЙ, нa тoЙ чaс мoгилiвськиЙ eпискoп: <БayмeЙстepoвa лeкцiя
съ бoльшoю пoлЬзoю мoЖeтъ бьtть yveникaмь: ибo чтo Hи yчится въ
нeЙ, всe oсHoвaтeлЬнo, твepдo И яcto yчится, и н.tiтъ, кaжeтся, ничeгo,
чтo бьt нe бьtлo сpeдствleмъ кo м'|rт*, филoсoфiи, тo eстЬ блaжeннoмy
чeлoв*чeскoмy житiю Лoгикa eгo oтъ см*ття сxoлaстикoвЪ, мoжнo
скaзaтЬ, сeдмиЖдЬ| пepoчищeHнaя Meтaфизикa твepдЬ|я oснoвaнiя
пpoч|имъ дисЦиплиHaMъ пo eя дoл)кHoсти пoлaгaeтъ Еthiсa veлoв*кy
къ пoзнaнiю сeбe и свoeЙ дoлЖнoсти ЧyвствитeлЬHo oчи oтвopяeтъ> [5'
с 176] .Qo peнi згaдaю тyт, щo yжe вiд p ,1758 зaв'язaлoся листyвaHHя
лaтинсЬкoю Moвoю мiж Х БayмeЙстepoм i тoдiшнiм peKropoм Aкaдeмii
C Mислaвським; oбидвa кopeспoHдeнти oбмiнювалися в листax кoпЛпл|-
MeHтaMи: нaпpиклaд, X БayмeЙстep писaв, щo iм'я C Mислaвськoгo
висoкo lДaнyстЬся нe лишe в БpaндeнбypзькiЙ aкaдeмli (тaм пpoфeсo-
pyвaв X БаyмeЙстep), aлe Й в сaмoмy Пapижi з тaмoшHeю Copбoнськoю
шкoлoю p2' c 22З|

HaЙкpaщi пpeдстaвHики Aкaдeмii yжe вiдvyвaли, щo нeoбхtднo дaти
iнший Hапpям нayкoвlЙ poбoтiAкaдeмir Bиpaзникoм тoi тeчi l  бyв Тeoфaн
Пpoкoпoвин oсь щo вiн писaв в листi дo свoix кoлeг, пpoфeсoprв Акaдeмii,
пpoщaючИсЬ з HиMи пepeд вiд' lздoм Ha пoсaдy пoлoцЬкoгo apхieпискoпa;
<Tpeбa нe Йти лишe пo стeжцi. щo i] пpoтoптaли iншi yнeнi, алe Йти вслiд
за самoстiЙHиMи HayкoвиMи пoгляАaviv|, сeбтo стe)ккoю, щo, твopячи
сoл|дHy вчeнiсть, гoтye зHaвцtв, a нe тopгaшiв нayки Ужe oстoгидлa дo
нyдoти' якщo MoжHa тaк вислoвитv|cя, тa Hayкa. щo He тeЧe з пepвicниx
д}кepeл, aлe кaпля пo кaплl в зlпсyтiм виглядi тeve скpiзь пoжoвклиЙ
пaпip з бoлoт нeвмiлих yvитeлiв.скoмopoxiв (|udi magistrorum) тa He
залишae в людсЬкиХ yмaх нiнoгo, кpiм бeзглyздoгo пepeкoнaHHя y влaснtЙ
Myдpoст| '  якoТсь Mpяки, сHoвиджeHHя ixимepнoстi> [76, с 158]

.Qyжe гoстpy oцiнкy Hayкoвol спpaви в Киевo-MoгилянськiЙ кoлeгit-
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aкaдeмit визHaЧeнoгo тyт пepioдy зHaxoдимo в oднtЙ пpaцi M Cyмцoвa
Biн сxиляeтЬся дo тiсТ дyмки, щo yннi AкaдeмiТ всЮ yвaгy звepтaли Ha

фopмy, a He Ha сyтЬ пpeдмeтa Bся oсвiтa AкaдeмiT, Moвляв, зaкiннyвaлaся
Ha тoмy, щoб пiдгoтyвaти впpaвниХ niдлeсникiв i  вмiлих пoлeмiстiв
Haвчaння пoeтики тa pитopики poзвивaлo в yчHях HaХил склaдaти
пaнeгipики, щo пpиHoсилo шкoдy б tм сaMиM, iтим, кoгo вoни
слaвoслoвили: yvнiв пpив({aли дo гaнeбнoгo пiдлeщyвa3ня, a тиХ, кoгo
вoни звeличуBaлI^, дo бeзмipнol зapoзyмiлoстtтa пиxи |123' c 6-711

тoi сaмo| тeMи тopкaeтЬся poсiЙcькиЙ iстopик П ПeкapськиЙ,
нaвoдячи xapaктepHиЙ npиклaд oгиднoгo сepвiлiзмy з бoкy oднoгo з
нaЙвизнaчнiшиx пpeдстaвникiв КиiвсЬкoj aкaдeмi|, a сaцe т|лЬки щo
згaдaнoгo Т Пpoкoпoвичa: вiн p ,1 709 вiтaв y цepкв| пoХвaльHим слoвoм
Мer|шикoвa, звeличyючи Йoгo зa зHищeнHя Бaтypинa, дe бeз милoсepдя
бyлo зaбитo жiнoк i нaвiть дiтeЙ - (oдHoплei,eнцiв opaтopa> [89, c.262]1

Ha мoю дytvlкy, пpaвильнiшy 3a CyмЦoвa пoзицiю в oцiнцi тoдiшньol
сxoлaстичHoi нayки в Ки jвськiЙ aкaдeмii зaЙмae П ЖитeцькиЙ <Paзoм з
| l . tшиtЙи' -  кaжe вlH, _ ми мoгли б, бeзпepeчнo, пoбaжaти, щoб
пpeдстaвHики [ (сxoлaстичнot Hayки - C ) шиpшe i вiльнiшe Д.4B.^л|4Cя
нa свiт БoжиЙ, щoб piшyнiшe iтвepдiшe вислoвлювaли свoj пepeкoчaHHя.

щoб вoHи He плyтaлися y влaсHиХ дyпjtкaх, He впaдaли в зaЙвy вeлe-
мoвнiсть i в пopoжнe вrpшopoбствo Aлe ми 3Haeмo, щo всi цi пoбaжaння
мoжyтЬ бyти вислoвлeнi '  тaк Moвити, зaднiм числoм, a тoмy Й виснoвки,

щo з ниx випливaютЬ, He MoжyтЬ зaдoвoлЬHити вимoг |стopичHo| кpитики'

щo MyситЬ paХyвaтися з пpoвiдними дyмкaми тoгo чaсy 3 пoглядy тиx
iдeЙ ми бaчимo в yкpaiнсЬкiЙ нayцi XV|l ст як nepшol, тaк i  дpyгoT
пoлoвини - }(ивy дyцJy, щo пoстiЙнo вiдryкyвaлaся нa всi бiжyнi пoдil житгя
)кивиt\' гoлoсoм {e бyв тoЙ сaмiсiнькиЙ гoлoс, щo Йoгo чyeмo пЛи в
нapoдHиx yкpalHсЬких дyмax, дe змaлЬoвyeтЬся збpoЙнa бopoтьбa з
вopoеaMu хpucmLlянcmвa - mуpКaMu ma mamapavu' 3 вopoеaMu
<блaеoчecmuвoi вipu> _ пaнa^/'t l -ляхawu' З вopoеaMu нapoОнoеo
Оoбpoбуmу - жuОaмu-opeнdapямu Ti сaмi тeми зHaxoдимo Mи Й в твopax
yкpaТHсЬкoгo писЬMeHствa чaсiв <Pyiни> Тaк, |.  ГaлятoвськиЙ y свoix
вeликиХ тpaКтaтaх пpomu муcульмaнiв, пoлякiв i жudiв нe скaзaв x(oдHoгo
слoвa, щo poзхoдилoся б з нapoдниM пoЧyттяM He гoвopить вiн,
poзyмieться, Moвoю ЦЬoгo пoчyття, як гoвopили твopц| HapoдHих дyM'
aлe вiд Hayкoвих тpaкгaтiв He мoЖнa виMaгaти мoви пoeзii> |42, c 162|-

'Hаведeнy цитary 3 пpaцi п ЖитeЦькoгo пoдаю в с8o€му пepeкладi 3 pooЙсЬкoгo opипHaлy.
Хo1а е сoвoтськe видaHHя тoi пpaцi в пepeкладi на yкpаТнсЬкy мoвy' пoтiм пepeвиданe y Львoвi
,l941 p (УкpaТHським Bидaвництвoм> (кHapис лiтepатypнol iсropii yкpаlHсЬкoi мoви в ХV|| ст->
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Щoдo сepвtлiзмy тa пiдлeсливoстi - в тo[4y зaвиHилa, нa мiй пoгляд,
нe тaк схoлaстикa, як Maлoдyшнi пpeдстaвHики || y нaс' y яких нa пepшoмy
плaнi стoялo бaжaння oдepЖaти нaгopoдy чи iншi <вeликi тa бaгaтi
]vlилoстl) в|д (силЬHих Mиpy сЬoгo)

3aкидaють КиiвськiЙ aкaдeмil тoгo пepioдy Й тe, щo iT yvнi, виxoдячи
з Aкaдeмii в життя, мaлo пepeйllaлися HapoдHими iнтepeсaми тa piдкo
в|двaжyвaлV|cя пИcaтИ пpoстoю t\'oвoю Тaк, M Cyмцoв вкa3ye, щo в тoй
чaс' як виp|шyвaлaся дoля yкpalHсЬкoгo Hapoдy, кoли в cпpaвi Йoгo
нaцioнaльнoгo iснyвaнHя стoялo питaнHя: <бyти ни нe бyти>, |. Гaлятoв-
ськиЙ зaxoпився питaHHям, Чи бyдyть пoмepлi пpиЙмaти iжy в мaЙбyтнiм
житгi aбo скiльки днiв пpoбyв Адaм y paю i т. п <Ha Гaлятoвськoмy, -
кa)кe вlH, - впoвнi виявляeтЬся дeнaцioнaлiзyюve зHaчeння КиiвсЬкoТ
AкaдeмiT> [123. с 199]

3aкид цeЙ мoжнa ввa)кaти дeякoю мipoю oпpaqдaним, aлe нe тpeбa
зaбyвaти, щo пpeдстaвHикaMи тoдiшньoT нayки i лiтepaтypи бyли y нaс в
бiльшoстiдyхoвнi oсoби aбo тi, щo пpoйшли Чepeз дyХoвнy |'lJкoлy oтoж,
3a вислoвoм.Q ЧижeвсЬкoгo, (yкpaТнсЬкиЙ духoвиЙ бapoк* бyв з пeвниx
iстopиvних пpичиH oднoбiнним>. Пpoтe в тrЙ oднoбiчнoстi твopiв дyхoвниX
aвтopiв, пpaвдивo зayвa}кye .Q ЧижeвськиЙ, <знaЙдeмo тaкo)к спpoбy
синтeзiв aбo пo мeншiЙ мipi oднoнaснe iснyвaння y тoгo сaMoгo aбo piзниx
aвтopiв нaЙptзнoмaнiтниx. нaвiть aнтитeтичHих yстpeмлiнь' тeндeнцiЙ,
Haстpoiв' фopм, стилiв> |137 ' c. 47|

Haкtнeць' слiд тaкoж згaАaтVi, щo сaмe з дpyгor пoлoвиHи ХVl| ст в
Aкaдeмii всe чaстiшe cтaзил|А ii yннr prздвяниt\ли тa вeликoдHиMи святaми'
y вeсняH| peкpeaцlЙн| дHl тa в |нtUих випaдкax _ дpaми i  кoмeдiТ, дe
шкiльнa пoeзiя нaЙбiльшe нaближaлaся дo )киття yкpaTнськoгo нapoдy
тa дe пeвHe мiсцe зaЙмaлa Й живa yкpaTнсЬкa мoвa I vим дaлi, тo в
шкiльних п'eсax (сЦeHи з l-tаpoдl-|oгo життя poзpoстaлися |, здaвaлoся,
щo т|ЛЬки ypвaти Hиткy' щo лyЧилa шк|лЬ|.|y дpaMy з дyхoв|-|иM сюжeтoм,
i ми мaли б нapoднy кoмeдiю, вiльнy вiд цepкoвнo-peлiгiйних мoтивiв.
Aлe peпpeсii мoскoвськoгo ypядy пpoти yкpaIHсЬкoгo тeaтpy нe дaли ЦЬoгo
зpoбити yкpaiнським писЬмeнникa]il пoлoвиl{и XV|l| в.u [2, c.42|'

3aкiнvyюни Ha цЬoмy iстopiю КиТвськol aкaдeмii зa чaс вiд дpyгoi
пoлoвини XV|| дo кiнця ХV||| ст, дo3вoлю сoбi в кopoтких pисax ви3нaчити

3 встyпнoю сraтeю aкад Л A БyлaхoвсЬкoгo), oдHак тe видання poзхoдитЬся з opигiнaлoм
Tак, нaпpиклaд. видiлeнi кypсивoм слoва в навeдeнiй вищe цитaтi 3oвсiм oминyro y львiвськiм
виAaннi (Hаpисy) 1941 p - нa с 130-131

..Q Чижeвський Aoдep}ryoтЬся тoгo noглядy, щo |стop|ю л.тepaтуpиякraлу3Ь мисгeцтва
слiд дiлити нa пepioди, зв'я3анi 3 пeвним стилeм oгoж лiтepaтypy ХV||.ХVll| cт. вiн нaзиваe
баpoкoвoю лпepaтypoю
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зHaчeння iT як eдиHoi вищoi шкoли i нayкoвoi yстaHoви тoгo пep|oдy Ha
Укpatнi

He дивляvисЬ Ha тe, щo в oснoвi нaвчaння в КиlвськiЙ aкaдeмit бyлa
лaтиHсЬкa Moвa, a всi нayки в нiй визнaчaлиcя схoлaстиЧHиl., Haпpяtt'oм'
всe ж свoIм дyхoм i  внyтpiшнiм poзпopядкoм Акaдeмiя зaлишaлaся
|'llкoлoю пpaвoслaвнoю iблизькoю iнтepeсaм yкpatнськoгo Hapqдy, a тoмy
yспiшнo викoнyвaлa свoс зaвдaння - вiдтягaти пpaвoслaвниХ дiтeЙ вiд
нaбyтгя нayки в лaтинo-пoлЬсЬкиx шкoлaХ, (дa He oтъ Чyждaгo истoчHикa
п|Ющe' смepтoHoснa aАa зaпaдHЬ|я схисмЬ| yпивцJaся и кo lipaчHo-
тeil'HЬ|I\'ь pиrvlля|-|oMъ yклoHятся> [3' с. 575]. Киjвськa aкaдeмiя Чepeз
свoix нeчислeнниХ виxoвaнцiв пpислy)килaся пoцlиpeнню дyхoвoi
кyлЬтypи як нa Укpaiнi' тaк i пoзa.lT мeжaми, oсoбливo в Poсij, дe лишe
зaвдяки yvaстt киiвськиx yчeHиx i мiг пpoбyдитися iнтepeс дo oсвiти i
дyxoвиx пoтpeб взaгaлi Киiвськa aкaдeмiя випyстилa зHaчHy кiлькiсть
oсiб, щo визнaчилися нa пoлi писЬмeнствa, Hayки, мистeцтвa, a тaкoх( нa
aдмiнiстpaтивHих noстaх, як свiтськиx, тaк iдyxoвних Haкiнeць, Ки'tвськa
aкaдeмiя лiтepaтypнoю дiяльнiстю свoix пpoфeсopiв i  виxoвaнцiв
пiдгoтyвaлa lpyнт для Hoвoгo yкpalHсЬкoгo писЬмeнствa

Ч a c m кoв u Й c п u сo l< в u х o в a н цi в К ui.вc ь кoi кoл e е ii- a кa d e м ii
вid dpуeor пolloвuнu XVll do кiнця XVlll cm.'

1 Aнacmaфвuч Bacuль - пeprший y Poсii пoклав oснoви тeopi| бiблiorpафi. Hаp в Киrвi
28лютoгo 1775p У,l786p встyпивдoкиТвсЬкoТaкaдeм|T.алeв1793p вийшoв3oстаннЬoro
клaсy фiлoсoфii B 1803 p зaйняв пoсадy дiлoвoда y кypатopа Bилeнськoi tuкiлЬнoТ oкpyги
P1810 вiн склав iспити пpи Bилeнськrм yнiвepситeтi i  дiстaв yн|вepситeтський диплoм У
pp 1811.1812видaB € lв3асвoeюpeдакцiсюпepшийвPoсiТлiтeparypнo-бiблioгpафМнийюднaл
(в Пeтepбypзi). Ae вмir.цeнo багатo ypивкlв з пpаць М Бepлинськoгo (иФopiя Малopoссiи> тa
<o гopqд.h кieвfr), з pyкoписy o Шaфoнськoгo <Истopiя Мaлopoссiи>. та iн Blд ,l816 p бyв на
слyжбi в (кoмiсiT вигoтoвлeHriя 3aкoнiв> та спiвpoбiтнинaв y багaтьox тoдtшнiх пepioдиvниx
видaнHяx У 1в22 p бyв oбpaний пoчeсним члeнoм Bилeнськom yнiвepситeтy. 3 числe
бiблioгpaфiнних пpаць B Aнастасeвича слiд згадaти <Cписoкъ вekx poсс|Йскиxъ писaтeлeЙ
oт Pюpика дo riаЦJиxьднeй)) (кHoвoсти литepаrypЬ|D, 1822, N9 20, 23) та кКpаткiя изв*стiя o
вс'hх с 1707 пo 1823 r выxoдившихъ sь Poсс|и ицанiяx и в'liдoмoстяхъ> (Taм caмo' 1822

.У тoй час, як пoпepeднrй списoк вихoвaнц|в киТвськoT бpатськoТ шкoли, a пiзнiЦJe кoлeг.i
iм Пeтpa Moгили (y poцiлi 4) нaлiнyвaв всьoгo 14 oсi6, дo часткoвoгo спискy вихoванцiв Киiвськoi
кoлeгliакaдeмir ви дpyroi пoлoвини ХV|| дo кiнця ХV|I| ст. я мiг yжe внecrи 387 oсiб 3poзyмiлo.
щo такий списoк нe нaдa€тЬся дo вмiщeння нa стopiнках цieТ пpацi, а тoмy Ao3вoляю сoбi
пoAaти тrг гoлoвнil.!iдaнi3 житгя iдlяльнoсri, лиu.ю нaйвизначнiших, на мiй пoгляA, вихoванцiв
киiвськol кoлeгiТ.акaдei'iТ 3a вкa3aний пep|oA чaсy, a oсoбливo тиx, rгo, нe3aлe)кнo вlд свoro
noxoAжeнHя npис,lyжився в тiй чи tншiй мipr iнтeрсам yкpаTни Пepвiсний vaсrкoвий сnисoк
вихoванцiв Aкaдei,i,. вiA дpyroi пoлoвини ХV|| дo кiнця XV||| сr мiсгить такoж пoкa)|G{ик мaтepвл|в,
щo нa oснoвl Тх склaдeнo тoй списoк Tр нe пqAaю тoгo пoкe)кrика мalepiалiв
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Кн2 23'25 Кн 4 N9 18) вoлoдiючи Haд3вичaйним запасoм 3нанЬ 3 piзниx галyзeй нayки i
лiтeperypи, B Aнасrасeвич бyв, зa висгloвoм 6аp дeгIЬвiга, дpyгa Пyшкiнe, ..oAиним пpoвoдapeм
в 3аплyтaнoмy лабipинтi бiблiorpaфiuнoгo миpyD 1220' c 39-44| l-{iкaвo тaкoж 3гадати, щo
B Aнасгaсeвич збиpaвся нaписати <|стopiю yкpaТни>, пpo щo сsiдчить пepвiсний на.tepк плaHy
тoT пpaцi в йoгo к3апискaх>, щo збepiгаtoгься в Лeнiнгpадськiй пyблiннiй бiблioтeцi Пoмep y
Пeтepбypзi 16лютoгo 18a5 p [220. с 55]

2 Бaнулecкo.Бodoнi Гaвpuih - нap 1746 p y PyмyнiТ Ha 25.мy poцi життя встynив Ao
КиТвськoiaкадeмii P1779пpийнявчepнeцтвo B1782p.ставyЧитeлeмcпoвeнсЬкoTсeмiнapiТ
y Пoлтaвl Hакaзoм з дня 1 1 лютoгo 1 792 p кaтepинa || пpизнaнила йoгo на кaтeApy MoлAaвiТ i
BaлахiТ Пiсля заняття Moлдавii пopтoю митpoпoлит гавpиTл пoвepнyвся дo PociТ як i]
гpoмeдянин iзайняв,l0тpавня 1793 p кaтeдpy катepинoсJ' lавськoгoаpхiспискoпa B p 1799.
1803 бyв мoлдoвлaxiським eкзapхo|l,. a пoтiм- вiд 1813 дo 1821 p - кишинeвсЬкиM
митpoпoлитoм Пoмep 30 бepeзня 1 821 p [205' с 363-365' з7o, 377, 382, 206, с 548]

3 Бepеювськuй Maкcuм -yкpаТнський кoi'no3итop; нap 1745p y Глyхoвi l.l.{e сryдeнтoм
КиТвськoT AкадeмiТ займaвся кoмпoзицiями 3а свiй дoбpий гoлoс пoтpaпив Ao npидвopнoi
капeли, lJ.lo пoriм вiдпpaвила йoгo дo БoлoнсЬкoi мy3ичнoТAкадeмiТ Пiсля пoвepнeння 3 |талгi
3Hoв встyпив дo пpидвopнoТ капeли, алe тa пoсада, щo бyлa йoмy yAiлeнa, нe задoвoлЬнялe
йoгo B poзпyцi p 1777 cкiнuив свoe життя самoryбсrвoм Biн склав дeкiлЬка Ayхoвниx хopoвиx
твopiв i свiтськy oпepy <.Qeмoфoнт>, aлe вoHа Ao нас нe дiйшлa [280' с 357]

4 Бepлuнcькuй Maкcuм - yкpaТнський iсIopик i аpхeoлoг, наp 7 сepпня 1764 p P 1776
всryпив дo Aкадeмl|, a скiнчив ii 1786 p У свiдoцтвi, щo йoгo дiсrав вiд AкадeмI[, пoзHачeнo, u{o
вtн пpидбав (твepдeD знання латинсЬкol мoви, в.]ився icтopiT, гeoгpaфiТ. apифмeтики' кpiм
peлiгiйних прдмeтiв lloдo poсiйськoТ n'oви - 3нав li сЛафнькo oсь щo гoвopитЬ пpo тe йoro
бioгpaф: кПoхoдяни 3 пpавдивo-yкpаlнсЬкoi pqдини, M Бepлинський в дитинствi' а пoгilt' i в
АкaдeмiT vyв i знав тiльки yкpаТнсЬкy вимoвy, щo змiнити ij вlн нe мiг 3oвсiм нe тiльки в oстаннiх
poкaх свoгo пepeбyваHня в AкaдeмiT, алe, qAаrтЬс'l, дo кtнця свoгo житrя У peзyльтатl, як tр нe
дивнo. вийtuoв 3 ньoгo чoлoвiк, щo мaЙжe нe вoлqдiв нi пpавonисoм, нi стилeм poсiйсЬкoТ мoви.
автoЙжevасбyвoсвiчeнийiнaчитaнийD ПiсляскiнчeнняAкaдeмiTвсгyпиввiндoпeтepбрзькoТ
учитeлЬсЬкoi сeмiнapii 3юдoм бyв спolаткy yчитeлeм киТвcькoi гoлoвнoi цlкoли з дня i| в|дкpиття
(1тpавня1789p) 'aзnepeтвopeнHямi]вг iмназiю(5лисroпада1809p)залишавсявнiй
yчитeлeм i пoтiм iнспeкгopoм дo 

.l834 p Кpiм тoгo бyв вiH пpoфeсopoм iсгopii iгeoгpафii в
Aкадeмit вiд 19 жosrня 1807 p дo вepeсня ,l81 7 p , кoли самy Aкaдeмiю тимчасoвo пeperвopeнo
в сeмiнаpiю Hа пolаткy 1834 p в Киевi yтвopeнo yнiвepситeтськe пpaвлiHня, щo займалoся
пiдгoтoв{oюпpaцeюдлявiдкpиття yнiвepситeтy сs BoлoAимиpa Hа чoлi тoro пpaвлiння
сroяв м Бepлинськийдo 13 липня 1834 p 3 йoгo пpaць вгалyзi iсropiТ i apxeoлoгii roлoвнtтакi:
<КpаткaяPoссiйскaяисгopiя>(КиТв'1800) -пiдpрник,t l]oбyвyвeдeнийвAкaAeмir; кКparкoe
oписанie Кieва) (спб, 1820); <o xoд* oткpьlтiя дpeвнoсгeй вь Кieв.k> (<ЖMHПp>, 1836 Ч
1 2); <Исropичeскoe oбoзp*нie Maлopoссiи> (в свojй цiлoсгi дoсi нe нaдpyкoванo, лишe ypивки
мlсrилися в )rypнaлi кУлeй> (CПб, 1 81 1 ) M Бepлинський бyв пepшим iсгopикon' i apxeoлoгoм
Кисвa [20 1, c 540.54 1, 202, с 232, 266.267 ; 2o3, c 453.454, 464 : 204, c 1 22, 1 23, 1 48- 1 49]

5 Baнamoвuч BapлaaM (мupcькe iм,я Bacunь) - киiвськиЙ apxieпискoп' нap, в мiстevкy
Яpoслaвi (в Гaлиvинi) Учився спoчаткy в KЦA; дiйtдoв дo класy фiлoсoфii а закiнvив oсвiтy
в MoскoвсЬкiй акадeмiТ, кyди йoгo 3aкликaв мoскoвсЬкий митpoпoлит Cтeпан Явopський
Чepнeцтвo пpиЙняв y Hoвгopoдськiм Tихвiнськiм мoнастиpi, дe згoдoм (вiд 1719 p ) бyв
аpхiмaнApитoм l.]apським накaзoм э Aня 21 ciчня 1722 p бyв пpизначeний киТвським i
гaлицьким apхiспискoпoм, алe дo тoгo титyлy сам дqдaв - <и Maльtя Poссiи>, нe дивлячисЬ
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нa забopoнy Cинoдoм тoгo дoдаткy Biн бyв вopoгoм peфopм в дyсi .Qyxoвнoгo Peгyлямiнy. а
тoмy нe бyв y пoшанi y T' Пpoкoпoвичa, твopця тoгo Peгyлямiнy' Гoлoвнe, нe пpизнaвeв тi
po3пopяджeHня Cинoдy. щo poзхoAилися з дaвнiми пpaвaми i пpивtлeями киTвсЬкoТ митpoпoл.I
!o тoгo щe пoвсraла в Тaйнlй кaнцeляpiТ спpaва, дe E} Baнатoвичeвi зaкинщo oбвинyвачeнHя
на викe3 киТвсЬкoгo вiйтa дмитpа Пoлoцькoгo, щo аpхiспискoп в якийсь цapсЬкий дeHЬ He
пpавив мoлeбня xoчa тoй вика3 нe вiдпoвiдав пpaвдi, oднак Cинoд 20 лисгoпaдa 1 730 p
пoзбaвив apхiспискoпа сaнy i свящeнств€l та заслtав Йoroдo Киpилo.БtлoзeщЬкoгo мoHaстиpя,
дe вiн пpoбyв 10 poкiв Bмlщeний бioгpафoм B Bанaтoвича мerepiaл даr niдстaвy пpипyскaти.
щo в нeщaсливiй дoлi B Bанатoвичa нeмeлo 3авинив Т Пpoкoпoвич P 1741 цаpиця Лисавeта
пoвepнyлa B Bанaтoвичeвi вoлю i сан apxlpeя Bаpлаaм,на влaснe бaжання, oсeлився в
Тихвlнськlм мoнастиpi, дe й пpийняв схимy 3 iм'ям Baсилtя Tам вiн i пoмeр 1752 p v|orrу
налe)китЬпoвнийвиписпpавyкpaTнськoТцepквиiдyхoвeнсrва BипистoЙ,тpeбaдyмaти,вiн
пoдaвав, кyди слlд. з пpoхaнням пiдтвepдити визначeнi y виписi пpaва i пpивiлeТ цiкавo. щo
автop бiorpафiТ B Bанатoвича нe мiг oзнайoмитися 3 тиlt' виписoм. бo йoгo нe 3найшлoся в
бiблioтeцi Киeвo.CoфiЙськoгo сoбopy. xova i бyв внeсeний Ao кaталoгy тoi бiблioтeки [207'
с 93'  99'  104,208'c 272:2o9, с 312-315' 329.333.334]

6. Bedeль Apmen' - yкpalHсЬкий кoмno3итop, наp y Киeвi в кiнцi 60.х абo на пoчaткy 70.x
poкiв XV||| ст Bстyпивши yчнeм Ao КиТвськoT aкaдeмiТ, Beдeль зaвAяки свoeмy чyAoвoмy
гoлoсy oдpa3y дiстaвся дo акадeмiчнoгo хopy. [{e стyдeнтoм фiлoсoфiТ вtн диpигyвaв
aкадeмiчним хopoм 3гoдoм дeякий час кepyвaв y Moсквi капeлoю кн Еpoпкiнa. a p 1 790
пoвepнyвся дo Киoвa i пpямo заявиsся Ao Aкадeмii з кaмepтoнoм pereHта киiвсЬкий кopпyсний
гeнepал A Лeванiдoв запpoсив A Beдeля oprанi3yвaти хop 3 сoлдaтських дiтeй i сгopoннiх
oсi6 Heзабаpoм та капeла сгaлa oднoю 3 кpaщиХ y Кисвi P 1796 A Лeвaнiдoв дiстaв
пpи3начeння дo Хapкoва i взяв з сoбoю тyди A BeAeля У Хapкoвi A вeAeлЬ стaв
капeлЬмaйсIepoм вoкалЬнoТ i'y3ики в дoAаткoвих клaсах кoлeгiyмy. Пoвepнyвtuись дo Киeва.
A BeAeль пoстyпив пoслyцJникoм Ao Киовo-ПeнepсЬкoT лaвpи Пpo дaльшe життя йoгo нeма
пoвних вiдoмoстeй 3а вiдoмoстями B Aскoчeнськoro. A BeAeль якoiсь нoчi пituки втiк з
Лaвpи.6yвпoсаджeний3авoлoцюзствoдoвипpaвнoгoдoмy,дeвiнзбoжeвoлiв Пoмepнtби
1806p [4'с 116] 3авiдoмocrямиB Пeтpyшeвськoгo,киiвсЬкиймитpoпoлит3вepнyвсядo
пoслyшникa A вeAeля нaписaти каtlтатy нa чeстЬ вeликoгo князя Кoстянтина пaвлoвича'
щoмaвпpиiхатидoКиeва A Beдeльпoгoдився.aлeзамiстькантaтипpинiсмитpoпoлитoвi
листa на iм'я цapя Павла, a сам griк з Кисва Иoгo зaтpимaли в Aхтиpцi, спpoвадили дo
Киrва, дe з цаpсЬкoгo накaзy йoгo пoсаджeнo дo iнвалИнoгo дoмy з зaбopoнolo кopистyвaтися
пepoм.атpамeнтoмiпапepoм ПoмepA BeAeль1810p,стoячинаfuroлитвiвсадoчкyпpи
батькtвськiм дoмi, кyди вiн пepeTхaв з lнвалiднoгo Aoмy 3а дeкiлЬкa днiв дo смepтi Пoхoванo
йoгo в киeвi в кoлишнiм Киpилoвськiм мoнaсrиpl. алe пpo йoгo мoгилy нixтo нe дбaв. так щo
в 1 837 p близький пpиятeлЬ A Beдeля кoll'пoзитop Пeтpo Тypгaнiнoв нe мtг i] вiAшyкати
[1 00. с 392] Пpo спiв A Beдeля в Хapкoвi так згaдyвав П Тypгaнiнoв: <Кoли BeAeль cпiвав,
тo вiH саl' i вся цepквa oбливaлися ФlЬoзaмиD 17 ' c 87 11 3 твopiв A Beдeля нaйважнitдi: 1 0
кoнцepтiв на 4 гoлoси, Aв€l кoнцepти нa Aва хopи тa тpio (пoкаян|я oтвepзимi двepi)

7 Beллaнcькuй-Кaвуннuк,Qaнuлo - npoфeсop пeтepбyp3ЬкoТ мeAичнoi aкадei'ii. вiH
жe i фiлoсoф - нap 11 rpудня 1774 p в Бopзнi Бaтькo йoгo мав пpiзвищe Кавyнник, був
peмiсникoм. а мати пlсля смepтl нoлoвiкa зайHялaся випiканням бyбликtв i пpoдa)кeм Tx на
базapi !aнилoм заoпiкyвaвся лiкap Кoстeнeцький, щo пpимiстив йoгo кoлo 1 788-1 789 pp y
КиTвськy aкaдeмiю 1 796 p КиТвськa акaдeмiя вiдпpaвила f l Кавyнника дo neтepбyp3ькoТ
мeдичHoТ шкoли, щo згoAoм сталa мeдичнo-xipypгiннoю Aкaдeмiею 1801 p вiн Aicraв сгyпiнь
кaндидатa хipypгi i ,  a чepeз piк бyв вiдpяджeний 3a кopдoH Там, стyдiююuи мeдиvнi наyки.
3ахoпився фiлoсoфiннoю систeмoю Шeллiнгa Пiсля пoвepнeння Ao ПeтepOypга
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пpoфeсopyвaв y Meдичн|й aкадeм|Тдo 1837 p ' бo тoгo poкy вiн oслiп Пoмep 15 бepeзня
1в47p |221'c 267-268|

B Гaмaлiя Ceмeн - npaвитeль кaнцeляpii мoскoвсЬкoгo гoлoвнoгo кoмандиpa - нap 26
тpaвня1743p вКитaйгopqдi наПoлтавщинi УкpaТнeць3пoхoд)кeння: yчивсявKДA Пo
закiнчeннi il сл}Dкив y флoтi, а пoтiм бyв пpавитeлeм канцeляpiТ y гp 3 Чepнишoва, щo тoдi
yпpaвляв Бiлopyсirю Пiд vaс слyжби в БiлopyсiТ вiн бyв внeсeний дo спискy тиx ypядoвцiв, щo
зaслyгoвyвaли нaдзвиvайнoТнaгopoAи, Йoмy пpизнанaлoся (noх(алoванiе> 300 дyш гаiiaлiя
вцмoвився ви тoТ нагopqди. вказyючи, uр вiн нe знае, як yпpавитися з oднoю власнoю дyшeю,
aтрйoмyдаютЬщeтpистачркихдyrш Гp 3 ЧepнишoвтaкnoлюбивC гaмал|ю,щoвзявйoю
з сoбoю дo Moскви, кyди бyв пpизнaнeний гoлoвнoкoмaHдy|Ф|им У lvloсквi с Гaмалiя близькo
зiйшoвся 3 гoлoвними кepiвникаi,lи мaсoнсЬкoi лoжl i сrав iT члeнoм Biн oсoбливo пiшtyвався
тoю мoлoдAю, щo вF{илaся в Moсквi нe кoцJти лoжi Пiсля аpeштy свoгo вipнoгo дpyга мaсoнa
Mикoли Hoвiкoва, щo бyв Катepинoю || засyджeний на 15 poкlв yв'язнeння в Шлiсeльбypзькiй
фopтeцi тa сидiв сaмe в тofuly казeматi, дe пepeбyвав пepeд тим iмnepатop |вaн Aнтoнoвич,
C Гамaлiя пepeixaв дo мaeткy М Hoвiкoва. щoб oпiкyватися йoгo дiтьми-напiвсиpoтами Хoча
M Hoвiкoв нeгaйнo пiсгtя смepтi Катepини || вийшoв нa вoлю' алe й сам пoтpeбyвав пoстiЙнoro
дoглядy зa сo6oю oтoж C гaмалiя пpoжив y М Hoвiкoва дo кiнця йoro жиrгя Як влyvнo
вислoвився poсtйський iстopик Bасиль Ключeвський, <C Гaмалiсвi нaлeжитЬся життя, a нe
6ioгpафiя, бo вiн спpавдi бyв (Бo)кiй чoлoвlк>, як на3ивaли C Гaмaлiю yсi, rгo йoгo знав> [54.
c270-271J C Гaмалiя бaгaю пepeKлaдaв з ч}Dкиx мoв Taк вiн пepeклав на poсiйськy лaгинський
твip Лrqдoвикa Biвeса .'lntruduсtio ed sаpientiаm"((пrт.eвoдггeлЬ к пpeмyдpoФи))) тa yсi твopи
вlдoмoю мiсгика Якoвa Бeмa - в 22 тoмax Йoro (пepeпискаD вийцла в 3 тoмaх 1 839 p Пoмеp
C Гaмалiя 10тpaвня 1822p [68. с 162-164]

9 Гnoвleвcькu(t(Гoлoвaneвcькu(t)Кupuлo -акадeмiк, маляp.пopтpeтисr, нap 27тpaвня
1735 p y кopoпi нa Чeрнiгiвщинi lJ-{e yннeм ([A бyв вивeзeний дo цapськoi капeли. а пoтtм бyв
oпpидiлeниЙ pаoм 3 тoваpишами Лoсeнкoм i Cаблyvкoм дo ПeтepбypзькoT aкадeмiТ xyдoжeсгв
Пrзнiшe бyв y нiй дoвrий чaс - aж дo свoеТ смepгi - iнспeкгopoм 3 йoгo пpаць вtдoмi пopтpeти
Кaтepини ||, павлa |, багатьox дepжавних мyжiв, мaляpiв Лoсeнкa, саблyчка. аKropiв Boлкoва i
.Qмитpeвськoгo [1 55' с 308. 309' 31 1 . з16-31 7] Пoмep 28 лиnня 1 823 p

10 Гopлeнкo loacaф @ мupу loaкuм aбo ЯкUn') - бiлгopoдсЬкий оnискoп, нap y Пpилyцi
на пoлтавщинi 8 вepeсня 1705 p Bсгyпивдo КиТвськoT aкаAeмii 1713 p Пiсля ii зaкiнчeння
1729 p,6yв пpизнаveниЙ yчитeлeм нижчoгo клaсy КиTвськoТ акaдeмit 24 vepвня пpийняв
чepнeцтвo i в скopoмy vaсi 6yв пpизнaнeний iryмeнoм Лy6eнськoгo мгapсЬкoгo мoнaстиpя в
17 45 p | Гopлeнкo сгав намiсникoм Cвятo.TpoiцькoТ сepгirвoТ лaвpи, e 2 чepвня 17 48 p 6ув
висвячeниЙ нa бiлropoAсЬкoro eпискoпa Пoмep y дopoзi, пoвepraючисЬ з пpилyки вц батькiв
дo Бiлгopoда, 10 гpyдня 1754 p Haписав вipцJoвy дeклaмaцiю кБpaнь чeснихь сeдми
AoбpqA.ltтeлeЙ зъ оqдми р.hхaми смepгнЬ|ми)) i авroбioрaфiю Пpaвoслtавнa tрpква npичислилa
Гopлeнкa дo святих 1911 p

11 ЗaбopoвькЙ Paфalл (в мupу MuхaЙлo) - киiвський митpoпo,ll,тт, наp 1676 p y мiстelкy
3aбиpoвi бlля Львoва Учився сnoчаткy 3a кopдoнoм. а пoтiм в КиТвськiй кoлeгiТ.акадeмiiдo
клaсy фiлoсoфiТ та в MoскoвськiЙ акадeмiТ, кyди пepeйшoв 3 po3пopяджeння Cтeпaнa
Явopськoгo Там жe, в Moсквi митpoпoлит C Явopський пoсrpиг йoгo y нeнцi з iм.ям Paфaiл
13 квiтня 1731 p PафаТл бyв пpизнaнeний на киTвсЬкoгo apхiсnискoпa, а 2 чepвня 1743 p
надiлeнo йoгo санolt, митpoпoлитa Киевo-бpaтський мoнасгиp, КиТвська акaдeмiя, |i yчнi тa
пpoфeсopи бyли гoлoвним пpeдi'eтoм йoro niклyвання свoTми пo)кepтв€ln'и вiн спpичинився
дo 36yAyваHня дeяких пpимiщeнь в АкaдeмiT, в тiм числi Ao нaдбyдoви дpyгoгo пoвepхy над
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Mазeпиним кopпyсoм Пoмep 22 жoвгня 1747 p Ha Йoro пoхopoнi 30 листoпaда 1 747 p пpeфeкr
AкадeмiТ irpoмoнeх ЮpiЙ Кoниський вигoлoсив пoхвaлЬнe слoвo нa тeмy <Б.k св.Ьтильник
гopяй и св'hтяй> |21 0' c 234-235' 21 1, c 457 -458, 47 9|

12 ЗaвadoвcькuЙ llempo, еp. - пepwиЙ мiнiстp нapoднoТ ocвlти в PoсiТ, нap y
с кpаснoвичaх Cypазькoгo пoвiтy, за oдними даниIt'и (M Бyлivа, Я Cнядeцькoro) в 1 738 p .
за iншими (B Aскoveнськoro, П ЛиcroвсЬкoгo) в 1739 p Батькo йoгo - Bасиль, 3a oдними
дaними (Бoгдaнoвlva, I Cyxoмлiнoва) бyв кoзaк, зe даними aнoнiмнoгo aвгopa сraггi пpo
гp П 3aвадoвсЬкoro в )кypналi <Pyсскiй Apxив>, 1 865 p ' u 7 - бyв пан-oтeцЬ. а за дeними
П Листoвськoгo. щo бyв qдp}Dкeний 3 oн}^]кoю гp П 3авадoвськoгo. - бyв бyHчyкoвий тoваpиш'
пoсiдав дeкiлЬкa маоткiв нe Чepнiгiвщинi та мaв 6iля 800 кpiпакiв |224' c 81j Учився
П 3aвадoвський спoчaткy в 63yiтсЬкiй ruкoлi в opшi' а завepuJив oсвпy в киiвськ|й aкaдeмiT
Пiсля закiнчeння 1 760 p AкадeмiТ вiн встyпив нa спyжбy дo MaлopoсiйськoТ кoлeгli, а згoдoм
гp Пeтpo Pyмянцeв. гeнepaл-ryбepнатop yкpаТHи, взяв йoгo дo свoeT канцeляpli тa нeзeбapoм
пpизначив йoгo сeкpeтapeм таei'нoТ канцeляpii Biд тoгo vасy р П Pyмянцeв нe poзлyчався
з П 3aвадoвським i взяв йoгo з сoбoю Ha тeaтp вoонних пoдlй, кoли пoвстaла poс|йсЬкo.
rypeцЬка вiЙна П 3авадoвськиЙбaгaтo пpисл}D|(ився 3aклlФ|eнню кopиснoгoдля Pocif Кyvyк.
Кайнащжiйськoгo миpy, зa щoдiсraв Гeopгiевський хрсгтa.3а клoпoтанням гp П Pyмянцeва.
маoтoк y с Ляличах, пo сyс|дствy з с Кpaснoвиvi Cкopo пiспя тoгo р П Pyмянцев пpqдсгавив
П 3авадoвськoгo цаpицi Кaтepинi ll; тa oдpазy звepнyла сsoю yваry на кpасeня.пoлкoвникa i
нeзабapoм npизнaчилa йoгo свoТм oсoбисгиt' сeкpeтаpeм y КoмiсiT для po3rлядy пoдaнь на
lм'я цаpицi Biдтoдi П 3aвадoвський стaв фaвopитoм Катepини |l Aлe в uepвнi 1777 p
П 3aвадoвськиЙ виTхaв на УхpaТнy дo свoгo ма €ткy в Ляличaх |225, c826]' дe згoдoм вiн
oдpyжився з гpaфинeю Bipoю Aпpaксiнoю, poдинкoю гp Киpила Poзyмoвськoro Xovа
Катepинa || мaла yжe нoвoгo фавopита' oAнaк в кiнцi тpавня 1778 p вoнa зaкликaла
П 3авaдoвськoгo дo Пeтepбypгa, дe вiн пoслiдoвнo займав piзнi висoкi пoсади, - бyв юлoвним
Aиpeктoрoм двox банкiв, aвiр,1782 p сгав гoлoвoю КoмiсiТдля зaснyвання шкtл 3a Павла |
П 3авaдoвський дlстав титyл гpaфа PoсiйськoТ iмnepiТ (nepeд тим вiн i 'aв титyл гpaфа
Pимськoi iмпepii , щo йoro виклoпoтaла Кaтepина || вiд aвстpiйськoгo цiсapя) B кiнцi 1799 p
П 3авадoвсьхий бyв yсyнeний 3 пoсaди диpeктopа flepжавнoгo бaнкy 3а тe, щo oдин з йoгo
ypядoвцlв poзтpатив 7 тисян каpбoванцtв, - вий[Uoв на eмepитypy i знoв oсeлився в Ляличах
oлeксандp | пo встyпy нa цаpствo нeгайнo викликaв П 3aвaдoвськoгo дo Пeтepбypга,
пpи3начив Йoгo спoчаткy roлoвoю Кoмiсi i  кoдифiкацti зaкoнiв, а з yтвopeнням мiнtстepств
(1 802 ) пpизнанив йoгo мiнiсrpoм наpqAнoT oсвiти пpo AiялЬнiсrь П 3авадoвськoгo в oсвiтнiй
сnpав| пoданo далi в цЬoмy i настynHoмy poздtлl вtдпoвiдний матepiaл. а тaкoж oцiнкy тoТ
дiялЬHoсгi Пoмep П 3aвaAoвський 1 0 сiчня , l  812 p пoхoванo йoгo .| 7 сiчня в Пeтepбypзi в
oлeкcaнд po.HeвсЬкiй лaвpi

13 3oлomнuцькuЙ Boлoduмup - yчитeлЬ цляxeтсЬкoгo кaдeтсЬкoгo кopпyсy в Пeтepбypзi,
нap 1714 p нa Киlвщинl Учився в киiвсЬкiй акадeмii тa в Moскoвськoмy yнlвepситeтi Бyв
дeпrrатoм вtд киiвсЬкoгo шляхeтств.l в (кoм|сiТдля вигoтoвлeння npoeкry Улoжeнtя> тa склав
для тoi КoмiсiТ пpoeКг opган|зацiТ шкiльництвa Гoлoвнi йoгo пpeцi: <Coкpащeнie eсгeсгвeннaгo
пpавa)) (спб. 1764)' кPaзсyждeнie o бeзсмepтiи чeлoв'| iчecкoй дyrши> (CПб, 1768);
к.Qoкaзатeльства o бeзсмepтiи дyши)) (спб' 1 780) Пoмep пiсля 17т1 p |222, c 6a!

14 Лeвuuркu(l ГpueopiЙ - знaмeнитий гpавep (пpаqAивe пpiзвиu.P йoю Hlс, алe вiн пpийHяв
пpi3вищeсвoсТдpyжини) Hаp пpиблизнoвкiнцiХV|| aбoнапoчaгкyХV|I|сг УчивсявкиTвсЬкiй
акaдeмiТ [93, c 427|,тiльки нeвiдoмo. vи вlн споtаткy вlився в нiй, a пoтii' пo]хав 3a кopдoH для
вдoскoHaлeння в мистeцтвi, чи навпaки Бyв спpaвщикoм Лавpськoi дpукapнi|223, с 1 .t 9], a
пoгiм свяu^р||икoм с Мaянцi Кoбeляцькoгo пoв на Пoлтавщинi Багaтo йoгo пpeкpасниx гpaвюp,
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тeпep Tx Haлiчy€Iьсяу1224' c 2u-29o1' вtt'||J.рнo в лaвpськиx видaннях, пepeB3жнo (lвaнгeлiя)
та (Aпoстoлa)) Пoмep ,19 тpавня .t 769 р

15 ЛeвuцькuЙ pмumpo - укpаiнсЬкиЙ маляp i пopтpeтисг, щo пpидбав вeличeзнy сrrавy.
Hаp y1735p вс Maячцi,бyвсинoмвищeзгадaнoгoГpиюpiяЛeвицЬкoгo вчивсявКиiвськiй
aкaдeмii, a noтiм в Пeтepбypзькiй aкадeмiТ мисreцтв, дe 3гoAoм сrав пpoфeсopoм щe yчнeм
киTвськoT AкадeмiI вiн пoмaгав paзoм 3 бarЬкoi' вiдoмoмy тoдi мaляpeвl oлeксi Aнтpoпoвoвi в
poзмaлюваHнi AндpiTвськoi цepкви в Киoвi в 1780 p бyв iмeнoваний <npидвopним
пopтpeтисгor') цаpицl Катepини || Biн став нaйкpащиlti| пopтpeтистoм свoro часy нe тiльки в
Poсiйськiйдepжавi,алeйнeцiлуeвponу|227,с 225] 3йoгouислeннихпopтpeтiввiдoмi пoрperи
бaтька. Кerepини || (oдин з них знaxqдитЬся на o Mальта, в залi мальтiйських лицapiв), фiлoсoфa
Дiдpo (знаxoдиться в Жeнeвi - в тамoшнiм мyзeT)' кopoля Cтeнiслaва Лeщинськoro тa iн |227 '
с 225] Пoмep 1822 p ' 3а oдними вiдoмoстями, в Пeтepбypзi, за дpyгими - в Киeвi, кyди вiн
пpиixaв3имoю 1820-1821 pp [223'с 133]

16 Maцiсвuu Apceнitl (в мupу oлeкcaнdp) - poстoвський митpoпoлит Hаp 1697 p y
BoлoдимиpiBoлинсЬкoмy P l 71 5 всryпив дo киiвсЬкoi aкаAeмiТ; p 1716 пoсrpигся в veнцi
Blд1718пo1726p'3нoвyчиBсявКиiвськiйакадei ' i i  B1741 p бyввисвянeнийнaсибipськoгo
митpoпoлитa, а в 1742 p сгав poстoвсЬким митpoпoлllтoм i зaймав ry кaфедpy ах( no бepeзeнЬ
1763 p Пpи нЬoмy в 1757 p вiдбулoся вiдкpиття мoщeй.Qмитpe Тyптала. митpoпoлитa
poстoвсЬкoгo 9 лютoгo 1 763 p Apсeнiй Мaцleвич вiдпpавив чин пpaвoславiя з дoAаткoм'
скepoваним пpoти (нaсилЬсгвyющих и oбиpaющиx Бoжiи цepкви и мoнастиpиD e в фpeзнi
1 763 p надiслaв вiн два дoнeсeння дo сиHoдy в тlм самiм дyсi Tак peaгyвeв вiн з пpивoдy
нaмipy Катepини || сeкyляpiзyвaти цepкoвнi тa мoнасrиpськi маeтки flyxoвний сyд npисyдив -
noзбaвити митponoлитa Apсeнiя санy тa в званнi пpoстoro чeнця laФА|nти в Apхангeльський
КиpилtвськиймoР|астиp Aлeйтaмвiннenpимиpився,вiнвислoвлювавсyмнiвщoдoпpавa
Кaтepини || на пpeсriл Cyд sдpyre йoгo сyдив за пoлiтиvнy npoвинy в кiнцi 1 767 p i yхвaлив
такий пpисyд, <Пoзбавити Apсeнiя Мацiевина чeрнeцтва та пoсaдити Йoгo пiд iм'ям AнApiя
Bpаля (бpeхyна - с ) в Piвtльський казeмeт) [93' с 412-419] Тaм вiн i пoмep 28 лютoгo
1772 p Зa вислoвoм пpoфeсopa C -Пeтepбypзькoi Ayхoвнoi акaAeм|i Mикoли Баpсoва в
дpyкoванiй cтаттi 1875 p ' митpoпoлитApсeнiй - ((HадзвичaЙнo po3yмна i внeнa людина, щo
чинить пoдвиl пepeд тяжк|стю якoгo малoAyl'lJнo в|дстyпилa ц|ла иoгo кopпopaцlя людина
щo н| pа3y нe 3pадила yсвlдoмлeнoмy |дeалoвl. н| pa3y He noсryпилaся свo|ми пepeкoнаннями
нi пepeд бyдь.якими спoкyсами тa стpaxirrями)) [228' с 19]

17 MucлaвcькuЙ Caмуin (в мupу Cuмoн) - киiвський митpoпoлит в p 1 783.1 796 Hap 24
тpавня 1731 p y с Пoлou.вк Глцiвськoгo пoлкy' Унився в КиiвсЬкiЙ акадeм.., а пlсля t[ закiнчeння
пpийняв чepнeцтвo з iм.ям CамyТл та бyв зaлишeний пpи AкаAeмii на yчитeлЬсЬкiй пoсaдl
P 1 761 йoгo oбpанo нa peхтopa КиiвськoТ aкaдeмiТ з пoсвячeнням в аpхiмaндpити Кисвo-
Бpaтськoгo мoнастиpя 28 rpудня ,t 768 p бyв висвячeний нa бiлгopoдськoгo eпискoпа Ha т|й
пoсадi багатo пpислужився вiн poзвиткoвi xаpкiвськoгo кoлeгiyмy Так, yвiв дo Йoгo пpoгpами
vyжi мoви, a pa3oм 3 тим пiдняв знaчe}tня poсiйськoT мoви Aoсить сyвopими захoдами, склaв
p 1 769 iнстpyкцiю peКтopoвi кoлeгiyмy пpo тe. (кaкь и чeмy имeнHo въ кoллeriyм.k yvить>
пpисгyпив дo бyAyвання кам'яницiдля iнтepнаry бlдних рнiв кoлe/iyмy (зaкrннeно бyдoвy пpи
йoгo насгynникoвl): вцкpив дeкiлька Lдкiл в бiлюpoдськiй спаpxiТ (в Бiлгopoдi Baлyйкax. Кypськy
i iн мiстах), як niдroтoвvi шкoли Ao Xapкiвськoгo кoлeгiyмy Blн тeкoж нака3aв свящeннo.
цepкoвHoс,lyжитeлям oбoв'язкoФ B]ити свoТХ дпeй пeвнoю вiкy в шtав'янo.poсiЙсЬких шкoЛах'
дoзвoляючи B{ити Тx вAoма лиu.le в нeзвичайних випадках Cлiд заyважити' щo дlяльнiсть
Caмyiла в блгopoAсЬк|й eпapхi. пpoтягotl, тpЬoх poкrв пoзнаtlилася 3нaчнoю втparoю вибoрoгo
npaва пapaфii в спpавi замiuрння свящeннoцepкoв|'|oслyжитeлЬсЬких пoсaд, а Ayxoвeнсгвa -
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в спpaвi замlщeння ним слpкбoвo-aдмiнiстpaтивних пoсад .|4 вepeсня 1771 p Caму'iл6ув
пepeвeдeний нa пoсадy кpyтицЬкoгo eпискona, ap 1776 cтав poсroвсЬким митpoпoлитoм Biд
p 1783 дo кiнця свoгo життя бyв киiвським митpoпoлитoм Пpo дiяльнiсть йoгo. як вищoгo
кepiвника КиТвськoT акaдeмi|' noданo тrr вiдпoвiдний мaтepiал пpи oпиоi iсгopiТ AкaдeмiT тoгo
пepioдy [6. с 332] Пoмep 5 тpaвня .| 796 p

18 Haщuнcькuuflaвud (вмupуpaнuлo) -аpхiмандpит Hap кoлo 1721 p в Пoлтaвi, син
кoзакa E}.tивсявКиTвськiйакaдeм..,eледo3aкiнчeнняiiви|.хавдoHiмеs{чиниiE{ивсявтамoшнiх
yнiвepситeтax P' 1747 noФpнyвся дo Киeва i зaйняв пoсадy пpoфeсopa Aкaдeмii Miж 1750 i
1751 pp пpийняв Чepнeцтвo Бyв peктopoм AкaдeмiT в p 1758-1761, aлe 3a нefiopядки в
гoспoдapствi AкaдeмiТ 6ув 1761 p назнaчeний нaстoятeлei' гамaлiТвсЬкoгo Хаpлaмпieвa
мoнaстиpя 3гoдoм вiн бyв apxiмандpитoм в Cмoлeнськiй спapхii P' 1782 вiн пpoсив синoд
звiльнити йoгo нa спс^{иtloк 3 пpeвoм жити в Кисвo-ПeчepсЬк.й лавpi бiля yлюблeнoгo йoгo
сepцeвi Киeвa Cинqд задoвoлЬнив йoгo пpoхaння Hащинський видав дeкiлька твopiв
ТПpoкoпoвинa в пepeклaдi на латинсЬкy мoву |212, 445.446' 450' 453, 458] Пoмep в Кисвo.
Пevepськiй лавpi 5 тpaвня 1 793 p

19 Пapпуpa Maкcuм - пepший видавeцЬ <Енeiди> | Кoтляpeвськoгo. наp 1763 p y
Кoнoтoпськoмyпoв наЧepнiгiвщинi БатькoЙoгoбyвтам3начкoвимтoваpишeм M Пapпра
видав (Енelдy> в 1 809 p в Пeтepбypзi бeз вiдoмa автopа. зa3начивllJи кypсивoм на oкpeмiй
fiopiнцi свoгo видання такi pядки: кЛюбитeлям ltilалopoсiйсЬкoгo слoвe yсepдн*йшe
пoсвящаeтсяD flo кЕне'lди> тoгo виAання yвiйшли лишe тpи пepшi vастини тoi пoeми |вaн
Кoтляpeвський y свoeмy виAаннl <Eнeiда> (вoнo бyлo пo чepзi тpeтiм виданням пoeми, -
видавцeм дpyгoгo видання бyв виoмий пeгepбрзький видaвeцЬ |ван Глaэyнoв) yвiв y часrинi
3 пpи oписy пeклa AoAaткoвy стpoфy. пpисвячeнy (i'aцапypiD (нaтяк нa Пapпypy):

<Якyсь oсoбy мaцапypy
Taм шквapили нa шацJлиl(y'
Гаpянy мiдь лили 3a ]rlкypy
I poстинaли на бикy
Harypy мав вiн д}rжe бpиAкy:
Кpивив дyttею для пpибиткy,
Чyднeе oAдавaв в пe{aтЬ;
Бeз сopoмa, бeз Бoга бyвши
| вoсьмy зaпoвiдь забyвши,
чрким пyсгився пpoмиtllлятЬD

Hа дyмкy П Житeцькoгo, автopа вiдoмoi пpацi пpo кЕнeTдy> Кoтляpeвськoгo,
l КoтляpeвськиЙ дapeмнo пpиписав M Пapпypi кopиснy цiль пpи виданнi ним <ЕнeИи>
M Пapпypа вiд 1 783 p сгl1оt<ив y ПeтepбypзькoмyдвopянсЬкoмy банкy, a пoтlм 3aймав пoсадy в
мeдиннiмвiдoмсгвl пoмep11чepвня1828p [96.с з40] yсвoTйдyхiвницl вlнпpизнаvивпo
1 6 тисяч кpб на кoнoтoпськy пoвiтoвy llJкoлy. нa чepнiгiвськy абo HoвгopoA.сiвepськy гiмнaзiю
тa нa хapкiвський yнiвepситel а 40 тис кpб - нa кoнoтoпськy бoгaдiльнy. CлiA такoж згадати,
щo вiн займався пepeкладoм дeкiлькox кHиг мeAичнoгo 3мiсгy (з нiмeцькoi мoви) тa видав
книry Aнтинтa <Жизнь Cyвopoва> [44' с 1 65]

2o Пoлemuкa Гpuеopiй Aнdpioйвuч, - iнспeктop nerepбyp3Ькoгo мopсЬкoгo цlляхeтсЬкoгo
кopпyсy P 1767 6yв дeпщатoм вiд лyбeнсЬl(oгo пoлкy Ao (кoiЛiсii для вигoтoвлeння пpoeкry
Улoжeнiя> Йoмy пpиписyстЬся aвтopствo (|сropiT Pyсiв> Hаpoд uвcя 1723 a6o 1724 p Ha
пiAстaвi надpyкoваt|иx 1895 p (Maгepiaлoв для исгopiи Импepатopскoй Aкадeмiи Hаyк> (Т8),
.Q oлянvин вказye, щo Г Пoлgrика B,{ився в Киiвськiй акaдeмii в|д 17з7 |1o 1745 piк, а в липнi
1746 p cKлaАaв iспити з лaтинсЬкoi, гpeцЬкoT, нiмeцькoi тa poсiйсЬкoi мoви y пpoфeсopiв
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AкaдeмiТ наyк y пeтepбypзi' щoб 3айняти пoсадy пepeклeдaча пpи Aкaдeмii нaуктa дaлi
пpoдoвжyв€|ти свoю oсвiтy Bасиль Tрдьякoвський дaв такe свiдoцтвo пpo знання ГПoлeтики
лaтинськoТ i poсiйськoТ мoви: <Пoмяндый i,алopoссiянинь, пepeвoдя сь лaтинскaю язЬ|ка,
пoкa3aлъ сeбя, чтo oнъ тoтъ я3Ьlкь и3pяднo paзyм'teть, пepeвoдитЬ сь нeгo мoжeтъ, oднакo
poссiйскiй я3Ь||сь eстЬ пo бoлЬUJeй vaсги вь пeрвoд* дlалeкгь мaлopoссiйск|й, вь pазср(qeнiи
p.liчeй и ц*лЬ|xь иэoбpaжeнiЙ Bпpo,reмъ дoвoлЬнo тФpдoe oнь им*eт oснoванle вь paзyм'liнiи
oбoихъ oнЬ|xъ я3Ь|кoвь' и сл.ндoватeлЬнo, сoвpeмeнeмь дoбpь|мь пepeвoдЧикoinъ чpeзь
сoбсr*ннoe свoe пpим.livанie и часгoe сeбя въ тoмъ Фyveнie быть мoltеть> Bнаслiдoк дo6pиx
вислiдiв iспитiв Г Пoлeтики Aкадeмiя Hayк видала тaкий накaз з дня 18 сepnня 1746 p:
<oпpедtлeннaro въ Aкадeмiю въ пepeвoдчики Гpигopья Пoлeтикa oroслатЬ для пpoдoлжeнiя
AaлЬшихъ наyкЬ кь пpoфeссopам: Лepyа -для oбyueнiя фpанцyзскaгo языкa, к Pиxмaнy -для
oб}дreнiя матeматики> [82, c 171-173| Пeрклади Г Пoлeтики з антиннoT фiлoсoфiТ (Apiсroтeля,
Епiкreтa. ксенoфorrгa) (налex€тЬ дo пepших сepй03ниx фiлoсoфiнних пepeклaдiв в poсiйськiЙ
мoвi l-{iкавe i сама l.lЯ мoва - iй q^{eсники 3акидeли yкpaiнiзми Tpeба дyмeти, щo чepeз yкpаiнцiв
пepeкладчик.в в poсiйськy фiлoсoфннyтepмiнoлoгiю yвiйLuлo чималo y|ФаiнсЬкиx eлeмeнтiв>
.222' c 64-65] Г Пoлeтика пoмep в 1 784 p

21 |lpoкol1oвuч-AнmoнcькuйAнmiн-пpoф Moскoвськoгoyнiвepситeтy. Hаp пpиблизнo
1 758 p y Пpилyцi на Пoлтaвщинi. дe бaтькo йoro. 3a пpиклaдoм багaгьoх yкpaТнсЬкиx шляrтичiв,
пpиЙнявс8яU.рHствoтaмавтамжe,вПpилyцi,пapафiю P. 1773вауnивдoкиTвсЬкoTaкадeмiТ,
aвp 17в2Bч|^слi ,t2кpaщиxсryдeнтiвAкадeмiТбyввiдpяджeнийдoMoсквидляпoпoвHeння

скпадy стyдeHт|в тамoшнЬoгo yнiвepситery Bц p 1 794 пo вepeсeнь 1824 p був вiн кepiвникoм
цляхeтсЬкoгo паHсioнy пpи Moскoвськlм yнiвepситeтi. зaлиuJаючисЬ qAнoчаснo npoфeсopoм
тoгo yHiвеpситeтy (пpoфeсopoм бyв тaм вtд 1787 p ) нa кафeдpi нarypaльнoT iсгopiТ, сiлЬсЬкoгo
гoспoдapствa та м|нepалoгii кp|ft, тoгo, A Пpoкoпoвин бyв vлeнoм Унилищнoгo Кoмiтeтy Як
вiзштarop вrн нe paз peвiзyвав шкoли в тих ryбepнiяx, щo вхoдили дo складy мoскoвськoi шк|,lЬнoi
oкpyги Пoмep вiн в Moсквi 6 липня ,l 848 p Пoхoванo йoгo в Moсквi в floнськiм мoнастиpi, Ae
аpxiмандpитoм пepeд тим бyв йoгo бpат Biктop такoж виxoванeць KtlA 3 vисла твopiв
A Пpoкoпoвина, кpiм ни3ки nцpyvникiв' 3гaдaю тyr (Maraзин нarypалЬнoй исгopiи> в 1 0 тoмах'
<Чтeнle для сepдца и paзyмаD в 4-x частинaх, a гoлoвHe - <o вoсnитaн.и), - тo бyлa йoгo
пpoмoвa нa ypo]исгotl,y аKгi мoскoвсЬкoгo yн|вepситeтy 1 798 p Як диpeкrop цlляхeтсЬкoro
пaнсioнy A Пpoкoпoвич yтвopив npи нЬoмy <Лiтepаrypнe тoвapиствo), дe висryпaли 3
peфepатaми вихoванцi тoгo пaHсioHy 3а спoгaдaми oднoro з тих вихoвaHцiв пaнсloнy. кyсe
вихoванHявньoмyбазyвaлoсянавзa €мнoстiтаAoвip 'Ьl[162.с 36,64,c7o-71] HaвeAyтyг
дeкiлЬкa витягiв з пpoмoви A Пpoкoпoвина <o вoспитaнiи>, щoб пoкaзaти, як йoгoдyмки -
близькi дo пpинципiв сyчaснoi пeдагoгiкl,t (Hirro нe poдиться нa свiт нi щaсливим, нi
дoбpovинним' нi oсвiчeним пpиpoAа, твopячи людинy, да€ ii лишe життя l силy vиннoсri, а
oфopмrrи i] пoкладae на uас i дoсвiд HaдзвичaЙнi i загaльнr. злi i дoбpi якoсгi лцдини зaлeжarь
в|д пepших вpaжiнь, щo iх вoнa Aiс/.aс,, вlд пepuJих пoЧyвань iпoнять. слoвoм - в|A виxoвання.
Bиxoвання o фiзиннe i мopeльнe Пpeдмeт вихoвaнHя e фopмyвaння тiлeсних i фiзиvних
3дi6нoсгeЙ лЦAини Як пepшe пpaвилo виxoвaння слlд пoсгeвити сoб| тe. щoб заздалeгць
дoсгliдити щiбнoсгi виxoвilн|.lЯ i вцпoвiднo дo йom сrlл i щlбнoсreй po3м|pиrи пpaцю i пiклyвання
пpo нЬoгo .Qyu.lа' нa пoгляд Бeкoна, мa€ тpи гoлoвнl щiбнoстi: пaм'ять. poзсyдoк i вoлю
Bпpaвляння пaм'ятl даe найкpащий скapб poзyмoвi: тpeбa тiльки вмiти впpaвляти fi занaдтo
пoспiшнe збаrачeння пам'ятi глyшитЬ lT, 3aнaдтo силЬнe -дyшитЬ i] Кoжнa тiлeснa кapа мae

"Тpeбa пам'ятати, щo питання пpo nсихiчнy спадкoвiсгь впepшe наyкoвo oб/pyнтyвав
англ.ЙсЬкий yнeний Гальтoн (Ga|ton Frаnos) в свoTй пpацi <Cпaдкoвiсгь тaлaктy>. щo виЙшла
анrлiйськoю мoвoю 1 869 p
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бри цiлкoвитo виключeна з лицаpськoгo вихoвaння вoнa вoeляo бoязкiстЬ, пpигнiнyс бaдьopiсrь
i пpинижyo дyшy Cтpаx кapи poбить такe сильнe вpaжiння на yявy дпeй, щo в них Haзао(qи вiн
3алишастЬс'| i пpoсгя]ar свoТ 3ryбнi впливи нepiдкo нa цiле Txнс х(иття нa шкqдy poзyмy i цopoв'я
Aлe залишaги дпeй зoвсiм напpизвoлящe, як тe paдитЬ Pycсo, o шкиливo . flyжe бажаним r,
щoб yсi' rгo кepyс дiтьми, poбили свoТ спoсrepe)кeння i AoслiAи нaд влaстивoстями Aитячo|
дyшi та спoстepiгaли б самий склад дитячoro тiла 3 такoю ж спpавнiстю' 3 якoю aстpoнoми
спoстepiгають нeфснi явища Moжe бyти' щo з такиx пoqдинoких спogтepeжeнЬ нe тяжкo бyлo
б ствopити кpащy iпpaqдивiшy систeмy вихos€lння> [34, c 485487,495*496] .Цqдам, t.цo пtд
кepyвaнням A Пpoкoпoвиvа.AHтot|ськoгo в.{илoся в мoскoвськlм yнiвepситeтськiм панcioнi
бaгaтo синiв yкpaTнських цrляxтичiв 3 числa 62 вихoванцiв пансioнy. Щo Txнi iмeнa 3анe@нo нa
мapмypoвy дoшкy як визнaчeних за yспixи зoлoтoю мeдaллю. бyли такi yкpaiнцi: oлeксaнAep
Beличкo. ЯкlвЛизoryб, Гpиropiй Пoлgгика, Boлoдимиp Пpoкoпoвин-Aнтoнський (вЧepнeцтвi
Biкrop, аpхiмандpит floнськoгo мoнaстиpя в мoскв|), йoгo бpат Микoла, ApкaдiЙ Poдзянкo та
йoгo 6paт Ceмeн [11 c 12-37| кpiм тиx yкpaiнцrв.мeдалiсriв, зrадaю щe двox yкpаIHцiв,
вихoванцiв пансioнy тoro насy. а саi'e _ oлeксу Юшнeвськoгo, пiзнiшoгo дeкабpиста (пoмep 1 0
сiчня 1844 p в Cибipy) тa йoгo пpиятeля Mикoлy Гнцинa, вИoмoгo пepeклаAача Гoмepoвоi
к|лiaди> нa poсiйсЬкy мoвy [168' с 41]

22 Пpoкonoвuн Teoфaн (в мupу eлeaзap), нoвropoдсЬкий аpxienискoп, наp 8 чepвня
1 681 p y Киeвi Пiсля смepтi йoгo бaтькiв ним зaoпiкyвався йoгo дядЬкo - peктop киТвсЬкoТ
aкaдeмtT Тeoфaн Пpoкoпoвин, а пiсля смepтi oстаннЬoгo. здeоться, киiвський ]tiитpoпoлит
Bapлaaм Ясинський eлeазap встyпив дo киTвсЬкo. aкадeмj. u]e 3a життя с8oгo AяAькa i пpoбyв
y нiй дo 1698 p., а пoтiм виiхaвдo Львoва, сraв yнlaтoм i npийняв чepнeцтвo з iм'ям eлисeя,

рився y Кpакoвi. a вiдтiль бyв в|дpяджeний Ao pи]tilсЬкol кoлeгii св Aфанaсiя, щo ij зaснyвав в
кiнцi ХV| сг nanа ГpигopiЙ VI|| для гpeкiв l слoв'ян 3 мeтoю кaтoлицькoТ пponaгeнAи Пpoбyвши
кopoткoвШвeйцap|Ттаiншиxкpаях3ахiднoieвpoпи,p 17o2пoвepнyвсявiннeУкpaiнy.Тдв
Пoчаiвськiм мoнасrиpi, пoстpигся вiн в пpaвoслaвнi чeнцi з iм'ям Caмy.tлa, - тaкy вИoмiсть
пoAae митpoпoлит Евreнtй Бoлхoвiтiнoв lнший бioгpаф T Пpoкoпoвинa - дмитpo Pyднeв -
твepAитЬ, щo Тeoфан з Pимy пoвepнyвся дo Киeва, всryпив дo AкадeмiT yчитeлeм пiiтики' a p
17O5 noсrpигся в чeHц| 3 iм'ям тeoфaнa [138, с 1.8] 4 липня 1706 p пpибyв Ao Киoва цap
Пeрo lдля бyдyвання П*epськoi фoщeцi flpyгoю дня Teoфaн виroлoсив кa3ання в пpисyr.Hoсгi
цаpя [1 38, с 1 4! Bц тoro vary Пeгpo | звepнyв нa Teoфaна oсoбливy увагy. Пiсля ПorпавськoT
пepeмoги Teoфaн вигoлoсив naнeripик пeтpoвi | в Coфiйськoмyсoбopi. а в гpyднi 1709 p -
noхвaлЬHe слoвo Meншикoвy в rрpквi Кисвo.БpaтсЬкoro мoнасгиpя P 1711 тeoфaн, нa бaжання
цapя, 6yв пpизнaчeний iryмeнoм Кисвo.Бpaтськoro мoнaстиpя, peктopoм i пpopeкropoм
$oroслoвiя КиiвськoT AкадeмiТ [1 38. c 15-17| 3rqAoм вiн стaв пскoвсЬким сnискoпoм t дpyгим
вiцe.пpeзидeнтoм Cв Cинoдy, щo пpийшoв нa змlнy патpiаpшeства в Poсii (дyхoвний
Peryлямlн> та (пpaвда вoлi мoнаpшoTD (випpавданHя мoнаpшoi свавoлi в пpизнaчeннi
спаAкoo1r'ця на npeстoлr) - oбlrдва цiтюpи Тeoфaна нaйбпьt.дe викликаJrи Ao HЬoгo вopo)к}lg{y
з бoкy дyхoвeнства тa наpoAy B бopoгь6i зi свoТми вopoгaми ТeoфаH rte зyпиHявся в зaсo6ах
бopoтьби Бiorраф йoгo - пpoф | Чистoвич - спpавeдливo заyв€llrye: кCкoлькo люAeй пoryбиль
oHъ сoвepцJeннo нaпpаснo, и3м)^{илъ, oкeгЬ мeдлeннЬ|мь orнeм nытки и зaтo{eнiя фзь всякаro
сoсгpаданiя и сoжaлънiя!) [1 38' с 342] Пpавда, тoй самий бioгpаф знаxoAитЬ oпpавдання
тaкoro пoстyпoв€lнHя тeoфана в тoмy. щo вiн збepir дiлo Пeтpa в|д пoстiйнoi 3aгpo3и Йoгo
3нищeнHя [138. с 577] B зaслyry тeoфaнa слtд пoставити тe, щo вiн BiAкинyв схoластиЧHy
мeтoдy сryдiювання i виклaдy бoroслoвiя, a yвiв нoвy мeтoдy, щo ii виpoбила пpoтeсгaHтсЬкe
нayкa; склaв Aeкiлькa цrнних бoгoс,toвсЬкиx пpaць та пepeклав 3 чyжиx мoв нa pooйсЬкy чимaлo
кopиснихтвopiв Cлlдтакoжза3F|ачити,tl1op 1721TeoфaнвцкpивпpисвoiмAoмiвПeтepбypзi
шкoлy, кyди пpиЙмав дypHo сиpп l бцних дгeй yсякoгo сгaнy. 3а 1 5 poкiв iсHyвання тo| uJкoли в
нiй в,rилocя 160 юнeкiв Шкoла Тeoфaнa бyлa кpащoю шкoлoю тoгo часy . свolм yстpoeм. I
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якiстю тиx знaнЬ, щo Tх yдiлялa вoHa свoiм вихoвaнцям [138. с 631633] Пoмep Т Пpoкoпoвин
8 вepeсня 1 736 p y пeтepбypзi' a пoхoванo йoгo в Hoвoropoдськiм Coфiйськiм сoбopi

23 Cкoюpoda ГpuеopiЙ -УкpaТнський фiлoсoф, нap 1726 p в с Чepнyхax Лoхвицькoro
noв нa Пoлтавщинi Bпepu.в всгyпив дo КиТвсЬкoТ акадeмii. за щoгадoм М Петpoва, 1 739 p , a
вдpyгe-1744p лiutяпoвepнeннязПeтepбypгa.дeбyвспiвaкoмyпpидвopнiмхopi,тaпpoбyв
в AкаAeмii дo oсeнi 1750 p ' кoли вийшoв 3 бoгoслoвсЬкoгo класy [99' с 591-592] Пoтiм
ГCкoвopoдa виiхав 3a кopдoн дo Toкая з poсlйськoю мiсioю якдяк з мeтoю дoбpe висгyдiювaти
нiмeцькy мoвy та взагалi пoпoвнити свoю oсвiтy ПoвepнyвLшись на УрaТнy 1 753 p , Г Cкoвopoда
зайняв пoсадy yчитeля niiТики в пepeяслaвсЬкiй сeмiнаpiТ. алe пpoбyв тaм нeдoвгo. 6o йoro
виклади нe спqдoбaлисЬ rпискoпoвi |ванy Кoзлoвиveвi 3гoдoм дiсгав вiн yнитeльськy пoсаAy
в хapкiвсЬкiм кoлeгiyмi' алe й там npoyчитeлювaв yсЬoгo тpи poки Пiсля залицJeння тoT пoсаAи
вiн пepexoдить з мiсця нa мiсцe як мaвдpiвний фiлoсoф, виклaдaючи сao €  в.]eння пpo тe' в
чoмy самe пoлягЕl€ пpавдивe щaстя лlqдиHи Пpoф M Cрцoв вкaзyо. щo сxoх<tсrЬ г Cкoвopoди
та C ГамалiT щoдo мoрaлЬнoгo хapaктepy i спoсoбy житrя нaстiльки вeликa, щo тrт мoжна
пpипyскaти вплив нe лишe сniльниx мopaлЬних пpинципiв' aлe й спiльнoгo пoхoджeння iх oбoх
з УкpаТни тa властивих Tм oбoм сniльниx pис yкpаiHськoгo нapoAy [1 58. с 107l M Cyмцoв
такoх( вказyo щo Г Cкoвopqда. мандpyкни пo 3ахЦнiй eвpoпi. Haпeвнo дeщo чyв пpo масoнствo.
y всякoмy paзi вeликoю мipoю виpiс i виxoвався вiн y тiй aтмoсфepi. щo }t(ивилa i poсiйськe
мaсoнсгвo. [1 58' с 1 06] Пoмep Г Cкoвopqдa в спoбqдi lванiвцi на xаpкiвщинi, y зeмлeвлeФlика
Кoвалeвськoгo, y якoю вiн тoдi гoсrювaв, 29 жoвтня 1 794 p Пepqд смepтю вiн зaпoвiв пoxoвати
йoгo в |ванlвцi бiля гaю тa сам вигoтoвив тeкст нaписy для xpegre на мoгилi: <Мip лoвил мeня,
пo нe пoймал> У твopах Г Cкoвopoди poзсипанo багaтo дyмoк пqAaroгiчнoгo хаpaкгepy. Hавeдy
тyт дeкiлЬка 3 Hиx в peдaкцii саМoro aвтopa кУзнать сeбe пoлнo. пoзнaться t зaдpyжить с
сoбoю сeй €сть нeoтЬeмлeiilЬ|Й миp, истиннoe щaсгie и мyдpogтЬ сoвepшeнная) |12' c 263|
<.Qoлгo рись eс,'lи хo.leшЬ yчитЬ дpyгиx Bo всъх нayкаx и хyдo)i(eсrвaх плqAoм eсrЬ пpeвилЬная
npактикa) [11. с 345l кПpиpoдa пpевoсхoдит наyку Caмьlй лyнrшiй ритeль> [12, с 353] <oт
пpиpoдЬt' якo мaтepи' лereсeнЬкo сп'|ieт нayкa сoбoю сiя eстЬ всeнаpoднaя и иCтиннaя
yчитeлЬHицa иeA|Анaя Coкoла вскop.k нayчиtlJЬ лeтатЬ, Ho нe чepeпaxy opла вo мrнoвeнie
наyчишЬ в3иpатЬ Ha сoлHцe и зaбaвлятЬся' нo нe сoвy Елeня лerкo испpавитЬ Ha кавкaзHыe
гopЬ|' пpивлg]eшЬ питЬ бeз тpyдa из чист.kйших нагopнЬ|х вoдoтeleй, нo нe вepблюдa и нe
вeпpa Aщe всячeскaя стpoит пpeмyдpaя и блажeнная Haтypa, тoгда какo нe eдина oна и
исц.[ляeт и наyнаeт? Bсякoe д.kлo сп'keт eщe oна пrreвoдсгвyeт He м'liшай тoлькo eй, а eсли
мoжeшЬ orвpaщайпpeпятствiяибyдьтoдoporyeйovищaй.вoистинyсамaoнaчистoиyAaчHo
сoвepцJит Клyбoк сам сoбoю пoтoчится и3 гopЬ|: qAHими тoлЬкo eiity пpeпятствyющiй пpeгьrканiя
кaмeнь He yни eгo кoтитЬся. a тoлькo пoмагаЙ Яблoни нe yЧи poдитЬ яблoкa: yжe самa натypa
ee наyчилa oгpади тoлЬкo eе oт свинeй oтp'hжь вoлчцЬ|, oчисти гyсeнЬ, oтвpати
yстpeмляющyюся нa кopeнЬ eя уpЬ|нy и пpoтчая Учитeль и вpЕ}.t - н.hсть вpaн и yчитeлЬ' a
тoлЬкo слyжитeлЬ пpиpoдЬ|, eдинствeHHЬ|я и вpaчeбницЬ| и yчитeлЬницЬt>> |12, c 464l

24 CoкaльcькuЙ Bonoduмup - дo 1774 p <начaльник> Ciчoвиx 3апopo3Ьких цepкoв. a в тoll'y
poцi нaказoм Cв Cинoдy вщ 26 нepвня iмeнoван apхiмандpитoм Hакaзoм Cинoдy вц 1 2 жoвгня
1775 p ' внаслiдoк зpyйнyвання 3апopilrо<я' 6yв пpизнаveний аpxiмандpитoм Кpyпицькoro
Mикoлаiюькoю мoнaсгиpя в Батринi l кopисгyвався Ф,lиким вtlлиюм i пouJанoю оepeд запopoю1iв
.l4 бepeзHя ,1790 p бyв вiн звiльнeний Hа спoчинoк, а 4 квiтня тoгo poкy вiн noмep [95'с 492|

*Mасoнствo бyлo i нa Укpaiнi, дe вoнo пoвстaлo в кiнцi XV||| ст Hайбiльrдoю лoжeю Ha
Укpаiнi бyла пoJтгaвсЬl(а пiд нaзвoю кЛюбoвь и истинa)): дo нei налeх(aв |ван Кoтляpeвський
[157 с 10] Пpoмaсoнствoнayкpаiнi  див статтюC eфpeмoва <MасoнgтвoнaУкpaТнi>
(кHaLueмиHyлeD 1918 Ч 3 с 3.16)

158

25 TpoщuнcькuЙ Дмumpo - мiнiсгp юсгицIr в цаpськlй PoсiТ, син кoзакa. Hаp 1754 p у
с Яpeскаx нa Пo,тrавu.lинi l.{oб всryпlrги дo киiвсЬкoT aкадeмii, вiн 3lr'yujeний бyв пlшки дoбparися
з| с8oгo сeлa дo Киовa Bсryпивши дo Aкaдei'ij' вiн жив тaм y бypсi - в A}Dкe тяжких yмoвax щoб
мaти пpавo 3айматися в€r]opaми пpи vyжiй лoйoвiй свiнцl, вtн мyсив викoнyвaти piзнi пpацi для
свoix дoбpoдiйних тoваpиrulв [229. с 330] У Пeгepбрзiслylкив y Mалopoсiйськiй кoлeгiI, a noтiм
3 yгвopeнням мiнiсгepсгв займав пoсади мrнiсгpiв У свooмy мaетry в с кибинцях MиpгopoдсЬкoгo
пoв , дe вiн oсeливс'l' tt'ав вeликy бiблioгeкy. тeaтp. щo висгавляв такoж yкpаiHсЬкi п'€си - Baсиля
Гoлoля, йoгo pqдичa' та хop, щo викoHyвав vyдoвo piзнi yкpaiнськi пiснi, oсoбливo <Чайкy>
Cлyхаюrrи тy пiсню, u]o aлeгopичнo малювалa УрaTнy, як rrтицю з il rнiqдoм бiля пpoi3нoгo цляxy.
(частo 3aryляв свoе oбличчя pyкoю тa пpoЛивaв сllЬoзиD. 3а спoгaдai'и CoфiТ Кanнiст-Cкaлoн

[229, с 330] Пц нас свoгo nepeбyвaння в Кибинцяx бyв, з вибopy пoлтaвсЬкoгo цляхeтства
noлтавсЬкиlvr ryбepнiaльним мapшалкoм Пoмep 26 лютoгo ,1829 p

26 Tуnmaлo' aбo тупmaлeнкo. ДМumpo (в мupу flaнuлo) - poстoвський митpoпoлит,
нap 1651 p У 1662p вiн всryпивAoКи|всЬкoТкoлeгiТ, а 9липня 1668p. сeбтo на,|7poцi
життя' Данилo пpиЙняв чepHeцтвo в Киiвськoмy Киpилiвськoмy мoHaстиpi з iм'ям !имитpiя
[1a1'с 6] 23тpaвня 1675p д TyпталoбyввисвячeнийвiоpoмoнаxиЛa3apei 'Бapaнoвинeмв
Гyстинськiм мoнастиpi бiля Пpилyк на Пoлтaвщинi 1141, с, 1 7] Пiзнiшe вiн бyв iгyмeнoм
мoнасrиpiв y Баrypинi, Глцoвi' apхiмaндpитoм чepнiгiвськoгo iнoвropqд-сJвepськoгo мoHaстиplв'
a вiд 23 бepeзня 1 701 p poсroвсЬким митpoпoлитoм Biн с aвтopoм бавтьoх твopiв, y тoмy
нислi збipника житiй святих - <Чgri-MiнeТ> B йoю твopаx e тaкoж пpoпoвiдi' в числiii знaхqAимo
п,ятьпpoпoв|дeй.вигoлoшeниxnoчaстиyкpaТнсЬкoloмoвoю HaведyтyгдeкiлЬкапeAaгoг|чHиx
paд 3 Йoгoтвopiв: <Mала дитина - пoдiбнa AoдotlJки. вигoтoвлeнoТAля каpтини, який oбpaз
Haмалюr на нiй митeць' дoбpий oбpa3чи пoгaний' святиЙ чи гpiшний. янгoла Чи бiсa. -такий
назaвх(диiзaлишиться Tа. iAитинa:якeвиxoванняAaArrЬiйбaтьки,якoгoсnoсoбyжиттяl i
навчaтЬ, - бoгoвгoднoгo чи бoгoнeнaвисHoro. янгoлЬськoгo чи бiсiвськoгo, в тaкoмy вoна Й
3aлиLlJитЬсянaвсежиття >к.QляoслiвмишyкаoмoпaсryХа,Aлялoшaкiв-дoбporoпoroниvа'
а пpo тe, щo дЛя Haс нaйAopoхо{e' - щoб AopyЧити cgoгo синa такiй лrqдинi, щo мoгла б збepeгти
йoгo в Heвиннoсгi ми нe дбаемo XyAoбi пoтplбeн пaстyх на тe, щoб звipi нe poqдepли |. aбo uюб
3лoд|i He вкpaли iT' a дiтям пoтpiфн виxoвник нa тe. щoб 3лi люди нe зlпсyвaли iх. щoб дyшeвнi
злoдii нe oбiкpали jх iнe зaтяrнyли y вivнy зryбy), [34, с 47-48] У Poсroвi. oсlAкy сsoei митpoпoлiТ,

! Тynтaлop'1702вiдкpивtlJкoлyнaзpa3oкКиiвсЬкo1aкадeмiiтапильнoAбaвпpoi. ipo3витoк.
Aлe й в;:i д'lя npактики в свoTй шкoлl 3aпo3ичив y свoei (a|ma mаterD сyвopy дисциплiнy' Тaк,
нaпpиlс1aд' в oAнoмy 3 накa3iв йoгo читаeмo: <Кoнвepсyющихь сo сaинЬями и нeпoвинyющиxся
сeнiopу ..^'tаикoвь пoжалoвaтЬ плeтЬюD [141, с 348] Пoмep 28 жoвтня . l709 p 3гoдoм
пpaвoслaвна цepквa пpичис,lилa д тyптaла дo святих

27 Xмeльнuцькu[t lвн - дoКrop фiлoсoфiI. Hap 1742 p Biн пoxoAив no пpямiЙ лiнil вiд
гeтЬмaнa Бoгдана XмeльHицЬкoro пiсля 3aкiнчeнHя класy флoсoфiI киТвсЬкoiaкaдeмiT 1758 p

вIд'ixав дo кeHi/сбepзЬкoгo yH|вepситeту P 1762 Haписав вiн дисдpтaцiю в латинськiй мoвi
(lъзс12i{цeHie oбь oснoванiяxь филoсoфинeскихьD тa Aiсгав вlд тoro yнiвepситery 3ванHя Aoкгopa
фiлoсoфii пiсля пpиТздy iз зaкopдoнy дiсraв нaка3 вц Кaтepини |l скласги iнстpyкцiю. для
<КoммiссiиoсoчинeнiипpoeктаHoвагoУлoжeнiя>,вякiйпoтiмiбpaвyнасrь[44,с 438] Йoмy
нaлежагьтакi пpaцi: кoпpoвepжeнie pабсrва пo 3aкoнyeстeствeннoмy и пo пpaвy всeнаpoднoмy))
такКpaткаяэнциклoпeдiяилипoнятЬeoвсhxъHаyкаxьихyAoжeствахь)) пoмep1494p

*3такимпpiзвищeмp 1650зaписавсядopeос.rpyBiйськa3апopoзькoгoбaтькo.Qмитpa
як кoзак Maкapiвськoj сoтнi КиТвськoгo пoлкy [73, с .l 87]
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28 lJtep6aцькuЙ TuмoфiЙ (в мupу Tttхoн) - киiвський i'итpoпoлит y p. 1748-1757 Hap
1698 p P 1 706 всryпив дo киТвсЬкoT акадeмiТ. алe тoгo самoгo poкy Пeтpo | вiдвiдaв КиТв.
3аxoпивcя roлoсoм Tиxoна i взяв йoгo з сoбoю, щoб пpимiсгити йoгo в пpидвopнiй капeлi Кoли
y Тихoнa пiдynaв гoлoс, тo вiн пoвepнyвся дo AкaдeмiТ iзaкiнчив i] 1727 p 3a piк пepeд тим вiн
пpийняв vepнeцтвo з iм,ям ТимoфiЙ P 17a0фв зaтвщх<eний apхiмандpитoм Киовo-Пe,repъкoi
лaвpи Пpи ньoмy зaкiнveнo бyдyвання дзвiницi Лaвpи - 3a плaнoi' iтaлiЙськoгo аpхiтeкгopа
Иoвнна llJeйдeна 9 лисroпада 1747 p 6увnpv|значeний на киТвськy ltiитpoпoлiю Т lJфp6aцький
6 жoвтня 1752 p вiднoвив фiлoсoфськi диспyти в AкaдeмiТ, yвiв 1753 p дo пpoгpами iT
ФpaнцyзЬкy мoвy тa 3атвepдив iнстpyкцiю щoдo вeдeнHя акaдeмiннoгo наB,'|аHня Biн дyжe
клoпoтaвся пepeд Cинoдoм npoдoзвiл вцкpити пpи митpoпoлi.дpyкаpHю' 6oлaвpськaдpyкapня
нe в силaх бyлa викoнyвати 3aмoвлeHня нa дpyк пiдpyvникiв для шкiл взагалi та для Aкадeмii
зoкpeмa Cинoд 29 жoвгня 1 753 p видав йoмy вiдпoвцнy гpaмoтy. aлe аpхiмaндpит Лавpи Лyка
Бoлoyсoвин псв-taв клonoтатися пepeA цapицeю Лисавeтoю пpo скaсyванHя синoдaлЬHoi гpaмorи
| дoсяг yспixy 3авдяки пoдаpyнкам вiд Лaвpи як цаpицi (iй даpoванo AeкiлЬка бoroслyжбoвих
книl u.lo ix вoнa бaжaлa мати)' тaк i pi3ниtt' вeлЬмoжам. щo ТM 0с06исг0 пpeзентyв€lв вiд Лaвpи
lj кoлиLuнtй виxoвaнeцЬ AкадeмiТ Coфpoнiй Tepнавioт - винo. oвoчiтa iнrui peнi B лисri дo
Л Бeлoyсoвиva з Пeтepбypгa дня 7 сiчня 1754p c Tepнавioн писaв: <He пoмaзавши, и no
дoбpoй дopoгli кoлeса pипять) Hа пovaткy тpавня 1754 p злoпoвiснy синoдалЬl{y гpаi,ory
пpивeзeHo з Киrва дo Moскви. i там 8 тpавня 1 754 p кpyгицький oпискoп lлapioн, в пpиoднoстi
iнших члeнiв CинoAу. в пpидвopн|й цеpквi пepeдав тy гpамoтy дo pyк самoТ цapицi Тoй самий
вiдпopyvник C Tepнавloт в пoдякy за скaсyвання синoдaльHoT гpамoти пoвiз цаpицi в нepвнi
1754 p тpьoх <п.|iв.tихь малы.tикoвь> 22 жoвгня 1757 p Т |{epбaцький дiсraв npизнaveння на
мoскoвсЬкy митpoпoлiю Пoмep вiн 1 квiтня 1767 p |21a с 98. . l03, 106' 11 5. 119.12o: 215'
c321'216 с 222-223 227]

29 ЯвopськuЙ Cmeпaн (в Mupу Cuмoн) - блюститeль патpiapшoгo пpeстoла, наp'
1658p yMiсreЧкуявopoвi вГаличинt Кoлo.1673p встyпивдoкиiвсЬкol кoлeгi| ,a1684p
ви|хaв дo пoлЬщi, щoб в тaмou.lнiх rзylтськиx шкoЛax стyA|ювaти вищl наyки flля тoгo дoвeлoся
йoмy пpийняти кaтoлицтвo' а кoлo 1689 p' пoвepнyвся Ao Кисва. пpийняв пpавoславHy в|py
та .l690 p пoстpигся в чeнц| 3 lм'ям Cтeпан- Чepeз piк сгав вiн npoфeсopoм киiвсЬкol акaдeмiТ'
P 1 700 бyв висвяveниЙ на pязaнсЬкoгo митpoпoлита' а пiсля смepтi патpiаpХа AдpiаHа
Пeтpo | пpи3HaЧив C Явopськoгo блюститeлeм пaтpiapшoгo пpeстoлa He пoдiляюvи дyхy
peфopм Пeтpа |тa Йorogгавлeннядoдyхoвeнствa с явopсЬкиЙ багатoзазнaвнeпDl.eмнoсreЙ
i oгiщeнь як вiд Пeтpa |' так r вiд T Пpoкoпoвиvа Тiльки сepeд книг свoeT бiблioтeки тa в
клoпoтах в|дкpиття Hа влaсHий кoшт H|)кинсЬкoгo Бoгopoдиvнoгo мoHaстиpя зl.аxoдив вiн
вlдпoчинoк . дyшeвнe 3aспoкoeHHя Cepeд сyдoвoгo дoслiджeння no oбвинyвачeннi йoгo в
oднoмy пoлiтиvнoмy пpoцeсi дoживaв вiн свo,. oсганнi днi Пoмep C Явopський 27 лuooпaдa
1722 p I74 с 99-122| C Явopський с авropoм дeкiлькoх твopiв' 3 них найгoлoвнiший кКамeнь
в.kpы> (Moсквa ' 1728) Biн e аBтopoм тaкoж панeгиpiкa <Есho> ' щo Йoгo пpисвятив reтьманoвi
I Mазeпi '  склав 1 689 p 3а пiдписoм <Cимeoн Явopскiй>. бo тoдi вiн щe нe бyв veнцeм <Чи
спoдiвався вiн, щo чepe3 20 poкiв дoвeдeться йoму писати вiptu |мeHeм цiлol Poсii нa тoгo ж
Мазeпy як на зpaдника?>. - ставить запитaHHя в oднiй свoiй стaттi Mиxaйлo Mаксимoвич
|73' c 710| oсь пoчaтoк тoгo вipLuа <|nvituperium Mаzepаe>:

кИзми мя, Бoжe' _вoпieть Poссiя -
Oть ядoвита и лyкaва зм'hя,
Егo жe цдаша адскiя заклeпи'
Бьtвшa вoцдя lвашки Mазeпьl> [230, с 173]

Пpo C Явopськoгo як кHигoлюбa тa пpo дoлю Йoгo бiблioтeки мoвa
бyдe дaлi в тiЙ чaстиHi цЬoгo poздiлy, дe гoвopитиMy пpo пoзalUкiлЬнy oсвiry.
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Кpiм Киiвськoi кoлeгii-aкaдeмiТ зaслyгoвyютЬ Ha згaдкy щe дeк|лЬкa
шкiл, щo пoвстaли в кiнцi ХV|| тa пpoтягoгvl XV||l ст.

Hoвoгopoд-Ciвepськa apxirpeЙсЬкa шкoлa, щo пoтiм бyлa пepeнeсeнa
дo Чepнiгoвa,булa в ЦapсЬкiЙ Poсii пepшoю з числa тиx, щo пoвстaли з
lнiцiaгиви |vliсцeвиx apxiepeТв зaдoвгo дo вИдaння Cв. Cинoдoм peryляMiнy
(1721), щo встaнoвив oбoв'язкoвe вiдкpиття apxiсpeйсЬкиx шкiл y всiХ
rпapxiях тoдiUJнЬol Poсi j.

ЧepнiгiвськиЙ apхieпискoп лaзap Бapанoвиv (1657.1694)* дoвгий vaс
[,laв свiЙ oсiдoк в Hoвoгopoд-Ciвepськy, дe вiH вiдкpив дpyкapню (1671) тa
пepeтвopив тaмoшню oзylтсЬlry ЦJкoлy Ha пpaвoслa внУ P.1 67 2 Л. Бapaнoвин
пepeiХaв дo Чepнiгoвa куАIА p 1679 пepeHiс свoю дpyкapHю, a чepeз 10
poк|в iсвoю tlJкoлy |124' c 24l л. Бapaнoвиv дyжe пiклyвався свoeю шкoЛoю
i мpiяв пoстaвити iT в piвeнь з Киeвo-MoгиляHсЬкoю кoлeгiсю, aлe He встиг
зa свoгo )киття здiЙcнити тoT t',pii (зa бpaкoм кotДтiв), як Цe пoяснюс
<Пepeдмoва кЬ читaтe,.lя[,lъD в книзi n3epцaлo oть писаHiя БoжecгвeннaгoD,
щo iT нaдpyкoвaнo в чepнiГiвсЬкiЙ дpyкapнi 1705 p, з пoсвятoю гeтЬмaнoвi
l .  Maзeпiвiд vepнiг iвсЬкoгo кoлeгiyмy** [161' с. 129].

Cмepть Л. Бapaнoвичa лiтoписeцЬ с. Beличкo пpидiляe дo вepeсHя
1693 p. (iншi iстopики дaтyютЬ i] 1694 p ), пoдaЮчИ пpи тoмy тaкиЙ 3aпис:
<Myж пpeмyдpiЙ и бoгoyгoдH|Й, пo мHoгих тpyдax иHoчeских, a oсoбливe
в yчeнiи шкoлнoм лaтиHскott,l и вo и3лoжeHiи poзHих блaгoпoтpeбниx и
дylueпoлeзних кHиг Pyских и пoлскиx пpaЦoвитe yлo}кeHиx' вo стapoсти
мaстит.ьб.t, на вtчHoe oт жизHи сeя пepeсeлися yпoкoeHie) [152,
c 177-1781.

Haстyпник Л Бapaнoвинa TeoдoсiЙ УглицькиЙ (1693.1696) бyв
висвячeHиЙ нa чepнiгiвсЬкoгo eпискoпa щe зa життя Л БapaнoвиЧа i Ha
бaжaння oстaHнЬoгo тaкoж нe встиг nepeтвopити Чepн|гiвсЬкy apxiepeЙсЬкy
шкoлy в кoлeгiylt', i тiльки Йoгo нaстyпник |вaн Maксимoвич (1698-.1712)
здiЙснив p 1700 t\,'piю Л. Бapaнoвиva

Чepнiг iвськиЙ кoлeгiytЙ oдpaзy дoсяг тaкoТ слaви, щo сyчaсHики
вeличaли Йoгo vepнiг iвсЬкиMи Aтeнaми, чepнiг iвсЬки?vl  oлiMпoм'
вepтoгpaдoiЛ пaллaди i  т '  п. Чepнiг iвськиЙ кoлeгiytvl  y свoiй Haзвi -

.Л Бapанoвиv бyв висвянeний в Яcсаx на нepнiгiвськoгo епискoпа 8 бepeзня 1657 p щe
зa життя тal.ol l lнЬoгo oпискona 3oсима Пpoкoпoвинa (пoмep 1659 p ) L{apська гpамoта p
1660 пiдтвepдила Л Бapaнoвичa €пискoпoмvepнiгiвським i нoвoгopoд-сiвepсЬким [121' с 15.
16.261

t'Гeтьман | Maзeпa спpaвдi бaгaтo пpислр(ився як нepнiгiвськiй кaтeдpi взaгaлi' так i
нepнiгiвськoмy кoлeгiyмy зoкpeмa Дoсить зrадaти'щo l Maзeпa на свiй кoruт збyAyвав y
Бopисoглiбськoмy lt ioнeстиpi вeликy кам'янyдзвiницю а в |ллiнськlм мoнастиpi пpикpaсив
ккiaтoм сpeбpoкoвaнньtм> oбpа3 Бoжoi мaтepi, а такoж за йoгo дoпoмoгoю uepнiгlвська катeдpа
пoстaвилa пaпipню [163, с 72]
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(Co|legium Maxlmovit ianumD Haдoвгo збepiгaв iм'я свoгo фyндaтopa
3гiднo з дyХoвHи]l4 Peгyлямiнoм, (дoлжнЬt вс'&, пpoтoпoпЬ| И 6aгaтiи и

инie свящeнницьt д.kтeЙ свoиХъ пoсЬlлaтЬ вo aкaдeмiю- Moщнo тoeжъ
yкaзaтЬ И гpaдскиMъ и лyчшимъ людeмъ> [38, с 56-57]

|lpиЙнятиЙ дo шкoли yчeнЬ зoбoв'язyвався зали|'!aтИся в шкoлi дo
кiнця визнaчeнoгo в нiЙ кypсy, щoб нe бyлo, як гoвopитЬся в Peгyлямiнi _
(шкoди) для тoi слyжби, дo якoi yЧeнЬ гoтyв€ lвся oтoж пpимiщeння синiв
дyxoвeнствa дo apхipeЙськoj шкoли нaбиpaлo yсi oзнaки тoдiшньoгo
нaбopy мoлoдиХ людeЙ дo дepжaвнoi.слyжби

Чepнiг iвськe дyХoвeHствo He дyжe стpoгo дoдep)кyвaлoся пpиписiв
Peгyлямiнy, - Haвпaки, всiмa зaсoбaми стapaлoся пpимiстити свoix
синiв нa цepкoвHy cлyжбy - в дяки чи в пaЛaмapi _дo зaкiнчeння ними
пoвHoгo кypсy шкoли, aбo oжeнити ТХ, щoб тим сaMим oсягнyти
звiльнeння lx в iд шкiльнol пoвинHoстi  Чepнiг iвськe eпapxiaлЬHe
нaчaлЬствo сyвopo стaвилoся дo пopyшHикiв пpиписiв шкiльнoT
пoвиннoстi  Тaк, нaпpиклaд, чepнiг iвськиЙ oпискoп |poдioн Жypa-
кiвськиЙ (1722-1733) в свo jx oбiжникax дoкopяв дyxoвeнствy зa тe, щo
вoнo Hexтyвалo шкiльним HaвчaHHям свoi синiв, тpиMаюЧи lx пpи сoбi
нa дякiвствi aбo жeнячи в paннiх лiтax, (чтo сЬ|Haмъ свя[цeHничeскимъ
нe бeзвpeдитeлЬHo, - тaк писaв вiн, - пoнeвaжъ л*тa свoи дo Hayки
спoсoбнiи нaдapeмн*, тepяютъ Taкъ п,tЬ|,  хoтячи тoтъ хyдьtЙ и
вpeдИтeлЬньtЙ oбьtчaЙ испpавити, пoстaвляeмъ, aбьt oтсeл* всякь
свящeHHикъ' xoтящiЙ сЬ|нa свoeгo бpaкoмъ зaкoHHЬ|MЪ сoчeтaти,
oтсЬ|лaлъ eгo сaмoгo къ HaMъ въ кaтeдpy пo квитЬ| бeзъ всякoи винoвки,
тaкo)к дe бьl кaждьtЙ свящeHHикъ пpи свoeЙ цepкви нe дepжaлъ сЬ|Ha
свoeгo нa диякoвств* и Ha пoнoмapств*u Пo слyхaм тoгo poз-
пopяджeння | ЖypaкiвськиЙ зaгpoжyвaв пoзбавлeнHяM пapaфiT i
сBящeHствa'  t  iхнiм синaм _ втpaтoю всякoi нaдiТ нa мaЙбyтнe
свящeнствo |47, c 325-326|

ЧepнiгiвськиЙ кoлeгiyм бyв пpисryпниЙ для yсiх станiв, бo нe мaв сyтo
цepкoвHoгo xapaктepy Шкoлa мiстилaся спoЧaткy в т iй дзвrницi
БopисoглiбсЬкoгo t\ioнaстиpя, щo iT свoifvl кoштoм збyдyвaв | Maзeпa, a
p 1705 для кoлeгryмy збyдoвaнo кaм'яHицЮ, i тa пoдlя спpичиHИЛaся дo
вiдкpиття в кoлeгiyмi Hoвoгo клaсy _ pитopики 3гoдoм (в 70-х pp ХV||| ст)
кoлe/iyм пepeHeсeHo зa pivкy Cтpижeнь дo кaм'яHицi' щo paнiш Haлe)кaлa
vepнiгiвськoмy пoлкoвHикoвi Пaвлy Пoлyбoткoвi |47, c 281l

Maтepiaльнe зaбeзпeчeння apxrepeЙських шкiл дyхoвниЙ Peryлямiн

. .Qyxoвний Peгyлямiн yживав назвy <акадeмiя>
<сeмiнаpiя> - для бypс-iнтepнaтiв пpи тих шкoлаx
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для apxиpeисЬкиХ шк|л а на3вy

loJ

пoклaдaв нa apxiepeЙськi дoми. Toмy. щo apxiсpeЙським дoмaм тяЖкo
бyлo цiлкoвитo yтpиtЙyвaти apxiepeЙськi шкoли, Peryлямiн вИзHaчиB щe
oдHe джepeЛo, a сaмe xлiбний збip зi всix мoнaстиpсЬких i цepкoвниx
зeмeлЬ eпapxiТ: мoнaстиpi мaли дoстaвляти нa apxiepeЙськy шкoлy

двaдЦятy, a пapaфir _ тpидцятy чaстиHy зi свoгo збrжжя B oбoв'язoк
мiсцeвих apxiepeiв вxoдилo зaдoвoлЬHяти yчитeлlв xapЧailли | гpo[Дoвoю
pyгoю з apxipeЙськoТ скapбницi. A щoб apxiepeT He нapiкaли, щo, Moвляв,
тa pyгa пpиHeсe lM, apх|epeяM, tlJкoдy, Peryлямiн встaнoвив, щoб apхiepei
нe тpиI\4aли y сeбe зaйвиx слyжникiв, нe poзпoчиHaли нeпoтpiбниx бyдoв,
a тaкo)к нe poбили для сeбe oдe)кy пoнaд вiдпoвrднy jxнiЙ чeстr пoтpeбy
3 дepжaвнoТ скapбHицi apxiсpeйськi шкoли жoдHиx кot lJт lв нa свor
yтpимaнHя нe дiстaвaли Tiльки з пotlJиpeHHям нa Укpalнy зaкoFty пpo
сeкyляpизaЦlю мoнaстиpсЬких | цepкoвHиХ мaeткlв дyхoвH| шкoли Ha
Укparнi пoчaли дiстaвaти дoпoмory з дep)кaвHoT скapбницi ЧepнiгiвськиЙ
кoлeгiyм спoчaткy дiстaвaв 2000 кpб piннo, a вiд1797 p - 3000 кpб. [47'
с. 501] Кpiм згадaниx д)+(epeл' vepнiгiвськиЙ кoлeгiyм, як i Киiвськa кoлeгiя-
aкaдeмlя, кopистyвaвся для yтpиMaHHя бypси щe oдHим джepeлoM' a
сaмe, - кoнгpeгaцiйним збopoм Haкiнeць, щe бyлo oдHe дх(epeлo, щo
Йoгo зaвeлo HaчaлЬствo нepнiгiвськoгo кoлeгiyмy зi спeцiaльнoю мeтoю -
нa бytoвy цepкви пpи кoлeгiyмi, - цe гpol11oвa кapa, щo HaКладaлaся нa
тих yчH|в, щo сп|3Hилися свoeчaсHo пpибyти дo шкoли пiсля лiтнiх вaкaцiЙ
Poзмip тoi кapи - giд2 дo 10 кpб - бyв зaлeжнo вiд кiлькoстiднiв. щo iх
пpoпyстив yчeнЬ пiсля 1 вepeсHя

3вepхнe кepyвaнHя нepнiгiвськиM кoлeгlyмoм Haлe)кaлo мlсцeвoмy
apxiepeeвi, aлe, Ha oснoвi нaкaзy Cв Cинoдy з дня 21 липня 1721 p '
нepнiг iвськиЙ кoлeгtyм i  Киlвськa aкaдeмiя мaлИ пpaвo (oбaчe eгда иMъ
ти иil,tyтъ Hy)Kцy кaкyю Ao Cв Cинoдa>, звepтaтися дo спeцiaлЬHo| кol-tтopи

для yпpaвлiння | ' l lкoлaми i  дpyкapнями БeзпoсepeдHe кepyвaHня
чepнlг|всЬкиM кoлeг|yмoм Haлeжaлo спoчaткy npeфeкгoвi, a вiд 1767 p -
peКтopoв|

Як yжe згaдyвaлoся, в vepнiг iвсЬкoмly кoлeг|yм| вЧилися д|ти yс|х
стaнiв He всr yннi зaлишaлися в кoлeгiyмi дo кtнця кypсy, i цe тoMy, щo
нepiдкo сaмl бaтьки пepeдЧaсHo зaбиpaли свolХ сиH|в 3l llJкoли, a пoчaсти
тoмy, щo yvнi стapшиx клaсiв щe пepeд зaкiнчeнням pитopичHoгo клaсy
пepeхoдили з нepнiгiвськoгo кoлeгiyмy дo iншol шкoли, нaЙvaстtшe дo
Киlвськoj aкaдeмit aбo хapкiвсЬкoгo кoлeгiyмy oтoж нaчaлЬствo
vepнiгiвськoгo кoлeгiyмy He зHaлo Haпepeд, скiльки yvнiв бyде в нaстyпнiм
шкiльнiм poцi, i тoмy, мaбyть, He дyжe peтeлЬHo стaвилoся вoнo дo тoчHo|
peeстpaцlT свoix yннiв. Пpo тe яскpaвo св|дчитЬ, Haпpиклaд' тaкиЙ

дoкyMeHт - вiдпoвiдь нepнiгiвськoгo кoлeгiyмy Cв Cинoдoвi нa Йoгo зaпит



3 p 1727 пpo кiлЬкiстЬ yчHiв y кoлeгiyмi. (A скoлЬкo yчeникoвЪ бьlлo пo
сю пopy, o тoMъ нeизв. l; 'стнo' nepвie дЛя тoгo, чтo oнЬ|Хъ нигд'k нe
зaпИсЬ|вaHo. дpyгoe >кe - HeлЬ3я И зaписЬ|вaтЬ, пoHeжe сyтЬ oтХoдHЬ|e
ЛЮдИ' _ oдHЬ| зЪ дpyгиХъ yчилИщь пpИхoдятЪ И oтХoдятъ' И кoтop|и
кoHЧатъ шкoлy pитopики въ yнилищ.kХЪ ЧepнИгoвскихъ' oтxoдятъ въ Кieвъ
ИлИ BЪ дpyгiя eпapхiи дo вЬ|шl{иХъ шкoлъ и, oкoHчивши шкoлЬ|' н.kкoтopiи
мoнaшeскiЙ ЧиHЪ пpиHяли oтъ eпapxia кieвскoЙ' дpyгie _ в чepHигoвскoЙ,
и ньlн.h въ пpoфeссopств* 3oстaЮть, a дpyгie пpoпoв.ftдью слoвa Бoжьягo
бавятся, a ИHЬ|e пpoизвeдeнЬ| дo ИryMeHъ и дpyгlя дoстoиHстBa, a кoтopЬ|e
въ св*тскoмъ стaHy' иHHЬ|e свящeHHикaМИ пoстaвлeнЬ|, а дpyгie нa
мipскихъ вЛaстяХЪ зoстaютЪ Пpeпитaнiя )кe oHЬ|e yчeнИки им.l iють:
кoтopiи гoсnoдскiя д'hти, т* oтъ сЕ}oиХъ дoMoвЪ питaются; a HeиMyщиМЪ
свoeгo пpeпитaнiя, пo сил.k дyХoвHaгo peглaмeнтa сЪ Haчaлa 1723 г.,  cъ
MoHастЬ|peЙ и 3eMeлЬ ЦepкoвHЬ|ХЪ дaeтся пpeпИтaH|e и Ha пpoч|я HyжHЬ|я
тpeбoвaнiя пoвсякгoдHo. скoлЬкo имЪ кoHтeHтньlми бьlти BoзMoжHo Числo
жe т'kxъ yчeнИкoвЪ въ шкoлaхъ чepHигoвскИхЪ сeгo 1728 г oбp.kтaeтся
257, a вo oкoнчaнiv1 roДa бyдeтъ ли стoлЬкo, ИлV| |1V|, зHатИ Heмoщнo> [89,
с 109-110]

Maндpyвaння yннiв vepнiг lвськoгo кoлeгiyMy зaдoкyмeнтoванo i  в
пiзнiших poкaх 3 oдHиM з тaкиХ мaндpiвниx yннiв нepнiгtвськoгo кoлeгiyмy
тpaпився нeпpиемниЙ eп|зoд. який свtдvитЬ пpo тe, щo | в дaвHИHy yчH|
дoпyсl(aлИся дeякиХ шaхpaЙств, щoб швидшe зaкiнчити шкoлy Учитeль
pитopИки vepнiгtвськoгo кoлeгiyмy Гавpилo |скpa 10 вepeсня 1749 p дaв
yvнeвi сиHтaксиMи Пeтpy Miнцeвi пoсвtдкy, щo MlнeЦь пpoслyХaв y нЬoгo
pитopИкy а тaкo)к дав Йoмy лV|cтa дo пpeфeкта Киlвськo[ aкaдeмii Юpiя
Кoниськoгo з пpoХaHHяM пpийняти Miнцa дo клaсy фlлoсoфii  КoниськиЙ
пpиЙняв Miнцa. aлe в кopoткiм нaсi пpeфeкт нepнiг iвськoгo кoлeгiyмy
iеpoмoнaх Cильвeстp HoвoпlльськиЙ пoвiдoмив Ю Кoниськoгo, щo Miнeць
oблyдним спoсoбoм встyпив дo клaсy фiлoсoфii. бo зoвсiм He пpoхoдив
нi пi iтики. нi pитopики Ю КoниськиЙ пoкликaв Miнцa дo сeбe в кeлtю'
пoстaвив Йoмy дeкiлькa зanитaHЬ з pитopики i  з 'ясyвав, щo тoЙ (Hимaла
нe сMЬ|слИтъ> Tyт жe, в кeлi l '  Ю КoниськиЙ дaв Miнцeвi <50 или пo
кpaЙнeЙ мъpъ 60, a нe бoльшe> yдapiв piзкaми Miнeць вибув з Aкaдeмi i ,
a |скpa noдaв скapгy нa Ю Кoниськoгo ки|всЬкoMy митpoпoлитoвi
Tl- l-{epбaцькoмy Mитpoпoлит, дiстaвши пoясHeHHя вiд Ю Кoниськoгo.
пepeдaв спpавy нepнiг iвськoмy apхlpeсвi '  пpoхaюни Йoгo <yнинить Искp'k
Haдлeжaщee накaзaнie> Чepнiг iвсЬкa кoHсистopiя yхвaлилa _ звiльнити
|скpy з yЧитeлЬсЬкo| пoсaди, тa, зHявши 3 HЬoгo клoбyк, зaтoчитИ нa мiсяць
y Moнaстиp Пiзнiшe тoЙ сaмиЙ lскpa пoпaвся y фaльсифiкaцi i  листiв '
дoбивaючись apхiмaндpИтствa в Чepнtг iвськtм Tpolцькiм мoнaстиpi
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24cepnня 1752 p. Киlвськa дyxoвHa кoнсистopiя взялa вiд Iскpи пiдпискy
в тoмy, щo вiн <п.tpa и чopнилa въ кoлiи свoeй He дepх(aтимeтъ и HикaкиХъ
nИсeMъ И Hичeгo Hикoмy писaти нe бyдeтъ> Toгo сaмoгo poкy <Искpa
бeзв.kстнo б.kжaл изъ Кieвa> [25' с 60-67].

З чaсoм yннi нaшиx стapoдaвнiх шкtл стaвaли бiльш oсiлими, бo
шкiльнe HaчaлЬствo чиМ дaЛ|, тим MeHш спpиятливo стaвилoся дo
шкoляpсЬКoгo MaHдpyвaння ШкiльHe нaЧaлЬствo yжe Moглo noдaвaти
Cинoдoвl тoчнi стaтистичнi вiдoмoстi пpo склaд yннiв Taк, 1742-1743
шкiльнoгo poкy в нepнiг iвськiм кoлeгtyмi булo 267 yннiв, з HиX дyХoвHoгo
звaHня 105 [85, с 240l P 1790 вчилoся в HЬorЙy 426 yннiв

Бiднi yннl нepнiг iвськoгo кoлeгiyMy Жили в бypсi  Hа yтpимaння
бypсакlв пpизHaчaлися дy)кe мiзepнi кoшти Taк, y пepшiЙ пoлoвинi ХV|||
ст на 50 yннiв, щo пepeбyвaли в бypсi,  aсигHoвyвaлoсь 585 кpб pivнo
He дивнo, щo xлiбнi пaЙки бyли нaстiльки мaлi, щo вiннo гoлoднi бypсaки
змyшeнi бyли жeбpaти Пiсля зaкtнчeHня лeкцiЙ в кoлeгiyмi, бypсaки
звичaЙнo гypткaми вихoдили з бypси нa свtЙ жeбpaцькиЙ пpoмисeл 3
гopщикaMИ тa мiшeчкaми ipoзxoдиЛися пo всЬoмy Чepнiгoвy,
випpoшyючи пiд вiкнaми i  нa двopищax милoстиню 3гoдoм, з чaсy
пpизHaчeHHя дepжaвHoi дoпoмoги нa yтpиMaHня кoлeгlyмy' HaчaлЬствo
зaбopoнилo бypсaкaм жeбpaцькиЙ пpoмисeл, aлe бypсaки зaймaлись
цим пoтaЙки, пepeвax(Ho щoсyбoти yвevepi У бypсaкiв бyв щe oдин зaсiб
для пoлiпшeHня свoгo матepiaльнoгo стаHoвищa, - зa вислoвoм
o Шaфoнськoгo, (пoкpЬtтьlЙ н*скoлькo yнeнстiю>: пiд vac лiтнix вaкaцiЙ
бiднr стyдeHти MaHдpyвaли пo всiЙ УкpaiHi. вистyпaюЧи в plзниx дoмax
з пpoмoвaMи лaтиHсЬкoю, пoлЬсЬкoю тa piднoю мoвaMи o ШaфoнськиЙ
дoдar'  щo paнiшe Ha тих <aпneтицiяx) стyдeHти (пpeдстaBляли paзHЬlя
кoмeдiи> [140' с 284] Mrж iншим, в щoдeHHикy Пeтpa Апoстoлa, синa
.[aнилa Aпoстoлa, пtд дaтoю 

,1 0 vepвня 1725 p зaписaнo: <Бaчив вистaвy
кoмeдi i  нepнiг iвськиMи yчняtl i tи> [1B5, с 110] ( lJ-|oдeнник тoЙ писaнo

фpaнцyзькoю мoвoю) o ШaфoнськиЙ нe згaдyо пpo тe, vи вiдбyвaлися
в 80-х pp ХV||| ст y vepнtгiвськiм кoлeгiyмi шкiльнi вистaви tвepтeпи,
aлe тpeбa дyмaти' щo вoHи i  в тoЙ Чaс He пepeвoдилися, бo нepнiг iвськi
apxiпaстиpr. пepexoдяЧи Ha Mитpoпoлинi кaтeдpи в дaлeкиЙ Cибip,
Haсaджyвaли тaM в дyxoвHих шкoлaХ кoмeдiЙнi вистaви r вepтeпи, i  т i
вистaвИ дepжaлися тaм дo кiнця ХVl|| ст

Пepexoджy дo oписy мaтepiaльнoгo i пpaвнoгo стaHoвищa yчитeлЬствa
ЧepH|г|всЬкoгo кoлeг|yMy

Пpaвo пpизHaчeHHя peктopa, пpeфeктa i  yvитeлtв Haлe)кaлo
apхiepeсвi Toмy щo майжe yсi нepнiг iвськl apхiсpei в ХVlI l  ст бyли
вИХoвaHцями Киtвськol aкaдeмi|,  стapaлИся вoHи кoMnлeктyвaти
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кepiвHичий i yvитeльськиЙ пepсoнaл нepнiгiвськoгo кoлeгiyмy з кoлишнiх
вихoвaнцiв свor.[ <aImae matris> aбo з виxoвaнцiв нepнiгiвськoгo кoлeгiyмy.

Maтepiaльнe стaHoвищe yнитeлiв vepнiгiвськoгo кoлeгiyмy дo чaсy
встaHoвлeння дepЖaвHol дoпoмoги нa Йoгo yтpимaння бyлo дyжe
Hyx(дeнHe. Учитeлi були нa <iстнoмy i питнoмy вiкгi> вiд нepнiгiвськoгo
кaфeдpaльHoгo tЙoнaстиpя: вoHи щoдHя дiстaвaли вдвoe бiльшe стpaви,
нiж iншi нeнцi Кpiм тoгo, щoмiсяЦя itvt Ha всю <кoмпaнiю> вiдnyскaлocя з
apхipeЙськoгo дoмy дeякa чaсткa житa, сoлi, хлiба, кpyп i мyки Бyлo щe
oдHe д)кepeлo пpибyткy для yЧитeлiв: бaтьки (3HaтHoгo чиHa) АaBaлVi
yчитeлям <пoл*,тичeскoe пpиHoшeнie> нoтиpи paзи нa piк - пepeд лiтнiми
вaкaцiями, пiсля тиx вaкaцiй, пepeд Piздвoм i Beликoднeм [85' c 244|'
Пpo пpaвнe пoлo)кeнHя yчитeлЬсЬкoгo пepсoHaлy зHaxoдиtr4o в iстopиvниx
мaтepiaлaх вкaзiвки, щo вol.|o бyлo тaкoж мaлoвтiшнe flля iлюстpaцii
Haвeдy тyт тaкиЙ eпiзoд. P. 1758 зaгoстpилися взaeмoвiднoсини мiж
vepнiг iвським apхiepeeм |paклieм КoмapoвсЬким (1752-1761) тa
пpeфeкгoм кoлeгiyмy iepoмoнaхoм epeмiсю Гyсapeвським ApхiepeЙ,
HeвдoвoлeниЙ пoвeдiнкoю пpeфeкгa, a влaсHe тим, щo i пpeфeкт в свoТх
пpoпoвiдяx пiд виглядoM нaв{aння вipних виpaзHo лaяв свoгo apхiepeя,
пoчaв нaпoсiдaти нa пpeфeпa i кiнeць кiнцeм пoкapaв йoгo кaнvyкaми
Пpeфeкг втiк з Чepнiгoвa дo Пeтepбypгa iтaм пoдaв скapry нa apxiеpeя,
aлe спpaвa нe зaкiнчилaся aж дo смepтi epeмii (пoмep 3.| сiчня 1764 p.)
lBa, c 5-71

.Qo пoслyг yчитeлЬсЬкoгo пepсoHaлy vepнtгiвсЬкoгo кoлeгiyмy бyлa
дoситЬ великa бiблioтeкa B нiЙ, мiж iншими книжкaми, якoсЬ oпиl.lилoся
дeкiлькa кHи)|(oк з влaсHoТ бiблioтeки П Moгили Тpeбa дyмaти' щo lХ
зaвeзли з сoбoю yvитeлi Киiвськoi кoлeгii-aкaдeмit пpи пeperздi з Киrвa
дo Чepнiгoвa [23' с 286].

Чepнiгiвськa apxiepeЙсЬкa дpyкapня тaкoж oбслyгoвyвaлa спoчaткy
пoтpeби apxiepeЙськol шкoли, a пoтiм кoлeгiyмy, дpylryюЧи тaкi пiдpyнники,
як чaсoслoв, псaлтиp, пiдpyvник з лoгiки <C|avis sсientiaгum, hoсest paгvа
|ogiсa> (<Клюv зHaння' aбo мaлa лoгiкa> 1798 p )Cлiд мати Ha yвaзi,  щo
видaнням niдpyнникiв дo тoгo vaсy зaЙмaлaся лиlrte КиТвськa aкaдeмiя,
a тoмy видaHHя пiдpyнникa <Clavis sсient iarum> бyлo нaдзвинaЙнoю
пoдieю для нepнiгiвських Aтeн. flля пoтpeб дpyкapнi нepнiгiвськa кaфeдpa
зa дoпol4oгoю | Maзeпи пoстaвилa в Чepнiгoвi папipнo-вoдяний млин

3poзyмiлa piн '  щo всi  т i  кyльтypнi yстaнoви _ шкoлa-кoлeгiyм
бiблioтeкa i дpyкapня - були тим чиHникoI\l, щo спpияв мiстy Чepнiгoвi
стaти кyлЬтypниtvt oсepeдкoм цiлoгo пiвнiчнoгo Лiвoбepe>кжя .Qoсить тyт
вкaзaти, щo з нepнiгiвсЬкo| дpyкapнi виЙtлли y свiт твopи дyxoвних дiянiв
Л Бapaнoвичa, |. MaксимoвиЧa, l Гaлятoвськoгo, щo бyв apхiмaндpитoм
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Hoвгopqд-Ciвepськoгo тa Чepнiгiвськoгo eлeцькoгo rvloнaстиpя, fl .Tyптaлa,
щo бyв спoчaткy iryмeнoм Глyхtвськoгo i БaгypинсЬкoгo мoнaстиpiв, a
пoтiм apxiмaндpитoм y Чepнiгoвi, тa iншиx

Пepeхoдяни дo oглядy нaвчaлЬHo-виxoвHoi спpaви в нepнiгiвськiм
кoлeгiyмi, нaсaмпepeд вкaжy, щo клaс фiлoсoфii вiдкpитo 1748 p.' a клaс
бoгoслoвiя - мtж 1787 i 1794 pp. Пepшим yчитeлeм бoгoслoвiя бyв
пpoтoсpeЙ |вaн ЛeвицькиЙ [95, с. 535].

Haвчaння в кoлeгiyмt вiдбyвaлoся слoв'яHсЬкo}o, лaтиHсЬкoю тa
пoлЬсЬкoю мoвaми [85' с. 244l. ЛaтинсЬкa пioвa i тyт стoялa нa пepшiм
мiсцi. B клaсaх гpaмaтики i cинтaксими yннi nисaли пpaктиvнi впpaви.
пepeклaдaючи з лaтинcЬкoi il loви нa цepкoвнoслoв'яHсЬкy' i нaвпaки. Тaкi
писeмнi пpaцi бyли двoх poдiв: t<лaсoвi exerсitiae i дoмaшнi - oссupationes.
B нepнiгiвськiй сeмiнapськiй бiблioтeцi збepiгся oдиtl зшитoк тaкиХ впpaв
пiд нaзвoю <Ludus IitteraIis in aгena scho|astiсa> (<писeмнa гpа Ha шкiльнiЙ
сцeнi>) |47, c 118]. y клaсax гpaмaтики i  синтaксими пpизнaчaлися
poзмoвнi впpaви лaтиHсЬкoю tvtoвoю. I тyт тaкoж yживaвся знaниЙ нaм
(кaлЬкyлюс>. Cлiд згaАaтvi i пpo тe, щo yvнi кoлeгiyмy, пoвepтaючи
yvитeлeвi свoj oссupationes, il'aли пpaвo 3aявляти сeгtamina, сeбтo скapги
Ha тиХ yчн|в-тoвapиш|в' щo' lt,loвляв' He3aслy)кeHo сид|ли нa цJк|лЬHих
лaвaХ вищe жaлoбникa B тaкиx випaдкax жaлoбник писaв y свoTм 3шиткy:
(сerto de |oсo (aбo de di| igentia) сum domino N.N.D У клaсaХ пi iTики i
pитopики бyв свoгo poдy <ludus |ittera|is>, щo пoлягaв y стyдiювaннi
piзнoмaнtтниx фopм пoeтичнoгo t пpoзalннoгo вислoвy, в yмiннi пiдшyкaти
нaйбiльш кpaснi слoвa i виpaзи, зaмiняти oдHe слoвo цiлим пoтoкotl'
синoнiмiв i  eпитeтiв i  т. n. |47 , с 1.|8-1 19].

Щoдo зaгaлЬHoгo зHaнHя, aбo, зa вислoвoм o. ШaфoнсЬкoгo,
(Haотoящиx нayКь, paзyiltъ и дyшy нaпpaвляющиxъ, якo.тo бoгoслoвiя,
apифмeтики, истopiи' гeoгpaфiи, мaтeмaтики, физики, eстeствeнHaгo
пpaвa, пpaктичeскoЙ филoсoфlАI^ |Али мopaли, |l| ApуrIлх нayКъ, кoтopыe
къ филoзoфскofuty фaкyльтeтy пpинaдлeжaтD' тo, як кaжe o. Шaфoнcький,
(He тoлЬкo yЧeHики, Ho и сaми yчитeли и пoнятiя нe имtютъ, yмaлчивaя
o блaгoн paвнoMъ, блaгopoднoмъ и блaгoпpистoй нoмъ вoспитaнi и > [,1 40,
c 282| A вiдoмий iстopик дyХoвllих шкiл y PoсiT пoдaв тaкy oцiнкy
шкiльнoгo HaвчaнHя в vepнiг iвськiм кoлeгiyмi: <3aгaльнi знaння, щo
випaдкoвo якoсЬ пoпaдaлИcя пo дopoзi in arena sсho|astiсa, пpиЙмaлися
дo вiдoмa i цiкaвили yннiв мaЙжe виключнo з бoкy пpидaтHoсти тих знaнЬ
для якoi-нeбyдь пpикpaси [,toви, пpиклaдy, анaлoгij iт п. в якoстiбiльщ-
мeF|LlJ пpидaтнoгo мaтepiaлy для тoгo сaмoгo |udus |itteraIis, щo твopив
пoчaтoк t кiнeць всiеТ фopмaлЬнoТ yчeнocти>> |47 , с. 119]

Бyлo б HeпpaвилЬ|.|им, зpoзyмiлa piч, пiдхoдити дo oцiнки пpoгpaмнoгo
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I\4aтep|aлy шкiлЬHoгo HaB{aHHя в чepHiгiвсЬк|M кoлeгiyMi з пoглядy сyчaсHoi
пeдaгoгiки, бo тpeбa пaм'ятaти, щo в пepшiЙ пoлoвинi XVlll ст aнaлoгiчнoгo
нaпpямy дoдepжyвaлися нaЙбiлЬцJ noпyляpнi тoдi лaтинo.пoльськi
езyТтськi  i  п iяpськi  шкoли. Aлe нaпpяM, щo йoгo дoдepжyвaвся
нepнiгiвськиЙ кoлeгiyм щe в дpyгiЙ пoлoвинi ХV||| ст.,знaйшoв гoстpoгo
кpитикa в oсoбi iстopикa o Шaфoнськoгo Moжнa дyмaти, щo вtн дoбpe
зHaв пpo стaH Hayки в xapкiвськiм кoлeгiyмi з Йoгo дoдaткoвими клaсail'и
(lx вiдкpитo 2 лютoгo 1768 p ), дe виклaдaлИcя нoвi мoви, мaтeilnaтикa,
iстopiя, гeoгpaфiя, npичotиy сaмi yннi Maли пpaвo вибиpaти сoбi oкpeмi
пpeдмети пo свojЙ впoдoбi. B свoiЙ пpaцi <Чepнигoвскaгo нaм*,стничeствa
тoпoгpaфинeскoe oписaнie> o Шaфoнський гoстpo oсyджyвaв He лиUJe
npoгpaMy HaвчaHня в нepнiгiвськiм кoлeгiyмi, aлe Й сaмий Meтoд нaв.{aння,
aбo, зa вислoвot\,t aвтopa, (пopядoкъ yveнiя>, ввa)кaючи тoЙ пopядoк зa
(сaм ы Й зaтpyдHитeл ьньlЙ, для yчaщиxся oтягoтитeл Ьн ьt Й, вpeмя тepяю-
щiЙ и бeзпoлeзньtЙ> <Юнoшeствo, _ тaк вислoвлюrться вiн, - пpoвo)кдaя
цtльlЙ дeHЬ въ лaтиHскoMь язьtкt и yпoтpeбляя пo кpaЙнeЙ м'tp.t сeмь
и бoльшe л*тъ, пoкa oкoHчить пятьtй и пoслъднiЙ Кпaссъ, и пoтepявъ
стoлЬкo вpe[4eни, бoлte HиЧeгo He Hayчaeтся, кaкъ oдHoMy мepтвor\6y
лaтиHскo]\,ly язЬ|кy и тo вeсЬмa слaбoмy я3Ьlкy' кoтopьtй eмy пoслt или
вeсЬмa ptдкo, или вoвсe ни кь Чe[4y нe пoлЬзyeть> [140' c.282|

У свolЙ oцiнцi шкiльнoгo HaвЧaHHя в нepнiг iвськiм кoлeгiyмt
o.ШaфoнськиЙ' бeзпepe,rнo, бyв виpaзHикoM oпiнiТ yкpaiнсЬкoгo пaнствa,
щo вiд дpyгoT пoлoвини XVlIl ст. пoчaли дoмaгaтися як висoкoi oсвiти
для свoTх синiв, щoб пoлeгшити iм шляx дo вiЙськoвo| кap'epи, тaк i шкiл.
дe б txнi сиHи Moгли нaбyти зHaнHя свpoпeЙсЬкиХ мoв i пpaвниvих нayк.
щoб тим здoбyти сoбi дoстyп дo диплoмaтичнoi тa ypядoвoi слyжби в
стoлицях Пpo тi дoMaгaHня цJляxeтствa vepнiгiвськoгo HaмiсHиЦтвa ясHo
вкaзyютЬ пoкaзи vepнiгtвськoгo, бaтypинсЬкoгo, глyхiвськoгo, нiжинськoгo
тa стapoдyбсЬкoгo шляxeтствa тим дeпyтaтaм, щo Maли взяти yчaстЬ в
<Кoммиссiи сoчинeнiя пpoeктa Hoвагo Улoжeнiя> 1767 p

Toмy щo шкiльнa пpoгpaгt{a нepнiгiвськoгo кoлeгiyмy в дpyгiй пoлoвинi
ХVl|| ст. мaлo вiдпoвiдaлa пoтpeбaм свiтськoгo гpoMaдяHствa, кoлeгiyм
всe бiльшe пoзбaвлявся yннiв свiтськoгo стaнy, бo вoни тeпep знaХoдили
дopory дo свiтських шкiл як y f\,teжax Poсit, тaк i зa кopдoнoм. 3i свoгo бoкy
poсiЙськe пpaвитeлЬствo в)кивaлo yсix зaхoдiв, щoб зaгнaти мoлoдiж yсix
стaнiв дo пpoфeсiЙниx шкiл для пiдгoтoвKи lt4oлoдих oсiб дo слyжби
вiдпoвiднo Ao TхHЬoгo стaнy oтoж нepнiгiвський кoлeгiyм пoЧaв вiд дpyгoi
пoлoвиHи ХVl|| ст всe бiльшe нaбyвaти xapaктepy дyxoвнoi пpoфeсiйнoi
шкoли, тaк щo зaкoн 1809 p пpo пepeтвopeнHя дyxoвHиx шкiл в Чистo
пpoфeciЙнi шкoли для пiдгoтoвки свящeнHoцepкoвнoслyжитeлiв
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фopмaльнo зaкpiпив щoдo vepнiгiвськoгo кoлeгiyмy тoй xapaкгep, якиЙ
фaпиннo склaвся y нЬoмy в кiнЦi ХV||| ст.

l всe ж нepнiгiвськиЙ кoлeгiyм щe в кiнЦt XV||l ст. кopистyвaвся як
сepeд зaгaлУ yкpaiнськoгo гpotriaдяHствa, тaк t в oпiнii вищoi poсiЙськot
бюpoкpaтii висoкoю oцiнкoю. Тaк, гoлoвa <Кoммиссiи oб yнpeждeнiи
yчилищ) П 3aвaдoвськиЙ пpoсив нepнiгiвськoгo apхiсpeя пpислaти дo
Пeтepбypгa 10 yvнiв vepнiгiвськoгo кoлeгiyмy для зaмiщeння yчитeлЬсЬкиХ
пoсaд, aлe нepнiгlвськиЙ apхtepeЙ вiдмoвився зaдoвoлЬHити тe пpoxaнHя
(paди м*стньlхъ enapxiaльнь|Хъ Hyждъ въ oбpaзoвaHHЬ|xъ людяхъD

Чи випpaвдaнa бyлa Hазвa нepнiг iвськoгo кoлeгiyмy vepнiг iвським
oлiмпoм, вepтoгpaдoм Пaллaди' нepнiгiвськими Aтeнaми? Чи нe мaeмo
Mи тyт спpaви зt свoгo poдy <ludus littera|is>? !yмaю, щo нaшiстapoдaвнi
pитopи нe бyли бeз гptxa щoдo звeличyвaHHя зaслyг oсiб i yстaнoв. Aлe
нe бyдeмo rytLАт|li jх зa тe, бo й сyнaснi pитopи нepiдкo дoпyскaютЬся
тaкoж Iudus IitteraIis в свo1х ювiлeЙних стaттях, нeкpoлoгax i пpoмoвax нa
ypoЧистих святaх У всякoмy paзi пoзa кpaсHoмoвHими eпiтeтaми в oцtнЦi
vepн lгiвськoгo кoлeгiyмy Йoгo сyнaсникaми зaли шarтЬся HeпopytUним тoЙ
фaкт, щo vepнiг iвськиЙ кoлeгiyм з Йoгo бiблioтeкoю, apxiepeЙськoю
дpyкapHeю тa видaвHиЦтвoм n|дpyчHик|в | книг для читaння Haдaвaв
HeвeлиЧкoмy мiстy Чepнiгoвi xapaКтep кyлЬтypl.loгo oсepeдкy нa пiвнiчнiм
Лiвoбepeжжi

P 1722 сeбтo чepeз piк пiсля видaHHя lyxoвнoгo Peryлямiнy' бiлгopoд-
ськиЙ i oбoянськиЙ eпискoп eпифaнiй ТиxopськиЙ. кoлишнiЙ вихoвaHeцЬ
КиiвськoT aкaдeмii' вiдкpив y Бiлгopoлi пpи apхiсpeЙськiм дoмi шкoлy i
зyrr,t lв oдpaзy пoстaвити || нa висoкиЙ p|вeHЬ тa Haдaти iй хapaктep
всeстaнoвo| шкoли

ГoлoвниЙ кoMaндиp Cлoбiдськot Укpаlни кн M ГoлiЦин, бaжaючи
пiдняти зHaчeHHя Xapкoвa як кyлЬтypHoгo oсepeдкa, yмoвив e Тихopськoгo
пepeHeсти шкoлy з Бiлгopoдa дo Xapкoвa (Хapкiв HaлeЖaв тoдi дo
Бiлгopoдськol eпapХil). щo i стaлoся 1726 p Шкoлa тa l нaдaлi мaлa
laлИuJaт|^cя пiд кepyвaнням enapхiaлЬHoгo влaдики [ля пpимtщeння
t]lкoЛи e TихopськиЙ пpидбaв y Xapкoвi мypoвaниЙ двoг.loвepхoвий дiм
y noлкoвHикa Лaвpeнтiя ЖидлoвсЬкoгo з вeликиM пpи дoмi двopoм зa
500 кpб ' a в сyсiднiм двopi, щo йoгo пoдapиЛa шкoлi вдoвa сoтникa
Чepникa. бyли стapi дepeв'янl бyдинки для бypси тa yчитeлЬсЬкиx квapтиp
Кpiм тoгo, e ТихopськиЙ npиnиcaв дo шкoли тpи пyстиpi, пpисдHaв дo
шкoЛи сyсiдню Пoкpoвськy Цepквy i  yтвopив пpи шкoлi мoнaстиp'
Haзвaвши Йoгo хapкiвсЬкИм yЧилищниM ПoкpoвоькиM мoнaстиpeм Biн
жe нa свiЙ кoшт вiдpядив дeкiлькa мoлoдиХ oсiб на Hayкy дo Hiмeччини з
тим, щoб пiсля пoвepHeHHя дo Хapкoвa зaйняли yчитeлЬсЬкi пoсaди в
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Йoгo шкoлi. Bзaгaлi e.ТихopськиЙ yвeсь чaс виявляв нaдзвиvaЙнy
дбaйливiстЬ пpo свoю шкoлy в Хapкoвi Taк, yжe p. 1727 e. Tиxopський
вiдкpив y хapкiвськiЙ шкoлi клaс фiлoсoфil, тaк щo y)кe тoдi бyлo сiм
клaсiв. a p. 1731 виклoпoтaв для шкoли цapсЬкy гpaмoтy зa пiдписoм
Цapицi Гaнни. B тiЙ гpaмoтi читaoмo: <Учить всякaгo Hapqдa и звaнiя дtтeй
пpaвoслaвHЬlхъ нe тoлЬкo пiитикt '  pитopик.t ,  нo и филoсoфiи и
бoгoслoвiю, слaвяHo-гpeчeски[4ъ IА лaтиHcкtlмъ я3Ь|кaMъ, тaкoждe
стapaтЬся, чтoбьl тaкiя нayки ввoдитЬ нa сoбствeннoмъ poссiЙскoмъ язьttсЬ
и пpeпoдaвaть yнeнiя сo ycepднЬ|мъ тщaнieмъ, peвнoстiю и paд.tнieмъ,
oтHюдЬ He oтлyчaясЬ Hи въ чeмъ святЬ|я вoстoчHыя цepкви иcпoв*дaнiя,
a нeспoсoбHЬ|хъ и вpaЖдЬ| твopящиxъ yнитeлeЙ и yчeHикoвъ yнимaтЬ и
с['иpятЬ и ни дo кaкoгo свoeвoлЬствa He дoпyщaть> [83, c7-11|

e Тиxopськottiy нe сyдилoся вiдкpити клaс бoгoслoвiя i тим сar\,lиM
пepeтвopити свo}o шкoлy в кoлeгiyм, бo 2 липня 1731 p вiн пoмep Клaо
бoгoслoвiя вiдкpитo 1734 p, i з тoгo чaсy шкoлa пpидбaлa нaзвy кoлeгiyмy,
a вiд 40-x pp' в пoшaHy дo пaм'ятi e Тихopcькoгo, хapкiвськиЙ кoлeгiyм
Haзивaвся дeякиЙ vaс <Тиxopiянський кoлeгiyм>

Haстyпник e Tихopськoгo rпискoп ДoсифeЙ Бoгдaнoвин-Люби мськиЙ
(1 731 -1 733), oчeвидHo, He дyжe пpихилЬHo стaвився дo свoгo пoпepeдHикa
зa Йoгo зaпoпaдливe пiклyвaння пpo дoбpoбyт xapкiвськoгo кoлeгiyмy,
бo в листi дo Cв. Cинoдy вiд 1732 p плaкaвся, щo с ТихopськиЙ (oтчинЬ|
дoMoвЬlя (аpхipeЙськi мaeтнoстi), кoтopЬ|хъ сaмoe Maлoe числo им'Ьeмъ,
всeгo 1000 дyшъ, вoвсe paзopилъ) [47 , c 213] oднак в бiльшoстl свoiЙ
бiлгopoдськi влaдики yдiляли oсoбливy yвaгy хapкiвсЬкo[4y кoлeгtyмy тa
дбaли пpo Йoгo мaтepiaльнe зaбeзпeчeння Тaк' стapaнHяM eпискoпa
Caмyiлa Mислaвськoгo (1768-,t771)'  щo пiсля бyв киiвсЬким митpoпoли-
тoм, збyдoвaHo для бypси oдHoпoвepxoви Й мypoвaниЙ бу динoк (пiзнiшe,
a сaмe 1815 p. пoбyдoвaнo дpyгиЙ пoвepХ з дoмoвoю цeрквoю в iм'я
|вaнa Бoгoслoвa)

Пepeнeсeння |.lJкoли з Бiлгopoдa дo Xapкoвa нe тiльки бyлo oспiвaнo
noxвaлЬHипn слoвoм e .Тихopськoмy oдни[i (aвтopolvl pитopсЬкoгo yнeнiя>
lллeю Филипoвичeм' aлe Й викликaлo знaчниЙ пpиплив пo)кepтв з бoкy
кн M Гoлiцинa i  Йoгo piднiтa iншиx зeмлe- iдoмoвлacникiв. Тaк, в сaмiм
Хapкoвi кoлeгiyм мaв бiльшe, нiж 30 двopoвих yнaсткiв з бyдoвaми,
сaдaми, гopoдaми, лeвaдaми iт п , а кpiм тoгo в piзних пoвiтax мaв бaгaтo
opHoi, лiсoвo] тa сiнoжaтнoi 3eмлi (3076 дeсятин з 650 (пpиписaHими
чepкaсaми)), 51 млинoвe кoлo' 3 винoкypнi iт. д |47 '  c 25a|

P. 1787 ' внaслiдoк сeкyляpизaцil мoнaстиpсЬких зeмeлЬ, кa3Ha пoчaлa
вtдпyскaти Ha yтpиMaння кoлeгiyмy всЬoгo ,1000 кpб pivнo Пiсля
сeкyляpизaцit кoлeгiaлЬHиx Maeткiв xapкiвськиЙ кoлeгiyм бyв цiлкoвитo
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вiддiлeний вiд ПoкpoвсЬкoгo мoHaстиpя. Aлe в poзпopяд)кeннi кoлeгtyмy
зaлишився i нaдaлi гpoшoвий фoнд в 35000 кpб шo Йoгo yтвopилa piдHя
кн. M ГoлiциHa з тим' tцoб вiдсoтки з тoгo кaпiтaлy Йшли нa yтpимaння в
бypсi 15 кpaщиx yvнiв, пepeвa)кHo шляхeтсЬких дiтeЙ*.

Cepед пpибyткiв нa yтpимaHня xapкiвськoгo кoлeгiyмy слiд згaдaти
щe Haдхopкeння вiд мoлeбникiв зa вiдпpaвy мoлeбнiв i aкaфiстiв пpи
кaплyHoвсЬкiЙ нyдoтвopнiЙ iкoнi (c. Кaплyнoвкa Бoгoдyxiвськoгo пoвiry) в
poзMipi пpиблизнo 600 кpб piннo, aлe гpoшi т i  нe зaвx(ди спpaвrio
дoхoдили дo кoлeгiyмy, пpo щo свiAчить oбiжник eпискoпa C.MислaвсЬкoгo
з дня 11 лютoгo 1771 p., дe Haкaзyвaлoся peкгopoвi кoлeгiyмy пoдбaти
пpo тe, щoб yсi гpoшoвi пpи6yтки зa вiдпpaвy слyжб Бoжих пpи
кaплyнoвсЬкiй iкoнi клaлися в скpиHЬкy, спeцiaльнo для тoгo зpoблeнy,
щoб тi гpoшi щoмiсячHo пepeвipялися тa пpивoзилися дo кoлeгiylt'y' a
щoб дo кишeнi 3 тиx гpoшeй нiчoгo He клaлoся. A з poзпopяд)кeнHя Cинoдy
здня 20 сepпня 1776p. виднo, щo кaплyнiвськiгpoшt пpJ^лviпaлидo кишeнi
тaкoж бpaтi i  Пoкpoвськoгo ]t,toHaстиpя: ти]t '  po3пopяд)кeHHяft i  нa.
кaзyвaлoся, щoб кaплyнiвськi гpoшi' щo нaдхoдил|А p,ля кoлeгiyмy, йшли
виКлюЧHo Ha yтpиil'aHHя yчитeл|в | yЧH|в' (a apxlrиaндpитy i'oнaсту1pя vi
eгo бpaтiи вь тъxъ дoхoдaХъ yнaстiя нe бparь>. Кaплyнiвськi пpибyтки
нeзaбapoм вiдпaли, бo 1780 p iх пepeбpaв сoбi дepжaвниЙ скapб [62'
с 8-9' 43].

Щoдo вiднислeнь пeвнoi чaстки збiюкя цepквal,tи тa [аoHастиpяl\'и нa
yтpимaHня xapкiвськoгo кoлeгiyмy' He лиuJe вбoгi, aлe Й бaгaтi Цepкви i
мoнaстиpi УхиляnИcя викoHyвaти тe зoбoв'язaHHя, тaк щo кoлeгiyм тiльки
з вeликим зyсиллям, iтo нe зaвжди, мiг стягaти з них нeдoбip [62' с. 46].
Haкaз Кaтepини || .t765 p. скaсyвaв збipкy збiжжя вtд цepкoв i мoнaстиpiв

Пpo мaтepiaльний стaн xapкiвсЬкoгo кoлeгiyмy пiсля сeкyляpизaцit
мaeткiв тa пoзбавлeння йoгo iнших пpибyткiв мoжyтЬ свiднити спoгaди
кoлишнix виxoвaнцiв кoлeгiyмy: <3a мoiх чaсiв, - пишe Ф. Лyбянoвський,
щo встyпив дo кoлeгiyму у 1787 p., - хapкiвський кoлeгiyм мiстився y
вeликiм мypoвaнiм бyдинкy з диMapeм, - тaк нaзивaвся дoвгиЙ i шиpoкиЙ
кopидop в дpyгiм пoвepсi; пo oбoх бoкax кopидopy вeличeзнi aвдитopti
бeз гpyб бyли нiщo iншe, як tlloпи, дe шимкy вiд хoлoдy зaliepзaли He
тiльки pyки Й нoги, aлe Й дyмки Ha peмoнт бyдoв, Ha yтpиMaHня 150

'Hачальствo кoлeгlyмy lнoA| витpaчaлo вrдсoтки з Гoлiцинськoгo фoндy нe за пpямим ix
пpизнaчeнням' напpиклад. частинa iх нe pa3 нaдсилaлаФl на rrpимaння бiлгopqдськoT сeмiнаpii,
щo ii вiдкpитo y 90.x pp ХVl|| сr. Кoли кн oлeксандp Гoлiцин дiзнався пpo тe, тo вiн нaдiслав
1 797 p бiлгopoдськoмy аpxirпискoпoвi Фeoкгисгy Moнyльськoмy тaкoro листa: <Якщo гpoшi
нашi бyдyть витpачатися на iншi сeмiнapit, тo я пpипиню ttадсилaти вiдсoгки i взaгалiлистyватися
з кoлeгiyмoм> [47' с 556]
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сryдeнтiв y бypсiтa нa виHaгopoдy yсiM yчитeлям вiн iнфiми дo бoгoслoвiя
(60 кpб 6улa нaйвищa плaтня) кoлeгiyм дiстaвaв нe бiльшe ,1500 кpб. нa
piк. Алe нi xoлoд, нi гoлoд He oХoлoд)кyвaли бaжaнЬ дo Hayки 3викли
ми, кpiм тoгo, дo бiди i пpивчaлИcя зaдoвoлЬнятися [laлиM, Heзaлeжнo
вiд тoгo, в якoмy стaнi oпинилиcя б ['и 3гoдot\4> [70' с. 100-101]. <Лiнницl
i лiжoк y бypсi, - Читaeмo B спoгaдaХ Якoвa Toлмaчoвa, щo вчився в
кoлeгiyмi в p 1793-1798, - зoвсiм нe бyлo". oднaк зa чaс мoгo пepeбyвaння
в кoлeгiyмi впpoдoв)к п'яти poкiв нe бyлo нi oднoгo пoп4epлoгo yчHя, a
вчилoся lx в кoлeгiyмi 700 aбo 800 pivнo Кiмнaти в3имкy piдкo кoли
oпaлювaлися. 3a бpaкoм дpoв дopoслi yvнi iнoдi xoдили внo.li нa p.лoпaHЬ
i здiймaли з мoстiв tt,toстoвиHи i ними oпaлювaли кiмнaти Biд xoлoдy
зaмepзaв в клaсi aнтpaмeнт, i ми, бaжaючи щoсЬ Haписaти, нaгpiвaли
кaлa[lapl зa пaзyxoю тeплoм свoгo тiлa> |128' c 702l

Bищe кepyвaння xapкiвсЬким кoлeгiyмoм Haлe)кaлo т зв кoнтopi в
склaдi peктopa, пpeфeкгa i дeкiлькoх yнитeлiв Ha чoлi внyтpiшньoгo
yпpaвлiння кoлeгiyмoм стoяв peктop, вiн жe i нaстoятeль Пoкpoвськoгo
n'oнaстиpя. Peктop спoчaткy п'aв сaн iгyмeнa, a вiд, l  742 p - сaн
apхiмaндpитa |117, c 7 1 3-7 15]. 3гoдoм peктopaм xapкiвськoгo кoлeгiyмy
дiстaвся тoЙ сaмий пpивiлeЙ' щo Hиft, l  кopистyвaвся лишe peктop
Moскoвськoi слoв'янo-гpeкo-лaтиHсЬкoi aкaдei,iT, a сaмe - HoситИ мaнтiю
з скpи)кaлями, пaнaгiю тa вживaти pиnviАl^ пpи слyжбax Бoжиx. 3 ХV|l| ст
pектopaми xapкiвськoгo кoлeгiyмy бyли виключнo oсoби Чepнeчoгo станy

Чepeз п'ять poкiв пiсля смepтi e Tиxopськoгo бiлгopoдськy eпapхiю
зaйняв Пeтpo Cмслiч (1736-1742), 3 poдy сepб Biн пoдбaв пpo зaснyвaнHя
в piзних мiстаx Cлoбiдськot Укpaiни шкiл, щo мaли б пiдгoтoвляти yннiв
дo кoлeгiyмy. чepeз щo вiдпaлa для кoлeгiyмy пoтpeбa в nepшoмy клaсi -
фapi [6' c. 327| Biн тaкoж пoшиpив кypс кoлeгiyмy yвeдeнHям дo Йoгo
пpoгpal'и |.|oвих пpeдмeтiв l.|e e визнaчнa oсoбливrсть хapкiвсЬкoгo
кoлeгiyмy в пopiвняннi з iншими тoдiшнiми шкoлaми, щo бyли в кepyвaннi
дyХoвнoгo ypядy |47, c. ,l57]. 

.QoситЬ скaзaти' щo в Ки jвськiй aкaдeмrl, як
yжe згaдyвaлoся, лиUJe 1753 p зaвeдeнo фpaнцyзькy t\,toвy, a мaтeмaтикy
зHaЧHo tl|3н||'Дe

oтoж, зpoзyмiлa piv, xapкiвськиЙ кoлeгiyм пpидбaв зa чaсiв П Cмслiчa
висoкy oцiнкy в oпiнi .t  Cв Cинoдy: кoли p. 1739 П Cмeлiч з пpичиHи
eпiдeмi l  y Xapкoвi пepeнiс кoлeгiyм дo свooТ аpxipeйськoi слoбoди
ГpaЙвopoнy i хoтiв зaлишити Йoгo i пiсля лiквiдaЦil eпiдeмii, тo Cинoд

.Лlнницю пpи кoлeгiyмr вiдкpитo лиrдe 1801 p Ha iT rгpимaння 3 poзпopяджeння
кн o Гoлiцинa' вiдпyскалoся 50 кp6 pivнo з вiдсoткiв Гoлiцинськoгo кaпiтaлy. a 1803 p
з6yдoванo для лiнницi мypoваний флiгeль пpи нoвiЙ бyдoвi бypси, щo i] пoстaвлeнo 177З p
стapaнням €пискoпа C Mиславськoгo [166' с 665]
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зayвaжив П Cмeлiчeвi, щo <тaкoвЬ|мъ знaтHЬlMъ yчилищaмь въ сeлtхъ
быть вeсьмa HeпpиличHo, тeMпaчe oть внtшниХ стpaнъ бьlть нe бeзъ
зaзp.Ьнiя> [62, с 9] Пiсля вiдxoдy П. Cмелiнa Ha спoчиHoк (1742) нoвoзaвe-
дeнi в кoлeгiyмi пpeдмeти пoчaли пoтpoхy зникaти

P.1759 спискoп |oсaф Mиткeвич (1758.1763) викликaв дo сeбe в
Бiлгopoд, чepe3 пepeяслaвськoгo iryмeнa Гepвaсiя Якyбoвиva, Гpигopiя
Cкoвopoдy i зaпponoнyвaв Йoмy пoсaдy yчитeля пoeзii в хapкiвськiм
кoлeгiyмi Г Cкoвopoдa пoгoдився i1.t сepпня 1759 p. зaЙнявтy пoсaдy
|J-{oб пpив'язaти Г Cкoвopoдy дo кoлeгiyмy' Г Якyбoвич, 3 дopyчeнHя
l.Mиткeвичa, Haмoвляв Г Cкoвopoдy пpиЙнятi чepHeцтвo, aлe Cкoвopoдa
скaзaв нa тe: <Xiбa ви xoчeтe, щoб iя збiльшив кiлькiсть фapисetв? |>кre
жиpнo, пиЙтe сoлoдкo, oдягaЙтeсь нiжнo iчeнцюЙтe сoбi|)) B акaдeмiчниx
poкax 1760-1761 i 1761-1762 y Cкoвopoди булa пepepвa [10, с 60], aлe
1762'1763 aкaдeмiчнoгo poкy вiн пoвepнyвся дo кoлeгIyмy' дe стaв
виклaдaти синтaксис тa гpeцЬкy Moвy, a p. 1764 зHoв пoкинyв кoлeгiyм
y)кe зa спискoпa Пopфиpiя КpaЙськoгo (1763-1768)

3aвдяки свoiй дoбpiЙ слaвi xapкiвський кoлeгiyм пpитягaв дo сeбe нe
лишe синiв дyхoвeHствa нaвiть з чyx(иx eпapxiЙ. aлe Й син.в св|тсЬкoгo
стaнy, - тo бyли сиHи кoзaцЬкol стapшиHи, кyпeцтвa, мiщaнствa i
ypядHиЦтвa. щo lхt-|i бaтьки He мaли нaмipy пpисвячyвaти свotх дiтeЙ
свящeнницЬкoмy слyжiнню, a Цiнили зaгaлЬHy oсвiтy сaмy пo сoбi' бo
пpoфёсiЙнy niдгoтoвкy свiтськi oсoби HaбyвaЛи зa тих чaсiв бiльшe
пpaктикoЮ нa слyжбi oднaк вiд дpyгoi noлoвиHи ХVl|| ст yжe пoвстaлa
пoтpeбa для свiтськoi мoлoдi в тaкиx знaHHяx, якi пiдгoтoвляли б iT дo
вiЙськoвol тa цивiльнoi слyжби' oсoбливo диплoмaтиЧнoi, a тaкoж в HoBиx
мaнepaх тoвapисЬкoгo пoвoджeння [,194, с 83' 85]

Ha клoпoтaнHя сeнaтopiв ШaxoвсЬкoгo, oлсyф'eвa тa Пaнiнa, -
Кaтepинa l|' з oглядy Ha всe бiльший зpiст кiлькoстi шляxeтсЬкиХ сиH|в y
xapкtвськoмy кoлeгiyмi, нaдiслaлa p 1765 хapкiвськoмv гyбepнатopoвi
eвдoкимy Щepбiнiнoвl тaкy iнстpyкЦiю: (Дo пpeдмeтtв, щo тenep
виклaдaютЬся в xapкiвськiм кoлeгiyмi. дoдaти клaси фpaнцyзькoi i
н iмeЦькoI мoви, шlaтeMaтики, гeoмeтpi i ,  pисyвaння, a oсoбливo
iнжeнepствa, apтилepi l  i  гeoдeзi i ,  нa щo сyMa дo 3-x тисяv кpб з
Heпoдaткoвиx пpибyткiв пpизHaчaeться> [62, с. 10-11]

У питaннi пpo пpичиHy вiдкpитгя пpи xapкiвськiм кoлeгiyмiдoдaткoвиx
клaсiв с poзбiжнiстЬ сepeд yкpajHсЬких iстopикiв. Taк, H CтeллeцькиЙ
пoясHЮe вiдкpитгя дoдaткoвих клaсiв тиt\4' щo дo кoлeгii встyпaлo бaгaтo
yvнiв свiтсЬ|{oгo стaнy. a Ф Tiтoв гaдaв, щo <вiдкpиттяп/l тих клaс|в
пpaвитeлЬствo бaжaлo пoшиpити сфepy пpoсвiтньoгo впливy тaкol шкoли'
як хapкiвськиЙ кoлeгiyм> [130, c.  128| Ha мiЙ пoгляд, poсtЙськe
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пpaвитeлЬствo тoмy i  бaжaлo пoшИpити сфepy пpoсвiтньoгo впливy
xapкiвськoгo кoлeгiyмy, щo тoгo пoшиpeнHя дoпЛaгaлoся шляxeтствo i
взaгaлi свiтськe гpoMaдянствo, вiддaюни свoiх оинiв нa Hayкy дo тoгo
кoлeгiyмy l спpaвдi, сaмe в тиx Чaсax - 1766 p _ шляxeтствo слoбiдськot
УкpaТни дoМaгaлoся в свolx Haкaзax дeпyтaтaм дo <Кoммиссiи o сoчинeнiи
Hoвагo Улoжeнiя> yвeдeнHя в кoлeгiyмiтaкиx пpeдMeтiв, щo пiдгoтoвляли
б мoлoдiж дo вiЙськoвoi слyжби тa зaсHyвaHня yнiвepситeтy Ужe з тoгo
вИдHo, щo yтвopeння дoдaткoвих клaсiв вiдпoвiдaлo житгeвiЙ пoтpeбi
Пpoтe вiдкpиття lХ зaтягHyлoся aждo 1768 p , бo нa тiм /pyнтiзaв'язaлaся
зaвзятa бopoтьбa мiж oпискoпoм П. КpaЙським тa гyбepнaтopoм
e U-{epбiнiним

Тoмy щo iн iцiaтивa yтвopeнHя дoдaткoвих клaсiв вихoдилa з
свiт.ськиx кiл тa iнiцiaтopи дoбилися цapсЬкoгo Haкaзy бeз пopoзyмiння
з П КpаЙськиM, oстaннiЙ пoнyвaв сeбe oбpaжeним i Чepe3 тe poбив
вс|лякl пepeшкoди для вiдкpитгя дoдaтl(oвиx клaсiв, a дo тoгo, мoжe, i
нe бaжaв нaдaвaти iM xapaктepy свiтськo| шкoли КiнeЦь-кiнЦeм вiн
пoгoджyвaвся пpиЙняти стaтyт дoдаткoвиx клaсiв, щo Йoгo виpoбив
e .Ш-|epбiнiн. aлe дoмaгaвся, щoб гpoшi '  пpизнаveнi нa дoдaткoвi клaси.
Йшли нapiвнo кoлeгiyмy i дoдaткoвим кЛaсaм. Ceнaт пrдтвepдив, щo
пpизнaнeнi 3000кpб MaЮтЬ Йти виключHo Ha yтpиrЙaHня дoдaткoвиХ
класiв тa зaЖaдaв вiд П КpaЙськoгo вiдoмoстeЙ пpo пpибyтки кoлeгiyмy
Пiсля тoгo e Ш-{еpбiнiн цtлкoвитo взЯв y свoi pyки yсю пiдгoтoвчy пpaцю
з вiдкpиттяM дoдaTкoвих клaсlв Taк, вiн пpизHaЧив диpeктopoм Тих
кJ. laс|в п Bиpoдoвa, a нa yчитeля pисyвaHHя i  мaлювaння зaпpoс]4в
пpoфeсopa ПeтepбypзЬкoT aкaдeмit миcтeцтвa lвaнa Caблyнкa
(Cаблyкoвa), poдoм з Xapкiвщини П КpaйськиЙ мyсiв скopитися. i  хoн
як нe xoтiлoся Йoмy yдiляти пpимtщeння для дoдaткoвиx клaсiв в бyдoвi
кoлeгiyмy. всe ж дoвeлoся Йoму вiдвeсти для Hиx oдин з бyдинкiв
кoлeгiумy 3гoдoм 1773 p для дoдaткoвиХ клaсiв пpидбaнo дiм y
бpигap,иpa Гpиньoвa [6, с 404-409]

l loдаl кoвi  клaси, абo <кaзeнHoe yЧилищe)) '  як lнoдi т i  клaси
Haзивaлися, вlдкpитo 2 лютoгo 1768 p Пo сyтi вoни бyли сyкyпнiстю
дeк|лЬкox спeцiaльниx шкiл, щo iх, 3a сyЧaсHoю тepмiнoлoгieю' мoжнa
бyлo б Hа3вaти шкoлoю вiЙськoвoю, мyзичHoю тa MистeцЬкoю Кepyвaння
дoдaткoвими клaсaMи Haлeжaлo гyбepнiaльнoмy npaвлtнню

3гtднo 3l стaтyтoм дoдaТкoвИx клaсiв yннl кoлeгiyмy Moгли вrдвiдyвaти
тi клaси бeзoплaтнo Тaкoждypнo вчилися тaM сиpoти i сини нeзaмoжHиХ
бaтькiв: вoни дiстaвaли пoвHe yтpиMaHHя Ha кoшT дep)кaвHoгo скapбy
Казeннoкoштнl yvнi з дoсягaHням , l  S-лtтньoгo вiкy дiстaвaли Myндypи |
тeсaки тa Moгли nepeбyвaти в дoдaткoвиx клaсaх дo 20-лiтньoгo вiкy
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Cтopoннt yннi дoдaткoвиx клaс (встyпaти тyди ilnoгли дiти piзнoгo стaHy,
кpiм сeлянськoгo) Maли вHoсити зa нaвчaння вiд нвepтi кapбoвaHця дo
oднoгo кapбoвaнця мiсячнo [6' с 551-552]' Щoдo зaгалЬHoгo нислa yvнiв
дoдaткoвиx клaсiв - в дoбy poзЦвiтy тиx клaсiв вoнo бyлo пoHaд 200 oсiб
Taк, нaпpиклaд' p 1785 бyлo всЬoгo 237 yннiв, в т iм числi . l20 шляxгичtв,
67 нeшляxтичiв тa 50 yннiв кoлeгiyмy [6'о a18]

Бopoтьбa мiж П КpaЙсЬкиM тa e Ц{epбiнiним He пpипиHилaся Тaк,
eпискoп He зaдoвoлЬHИв пpoxaння iнспeктopa дoдaткoвиx клaсiв пpo
зв|лЬHeHHя тиx yЧH|в кoлeг|yMy' щo слyxaли лeкЦ|| в дoAaткoвИx Kлaсaх'
вiд вiдвiдyвaння лeкцiЙ в кoлeгiyмi У тpaвнi 1768 p. e U-|epбiнiн звepHyвся
дo П КpаЙсЬкoгo пpo npизнaчeння yчитeля для виклaдy в дoдaткoвиХ
клaсaХ кypсy xpистиянсЬкoгo дoбpoнpaвiя, П. КpaЙський вислoвив згoдy
пpизHaчити yчитeля 3 пoчaткy HaстyпHoгo шкiльнoгo poкy, aлe e U]epбiнiн
сaM зanpoсив yжe згaдaнoгo Йoмy Г Cкoвopoдy. Г. Cкoвopoдa 7 пqnня
1768 p пoдaв пpoХaнHя пpo пpизHaЧeння Йoгo yчитeлeм xpистияHсЬкoгo
дoбpoнpaвiя з плaтHeю 50 кpб нa piк [6, с 4,11]-. Cкoвopoдa oдpaзy
пoтpaпив y пpикpe пoлoжeнHя, бo дiстaв свoe пpизHaЧeння нe з вoлi
eпapxiaльнoгo HaЧaлЬствa 3a лeкцiями Г Cкoвopoди, oчeвидHo, пилЬнo
стe)килo дyxoвHe HaчaлЬствo Biн poзпovaв свiЙ кypс тaкиMи слoвalЙи:
< Beсь мipъ спитъ дa e| цe Heтaкъ спитъ, кaкъ o пpaвeдник* CКЭ3?Ho' к?Щ€
пa.qeтЪ, нe poзбieтся > <Cпитъ, глyбoкo пpoтяHyвшись, бyдтo yшибeнъ
А настaвники, пaсyщЬцJ |зpaиля, нe тoлЬкo нe пpoбyживaють, нo eщe
пoглaживaютъ: (спи, нe бoЙся, м.hстo xopoшee, чeгo onaсaтьcя?> |12,c.
15. l].  Ужe пepuJa лeкцiя Г Cкoвopoди викликaлa зaмiшaння сepeд
бoгoслoвiв кoлeгiyмy. i Г Cкoвopoдa p 1769 t\,lyсив oстaтoчнo зaли[l:и.ги
свoю пeдaгoгivнy дiяльнtсть**

Hauтy rникoм П. КpaЙськoгo стaв Caмytл MислaвськиЙ. Biн пpипинив
бopoтьбy з e .  U]epбiнiним iз-зa дoдaткoвиx клaсiв тa стapaвся
викopистaти yЧитeлЬськиЙ пepсoнaл тих клaсiв для пiдвищення
HaвчaHHя Hoвиx Moв y l<oлeгiyмi. Biн вiдpяджав зa кopдoн вихoвaнцiв
кoлeг|yMy для yдoскoHaлeHня в HayЦ|. a гoлoBHe' п|дHяв p|вeHЬ HaBЧaнHя
в кoлeгlyM| свoeю |HстpyкЦlсю. дe BlH дaB дoклaдHe noясHeHHя дo

..Qo peнi спpoсгoвyю тrт пolЙиЛкy якol дoпУстився B Еpн y свoТй пpацi пpo Г Cкoвopoдy-
Blн твepдить щo Г Cкoвopoдa взявся викладaти кypс хpиcrиянськoгoдoбpoнpaв|я 3 ytЙoвoю
щo3атe нe бyдeдiсгавати жoднoi платнr [146 с 133]

'. M пeтpoв в oдн|й свo|Й пpацi прo Г Cкoвopoдy вказyс, щo П КpaЙськиЙ paнiш нlж
AоttyститиГ Cкoвopoдyдoчита}lHякypсyxpистиянськoгoAoбpoнpaвiя зaжaдaвHaпepeгляд
Йoгo твIр <Haчaльнaя двepЬ к xpист|aнскoMy дoбpoнpaвiю> тa ви3нав йoгo нeвlAпoвlдним
кoбьtкнoвeннoмy пpавилy Т.Llиь и кoнчилoсьд.l iлo> [99 с 599] Bдiйснoстl Г Cкoвopoда
кypстoиpoзпoЧавiчитaвиoгoв1769р бoyкв.|;дoмoст' i )здня13квiтня1769p пoкaзаHO
щo Г Cкoвopoдa дiстав yтpимання в сyмl 23 кpб
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npoГpaMИ | MеТo.q|в HaвчaHHя дJlя кo)(Hoгo пpeдMeтa з кypсy кoЛeг|yMу
l laпpикiнцl XV||| ст xapкiвськиЙ кoлeгtyм всe бiльшe втpavaв yннiв

св|ГсЬкoгo стaHy l .]я пpининa спoHyкaлta тoдiшньoгo аpxlспиCкoг|а
Ф МoнyльсЬкoгo HaкaзoM 3 дня 25 тpавHя 1 790 p скасyвати Haзвy
(кoлeг|yMD. а нaзивaтИся npocтo (сeM|Hap|сю) a кoHтopy пpи кoлeг||
HaзИваТИ сeмiнapсьt<им пpавлiнням Mox<нa дyмaти, щo дo тoгo p|шeHHя
спoнyкal la Ф Movyльськoгo i  oсoбистa aмбlцlя '  бo вlн пepeд тим вiдкpив
y Еi lлгopoдi дyХoBнy семiнapiro i  нe xoтlв '  щoб ХapкiвськиЙ кoлeгlyм чИM-
небy.Цt '  в iдзнavався вiд бrлгopoДсЬкoi сeмlнatr l l l  [6 1 c 22Bl Aлe князl
Гoлlцини HaсТoloвaли на збepeЖеHн| cтаpol HaзвИ тa всeстaHoBoгo
Хapактepy LUКoлИ

Хoнa хаpкlвськиЙ кoлeгiyм l  збeprгав всeстaHoBиЙ хapапеp u:кoли
aЛe Bсе х< roлoвниЙ кoHl.иHгeHт Йolo склaдaвся 3 сИHIB дyХoвeHствa
бiлгopодсьr<ol спаpхit '  бo пpoтягoм дoвгoгo чaсy зaлишaлacя дЛя HиХ в
с14l l|  пoсl .a|roвa спаpхiаЛЬнoI Bлap|v| _ нaбувaти oсвiтy в xapкtвськiм
кoЛeгlУMl

|]yxoвeнствo пiвн tч нol Частl4Hи бrл гopoдськo | спapХ| i  B)кИвaЛo piзни х
l{eзaкol l l lИХ засoбlв '  щoб yхилитися вiд нeoбxtднoст| пoсилaтИ свoIХ
синtв дo.qаЛeкoГo мlста ХаpксlBа зaнадтo paнo ЖeHили сИH|Е} aбo нe
пoдaвaЛИ пpo Ht4Х B|дoMoстeЙ a)к дo тoгo чaсy'  кoлИ тИХ сиH|в як
пepepoсЛИХ кoЛег|yм нe Mlг пpиЙняти yх<e з фopмaЛЬHих пpиvин [119
с 350] Прaвдa. сПаpХlаЛЬHe HаЧaлЬсTвo всiмa засoбaми сТаpалoся
пoкJlaсTИ кpаЙ yсtм ТакиM ХитpoщaM' aЛе lre завждИ yспIшHo Тaк'  бaтьки
пpи}гl)/MyвaЛ14 p|эH| пl]|4чИ|rИ щoб 71oбt lтися звiльнeHHя сИl||в в|д
oбов язкoвoгo HаЕJчa}JHЯ в l<oлeгiytиi  Hal lpИклaд. (Дo HayкИ нeздiбниЙ з
l ' l r .)И\ lИl]И |. , ieстpИMHoстИ уl)КlM l  вдeHЬ | B}]oЧ|)).  (B)(e o)(eнИвся)).  (сЛyжИтЬ
пaЛаMapeм)) tТ п [120 с 416-417] Якщo такt заяви бaтькiв de ДaBaл|А
tм бaх<aних нaслiдкiв '  тo сИHИ нepiдкo т iкали в ptзнl  M|сЦя п4|ж iнu. l taм
нa Ciч, aбo пpипt,tсyвaлИСя дo сeЛяH l]eкoли втiкaлt,l Й тi, щo Е}жe ЕJЧилИся
в кoлегiумi Hачaльствo B)(ИвaЛo p|зHИХ заХo.qlв дЛя зЛoвлеHHя Bт|Кaч|в
Злoвлeнolс l  вт iкача Cпpoвад)кyваlro дo кoлегiyмy де втiкaч дrставaв зa
сBoЮ прoвИt, ly всlаHoвлeHv (aкaдеM14ЧескИMИ peгyЛaMи) кapy. ЙoГc C|кЛlИ
piзкaми пepeiq всrсto tuкoлoro B кiнцt ХV|I| ст втeнr yvнiв npИГ||л|1|лл|!1ся
пoчaсТи тoMy. U]o бaтьки i txнt сини зpoзyмiли tцo бeз oсB|тИ
yтpyдtJЮстЬся життсвиЙ шляХ. пoЧастИ ТoMy uto Й тtкати нe бyлo кyди
L.{ iкаг lo щo сrpeД втiкa.t lв yvнiв хapкlвсЬкotO кOлeГlyMy бyлo кнаипанe
BеЛИКOpoссtЙских yчeн14КoвD |2. i ,  с 11О\

||iти шляxтиviв мtщatt' ypядioЕJЦlts кyГ]Ц|в 
']l(l 

вЧИЛися Еi l io.lог|ylnl plдl(o
}io.г lL4 Зaк|нЧyBаЛИ 

' loBHИИ 
кyрс кoJ]eГ|yMy' зг]ИчаИ!. io tsoHИ зal(!HL, i)/г.}аl] l14 (;вoЮ

oсts lту |(J lасoM фrлoсoфlr ; l  г lU] l lи tsс]yПaj lИ нэ вlЙсt,I loгзy ЧИ ЦИt] lЛЬltу
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слyжбy Щoдo зaгaлЬнo| к|лЬкoст| учH|B у кoлeгiyмi _ вoHa Хитaлaся в
p|зHиХ vaсаx вiд 400 дo 700 i  б iльшe Taк. yжe p 1727 в кoЛeг|yМ| вчилoся
420 yvнiв

Учнl кoлeгiyMy, кp|M TИХ' як| жИЛИ BдoMa. Maли пpиM|щeHHя Ha
пpивaтHиХ квapтиpaХ, a HeзaMo)кHl _ в бypсl  Бypсaки пoдiлялися нa тpи
кaтeгopii ' 1 ) кaзeннoкoштнi, якt MaЛи пoвHe yтpИMaHHя нa кoшт дep)кaвHoгo
скapбy'  2) тt ,  якr жили бeзoпЛaтHo в пoмeшкaннi бypси, aлe MyсиЛИ
плaтит|А зa ХapчyваHня; 3) гoлiцинськi стипeндtaти. якi yтpиN4yвaЛися l. ia
вiдсoтки з i  спeцiaльнoгo фoндy кHяз|в Гoлrциних

Пpoтe, якжилoся бypсaкaм. poзпoвiдaв в свo|Х сnoгaдaХ Я Toлмaчoв
нa oснoвl влaсHoгo дoсвtдy: <B 4-x к iмнaтaх бiля ст iн бyли лaвки, Ha якиХ
спали yннi стapшиX кЛас|в. a yннi ни)кчиХ клaсiB спaлИ нa пiдлoзi  Xopi
лe}кaли Ha лaвкaХ пoмtж здopoвИMи Пoбyт бypсaкtв бyв дyжe тяжкиЙ i
сyтyжниЙ Boни стpoгo Myсили встaвaти дyЖe paнo i кoжнoгo дня o 6 гoд
Йти нa лeкцiю гpeЦЬкol мoви Biддaль мiж бypсoю l  кoлeгiyмoм булaбiля
вepстИ. Бpyкy l  x iдникiв 3a Tиx vaсiв нiдe в Хapкoвi нe бyлo Bзимкy yЧHяM

дoвoдилoся xoдити дo Клaсy гpeцЬкo| Moви вHoч| пo |,lJЛяХy. пoкpитoMy
iнoдi глибoким снiгoм> [133' с 702]

Xapнyвaння бypсaкtв чaстo-ryстo бyлo нeвпoвнt дoстaтнс для МoлoдиХ
хлoпЦiв У тaкиx випaдкaх бypсat lи бyли змyшeнi дoбyвaти сoбi хаpнiв

дoзвoлeHиMи, a дeкoли i  нeдoзвoлeними зaсoбaми oдним 3 дoзвoлeниХ
зaсoбiв бyлo, пpoстo кa)кyчИ, жeбpання aбo. зa MИлoзByчHoЮ сepeд
бypсaкiв лaтИHсЬкoю Haзвoю <апeтицiя>. чи (eпeтИЦ|я> бypсaки Йшли в
oбiдню пopy aбo пlдвeнtp виспiвувaтt l  каHтaти пepe.q в|кHaMи мeшкaнцiв
Хаpкoвa i  п iдгopoднtx сел [8 с 34] l leзaмoжнi фtлoсoфи i  бoгoслoвИ |Hoдl
Bvi .|Зp,| jnИ Ha кoHдИцl l  Haчaльствo кoлeгiyMy, даючи B|дпyстКy пo
MoжЛивoстi  He бiлЬшe, як Ha ptк, дбалo пpo тe, щoб стyдeнтИ He пoкидaлИ
нa кoндицi i  свoiХ стyд|Й. а тoмy виMaгaЛo, щoб вoHи бpaли з сoбoЮ Ha
кoндицi l  пoтprбнr для ниx сaMиX п|дpyЧHl4ки з фrлoсoфi i  i  бoгoслoвtя [47,
с 27] Пepeбyвaння стyдeнтiв на кoHдиЦ|ях, бeзпepeнHo. He Mo|.лo He
вiдбивaтися [r.tк|длиBo нa ixнiЙ наyцr, aлe всl спpoби HaчaлЬства пpипИl-lити
вiдпyстки нa кoндицi l  бyли мapнl

He зaвщди дoбpe )кИлoся стyдeHтaм на кoндицiяx oсь, HaпpИкЛaд.
якиЙ випaдoк тpапився в к iнцl XVlI l  ст з i  стy.Цeнтoм B Пaвлoвським якиЙ
пo|хaв нa кoндицi l  дo oдHoгo дrдина Cyмськoгo пoвiтy Cтyдент вЧив He
лишe дiтeЙ д|.цИчa, aлe Й сeляHсЬкиХ a пoт|M | зa пpикaзчИкa стaв Cтy.Цeнт
хoтiв виpвaтися вiдтiль i  пpoсив д|дИЧа вiдпyстити Йoгo. aлe тoЙ вlдпoвtв'

щo вiн yжe зanисaв B Пaвлoвськoгo свoIM кp|пaкoм Bипaдкoвo пo
сyсiдствy пoявИвся знаЙoмиЙ стyдеHтoв| чepнeЦЬ якиЙ l  дoпoмlг Йoмy
здoбyти з кoлeгlумy opдep apХ|сpeя пpo нeгaЙниЙ виlзд нa yчИтeлЬсЬкy
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пoсaдy Aлe нe всiм вдaвaлoся тaк щaслИвo звiльнитися вiд кpinацтвa,
бo бyли випaдки, зa вiдoмoстями B. Ceмeвськoгo (<oтeнeCтвeHHЬ|я
3aписки>, 1864 p.) '  щo стyдeнти кoлeгiyмy тaк i  зaлишaлисЬ кpiпакaми
зeмлeвлaсникiв, y якиx вoни бyли нa кoндицiях [118. с 301-302]

.Qeякi нeзaмoжнi стyдeнтибули дoзopцяMи 3a MoлoдшиMи yчHяIиИ Ha
пpивaтHих квapтиpaХ. oбoв'язкoм тиx iнспeкгopiв бyлo тaкo)к зaвiдyвaти
гoспoдapствoм спiльнol квapтиpи. 3a свoю пpaцЮ iнспeктop дiстaвaв дo
8 кpб pivнo з кo)кHoгo yЧня, щo зa ниlл дoглядaв. P .1796 Ф. MoнyльськиЙ
видaв для iнспeктopiв iнстpyкцiю, дe, мiж iншим, гoвopИтЬся: <Cъ
кoмпaнiями и гoстЬми въ квapтиpy нe нaвoдитЬся, чтoбьt дpyгie Haпpaснo
хapнeЙ нe'Ьли и чтoбъ yчeHики вЪ пищи Heдoстaткa нe пpeтepп'lrвaли>
[118' с 293] B мaтepiaлax npo хapкiвськиЙ кoлeгiyм зHaхoдИMo дeкiлькa
скapt aдpeсoвaHих HaчaлЬствy кoлeгlyмy нa iнспeктopiв, дe пiдлeглi iм
мoлoдшi yннi жaлiютЬся, щo iнспeкгopи дoзвoляютЬ сoбi пияцтвo i iншi
бeшкeти i нepeз тe пepeшкoд)кaютЬ iм вчитися [62' с. 84]

He piдкi бyли випaдки, щo нaчaлЬствo кoлeгiyмy вiдnyскaлo стyдeнтiв
нa piзнi тepмiни для пiдшyкaння слyжби i для тoгo видaвалo lм Hа pyки
пoсвiдveння, дe пpoсилoся yсix ч|А|||АтV| пpeд'явHикoвi тoгo пoсвiдчeння
(всякoe Mилoстивoe благoдъянie> [62, с. 97-93]

У xapкiвськiм кoлeгiyмl, як i в iншиx |'lJкoлax тoгo чaсy' дoпyскaлися
тiлeснl кapи, щo He миHaлo I tllляхeтсЬкиx дtтeй, _ щoдo цЬoгo вс| yчHI
бyли piвнi  |нстpyкцiя C Mиславськoгo, мiж iншим, Haкaзyвaлa, щo
(yчeникoвъ никoгда нe бить пo щeкaмь, зa вoЛoсЬ| He pвaтЬ, нe бить пo
спин.k, нe штpИкaть нич.kм въ глaзa, въ зyбьl и въ гpyди, тaкжe пo pyкaмъ
пaлкoю или тoлстoю пaлицeю тaкъ чтoбьl пaля oтъ yдapa paзбилaсь,
кaкъ тo д*,лaютъ зaпaлЬчивЬle> l-{iкaвиЙ тaкoж 18-Й паpaгpaф iнстpyкцii:
<He дaвaть yчeHикaмЪ пpoзвaнiЙ въ нaсм.kшкy HикaкиXЪ' нe бpанить
нeблaгoпpистoЙ нo, He HaзЬ|вaть кaнaлiями, бeстiями, сyкиHЬIMи сЬ|нaMи
и Д2УгV|MV| язвитeлЬнЬlMи слoвaми, тoгo )кЪ сaмoгo чтoбьl oтъ HИxЪ нe
бьtлo, нaблюдaть пpилe)кHo> |62' c' 80.84]

Poзвaгoю для yннiв кoлeгiyмy слУ>+<V|л|А вepтeпнi дpaMи i шкiльнi
мiстepiТ Пpaвдa' пpямиХ вкaзiвoк пpo цe в мaтepiaлax xapкiвськoгo
кoлeгiyмy нe збepeглoся, aлe, як спpaвeдливo зayвa)кyс Д БaгaлiЙ. o
пoсepeдн| дaH|' щo дaютЬ Hам пpaвo пpизHaти |сHyвaHня тoгo poдy poзвaг
i в xapкiвськiм кoлeгiyмi, як вoни були i  в iншиx тoгoчaсHих дyxoвHиХ
шкoлаХ Haсaмпepeд, Дyхoвний Peryлямiн пopyчaв aкадeмiям (двaщtЬ|
вь гoдЪ или бoльшe дtлaть н.fiкiи aкцiи, диспyтЬ|, кoмeдiи, pитopиveскiя
eкзepцицiи>, a тo[ly i xapкiвський кoлeгiyм мyсив тaкoж Дбaт.4 пpo тe A
гoлoвHe, нe тpeбa зaбyвaти, щo бaгaтo peктoplв' пpeфeкгiв i yнитeлiв
тoгo кoлeгiyмy бyли виxoвaнцi Киiвськoi aкaдeмil, дe кoMпot-lyвaлися i
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вистaвлялися piзнi  тpaгiкoмeдiT. Tpeбa дyMaти, щo з вiдкpиттяМ
дoдaткoвиХ клaсiв тeaтpалЬHa спpaвa мoглa набpaти щe бiльшoгo
poзвиткy в xapкiвськiм кoлeгiyмi, бo викoнaння пoтpiбнИх р,ля тeaтpy
дeкopaцiЙ i вoкaльнo.MyзичHиХ вистyпiв з yспlхoм мoгли взяти нa сeбe
клaси мaлЮвaнHя тa вoкaлЬHoi i iнстpyмeнтaлЬнo[ |\,,lyзики |7 ' c' 478l

3 числa вихoвaнцiв xapкiвськoгo кoлeгiyмy виЙшлo бaгaтo визHaчниХ
дiячiв нa piзних життoвих шляxaХ. Часткoвий спИсoк тaких вихoвaHц|в
пoдaю в кlHц| iстopii xapкiвськoгo кoлeгiyмy

КepiвниниЙ тa yчитeлЬськиЙ пepсoнaл xapкiвськoгo кoлeгiyмy дo дpyгoi
пoлoвиHи ХV||I ст кoмплeктyвaвся пepeвaжHo з кoлишнix вихoвaнцiв
КиТвськoT aкaдeмiT. Hepiдкo бiлгopoдськi влaдики 3aпpoшyвaли дo сeбe
вихoвaнцiв тoi AкaдeмiТ щe з стyдeHтсЬкoТ лaви з тим, щoб пiсля
зaкiнчeння oсвiти в xapк|всЬк|м кoлeг|yM| тi вихoвaнц| зaлиLUaлися в HЬoмy
нa yчитeлЬськtЙ пoсaдl.

ПepшиЙ yчитeлЬсЬкиЙ cклaд хapкiвськoгo кoлeгiyмy, як цe видHo з
paпopтy e Тиxopськoгo Cв. Cинoдoвi, бyв злoжeний мaйжe виКлючHo з
нeнцiв, бo лишe oдин ( lпoдиякoн Пeтpo Aнцiв) Haлe)кaв дo бiлoгo
дyХoвeнствa [89, с ,110]. Пiзнiшe були i свiтськi yvитeлi, aлe peктopи в
XV|ll ст кoмплeктyвaл|l1cя виклюЧHo з чeнцiв, a пpeфeкти - мaЙжe всi
бyли тoдi тaкo)к з нeнцiв: пepшим пpeфeкгoм з бiлoгo дyxoвeHствa бyв o
MиxaЙлo ШванськиЙ' виХoвaнeЦЬ Киtвськol aкaдeм||, якoгo Ф. Лyбянoв-
ський xapaктepизye в свoix спoгaдax як людиHy (дy)кe пoваЖHy свo]M
)киттям | yчeH|стю>.

Ha чoлi дoдaткoвих клaсiв стoяли диpeктopи, ними6ули noслiдoвнo
пп Bиpoдoв, ГopлeнськиЙ, фoн-Бyксгeвдeн тa Кyбpицький

УчитeльськиЙ пepсoнaл кoлeгtyмy дiстaвaв 3a свoгo пpаЦю плaтню
як xapчaми' тaк iгpoшимa. Biд p 1765 iжy пoчaли oдepжyвaти лишe
yнитeлi-veнцi loкyмeнт вiд 1769 p пoдae дoклaдHиЙ oпис xapчyвaння
yнитeлiв-veнцiв: <Bъ пpaздHикЪ кyшaнiй 4: жapкoe, бopщь, слaдкoe,
кaшa. Пo втopникaмЪ, чeтвepгaмъ, нeд.tляM и пpaздникaмъ пpихoдятъ
въ кeлiю peктopскyю Ha вoдкy, гд* всeгдa нe мeн*e двoиxЪ чapoкъ имъ
пoдHoсится, a въ пpoтчиe дHи къ стoлy иl-|oгдa вoдкa пoсылaeтся; вЪ
пpaздHики бoльшie, a иHoгдa и въ нeд.{rли выдaeтся иlvlъ кЪ стoлy мeдЪ
и вишHeвкa. Cвepxъ тoгo, къ бoльшимъ пpaздHикaмъ пopoзнo всякoмy
yчитeлю вЬIдaeтся пo штoфy двoЙнoй вoдки и пpoстoЙ пo двt квapтЬ|D
|27, c.  121| Гpoшoвa плaтня бyлa нe дyжe вeлика Tак, зa чaсiв
e .Tихopськoгo yнитeлi фapи i  iнфiми пpи пoвнiм yтpимaннi вiд мoнaстиpя
дiстaвaли пo 5 кpб. piннo, yvитeлi гpaмaтики, сиHтaксими тa пiiтики _ пo
8 кpб , pитopики - 12 кpб., a yчитeЛЬ фiлoсoфii - 14 кpб. pivнo [6, с. 395]
Ужe зa чaсiв П Cмeлiча зyстpivaeмo скapги yнитeлiв Ha нaЧaлЬствo
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кoлeгiyMy, щo вoHo зaтpиMyo видaчy плaтHi Ha зaпити П Cмeлiчa в тiй
спpaвi HaчaлЬствo кoлeгiyмy вiдпoвiлo, щo кoлeгiyм збiднiв y свoiх
зaсoбax з пpичиHи нeдoбopy збiжжя з eпapхil oтoж свiтськi yнитeлi iнoдi
змyшeнi були жити нa кoндицiяx aбo нaвiтЬ кидaти yчитeлЬсЬкy пoсaдy
тa Йти на цивiльнy cлyжбy, oсoбливo пiсля yтвopeння гyбepнiЙ тa
нaмiсництв. Taк, p 1784 вiдiйшлo Ha слyжбy кypсЬкoгo i xapкiвськoгo
нaмiсництв тpoe yvитeлiв |62' c.22| Квapтиpи для yнитeлi в буди звичaЙнo
нeвeличкi, - цe бyли влaснe кeлil, nepeдiлeнi нa тpи кiмнaтки, щo звaлися
кot\4|pкaми

lJ-{oдo плaтнi диpeкгopiв i yнитeлiв дoдaткoвиx клaсiв _ у pp 1774-
1775 вoнaбулaтaкa. диpeктop дiстaвав 250 кpб , yчитeлЬ фpaнцyзькoi
мoви - 400 кpб., нiмeцькoТ Moви _ 300 кpб , мaтeпЛaтики - 200 кpб ,
pисyвaнHя iмaлювaння_ 100 кpб. piннo [6' c a10] Кpiм yнитeлiв, пpи
yчHяx дoдaткoвиx клясiв бyли щe ryвepнepи, aбo <дядьки), щoб стe)кили
зa пoвeдiнкoю yннiв тa poзMoвляли з Hими тoю чи |Hшoю чyжoю мoвoю.
a oдин з ryвepнepiв (Кoн) дoглядaв тaкo)к зa кyXHeю, бo вiн бyв тpoxи
oзнaйoмлeний з кyхoвapсЬким Mистeцтвoм i зa тe дiстaвaв 70 кpб pivнo

16, c 4141
У склaдi кepiвнинoгo i yvитeльськoгo пepсoнaлy кoлeгiyмy тa Йoгo

Aoдaткoвих клaсiв бyлo нeмaлo oсiб, щo зaлИujили пo сoбi пoмiтниЙ слiд
в iстopit yкparHсЬкoТ кyлЬтypи Cepeд них nepшe мiсцe, бeзпepevнo, зaЙмar
Г. Cкoвopoдa Кpiм нЬoгo, згaдaю тyт Apтeмa Beдeля, |вaнa CaблyЧкa. _

3 пpaцЬ йoгo 3aлишився пopтpeт п Юp'eвa в Тpeтьякoвськiй гaлepeТ в
Moсквi", Якoвa Toлмачoвa, - Йoгo пepy Haлe)кать, мiж iншим, пepeклaди
з лaтиHсЬкo| Мoви лoгiки, мeтaфiзики тa мopaлЬHol фiлoсoфiT X Бay-
мeЙстepa, щo |x видаHo y Moсквi Ti видaння як пiдpyvники вЖивaлися в
дeяких |'' lJкoлax нa Укpaiнi. 3aслyгoвye згaдки тaкoж пpoтorpeЙ BасилiЙ
Фoтiсв, - вiн бyв бли3ьким пpиятeлeм Baсиля Кapaзiнa i paзoм з HИм
бaгaтo пpислyжився зaсHyвaHHю Xapкiвськoгo yнt вepситeтy**

Пepexoджy, нaкiнeць, дo oглядy нaвчaлЬHoj спpaви в дoдaткoвих
клaсax i сaмiм кoлeгlyмi

У дoдaткoвиx Kлaсax виклaдaлися, кpiм тиx пpeдг\'eтiв, щo ix згaдaнo
в iнстpyкцiТ 1765 p., щe тaкi: p 1773 эaвeдeHo клaс вoкaльнoi тa
iнстpyмeнтaльнoi мyзики, a щe пtзнiшe фopтифiкaцiю, гeoгpaфiю iтaнцi.

3yпиняlоtись нa oглядi нaвчaHHя пooдинoкиx пpeдMeтiв, вкa)кy' щo
24 бepeзня.1768 p. I Caблyvoк сКлaв з e Ш-{epбiнiним кoнтpaкт пpo тe,

.Пр | Cаблрка див сrаттl B Bepeгeннtкoвa в тoмi 1 9 кCбopника Хаpькoвскaгo исгopикo-

филoлorичeскoгo oбщeсrва> |c 224.234|тa в жypнaлi кCтapьle гoдьl> 1 91 1 . дeкабpь
-.ПpoB Фoтiевадив сraтпo! Бaгалiяк!вакyльтрньtхъд*ятeляи3ъфeдЬ| ХapЬкoвскaгo

дyхoвeнствa)) y т 7 збipни ка .Q Бarалiя <ovepки изъ pyсскoй исгopiиD
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щo вiн бepe нa сeбe oбoв'я3oк вчити в класax pисyвaHHя (съ pисyнкoвЪ и
эстaMпoвЪ' a eжeли кoтopЬ|e явятся гoдHЬte и пoHятl{Ь|e' съ гипсoвъ и
HaтypЬ|) Ha пovaткy квiтня тoгo самoгo poкy клaс pисyвaнHя мaв 35 yvнiв,
з них28 шляxтичiв p 1769 в клaсi pисyвaння бyлo yннiв кoлeгiyмy 8, a
кpiм тoгo, щe 37 yvнiв, з них 31 шляxтич |6' c 417| 3дaoться, p 1770
|.Caблyнoк opгaнiзyвaв клaс Maлювaння. ,Qня 1 сtчня 1773 p вiн зaлишив
yчитeлювaHHя вHaсл|дoк пoг|p| 'JJeHня здopoв'я Пiсля |.  Caблyvкa
yчитeлЮвaЛи в дoдaткoвиx КласaХ Йoгo тaмoшнi yннi, a сaмe Baсиль
HeвмиpyщиЙ i ЛaвpeнтiЙ Кaлинoвський в клaсi мaлювaння, a Ceмeн
Maяцький - в клaсi pисyвaHня. oбидвa ц| клaси, a тaкoЖ Kлaс apхlтeктypи
(lT вiдкpитo ,1 783 p , yчитeлювaв y нiЙ Maксим [6, с 414| vи Mиxaйлo [20,
с 233] КалинoвськиЙ), iснyвaлидo1798 p., кoлидoдaткoвi клaси 3лилися
з гoлoвниM HapoдHиM yчилищeм' дe зaли[lJився ли|'Дe кypс eлeмeHтapнoгo
pисyвaHHя з звичaЙним yчитeлeм

Щoдo класy мy3ики - yчитeлeм в нiЙ бyв Фpанц Mapтiнi, iтaлieць з
poдy Biн кoHтpaктoм 1771 p' зoбoв'язaвся вчити 17 yvнiв гpи Hа скpипцi,
бaсi, флeйтi, гoбol тa вoлтopHi зa винaгopoдy 200 кpб. pivнo P. 1773
e U-{epбiнiн пoдaв Кaтepинi l|дoпoвiдь пpo нeoбxiднiсть зaснyвaння пpи
дoдaткoвих Клaсaх клaсy сп|вy, дe yчнi, мiж iншим, мaли б пiдгoтoвитися
дo пpидвopнoТ кaпeли Biн пpoxaв пpизHaЧити для тoгo клaсy ,1000 кpб ,
з HИХ 300 кpб для oплaти yчитeля спiвy, щo HиM пoгoдився бyти
пpидвopниЙ мyзикa Maксим Кaнцeвиv, a 700 кpб. нa пpидбaнHя l ioттa Ha
yтpиMaнHя 12 yннiв l lepбiнiн тaкo)кдoдaв, щo M Кaнцeвиv пpиймae нa
сeбe oбoв'язoк вчити спiвy i тиx yннiв кoлeгiyмy, щo i,aютЬ вiдпoвiдниЙ
гoлoс Кaтepинa || зaтвepдилa дoпoвiдь e Ц-{epбiнiнa [6' с. 413]

КaпeльмaЙстpoм вoкaлЬнo] мy3ики вip'  1776 p. бyв A. Beдeль, a
iнстpyмeнтaлЬHol мyзики - Якiв l-{иx [6' c' 414|.

Hoвi мoви виклaдaли пepeвaжнo нyжинцt, peлiг iю тa poсiйськe
кpaсHoмoвствo виклaдaв вiд 1796 p o B Фoтieв.

Tpeбa пiдкpeслити сиMпaтичнy pисy щoдo стaвлeHHя aдмiнiстpaцir
дoдaткoвих клaсiв дo здiбних yvнiв, - цe бaжaння дaти lt\4 мoжливiсть
дaлЬЦJoгo yдoскoнaлeн ня в свot Й спeцiял ьнoстi Taк, згaдaнi вищe yv итeлi
дoдaткoвиX клaсiв C MaяцькиЙ iЛ КaлинoвськиЙ щe yчHяtt'tи тих класiв
бyли вiдpяджeнi нa oдин piк нa Hayкy дo aкaдeмiкa. .Цt\iитpa Лeвицькoгo в
Пeтepбypг, a Л Кaлинoвський пiсля тoгo щe бyв вiдpяджeниЙ з тoю сaмoю
мeтoю дo |тaлij [6' c 422-423j.

Cлiд тaкoж зaзHaчити, щo в дoдaткoвиХ клaсaх y)кивaлaся систeмa
вибopy пpeдмeтiв сaмими yчHяMи, сeбтo систeмa, щo тeпep мaс Haзвy
(eлeктивнa) тa зHaХoдитЬ yживaHHя в деякиx сepeдH|x шкoлaх з
HeдaвHЬoгo vaсy oтoж yvнi дoдaткoвих клaсiв вчили дeякиХ пpeдмeтiв
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oбoв'язкoвo' a дeякi пpeдмeти вибиpaли вoни пo свoiй впoдoбi,
спeцiaлiзyючисЬ Ha вiЙськoвих нayкax, чи Hа мaлювaннi '  чи тo Ha
apхiтerгypi [6'  с 418j

Дoдaткoвi клaси iснyвaли, як yx(e згaдyвaлocя, лишe дo 1 бepeзня
1798 p , a вiд тoгo чaсy iх пpидiлeнo дo гoлoвнoгo HapoдHoгo yчилищa,
щo пoвстaлo в Xapкoвi 1789 p., a 1805 p. пepeтвopeнo Йoгo в гiмнaзiю

Пiсля зaкpиття дoдаткoвиx клaсiв дo пpoгpallи кoлeгiyмy yвiЙшли
дeяк| пpeдMeти з числa тиx' щo виклaдaлися в дoдaткoвиХ клaсax' a
кpiм тoгo, щe paнiш, a сaмe 1795 p, 3 poзпopяд)кeHHя eпискoпa
Ф.MovyльсЬкoгo, ввeдeHo дo пpoгpaми кoлeгiyмy фiзикy i  пpиpoдo-
знaвствo, бo, мoвляв, (сopoмHo бyлo б He вчити в кoлeгiyмi тoгo, Чoгo
вчaтЬ B нapoднix шкoлaх)' - влaсHe в гoлoвнiЙ нapoднiЙ шкoлi [62, с. 16]

Bзaгaлt дoдaткoвi клaси пpи кoлeгiyмi спpичиHилися нe тiльки дo тoгo'
щo кoлeгiyм y свolЙ пpoгpaмi вtдвiв пeвHe мiсцe peaльниM зHaHHяt\l, aлe
Й дo тoгo, щo кoлeгiyм мiг кpaщe пoстaвити нaвчaHHя Hoвих мoв _

нiмeцькot тa фpaнцyзЬкoi* Taк, iнстpyкцiя C. Mислaвськoгo (1769)
Bvlшaгaлa, щoб в клaсi бoгoслoвiя нe бyлo нi oднoгo сryдeнтa, щo, кpiм
лaтинсЬкoi tt,toви, He вчив би якoTсЬ нoвoТ Moви пo свoTЙ впoдoбi Biн жe
пoгoдився з yчитeлeм фpaнцyзькoi ]t,toви дoдaткoвих класiв Пeтpoм
Aтгoнoм, щo чoтиpи yннi кoлeгiyмy бyдyть жити y тoгo фpaнцyза, щoб
мloгли зaсвoiти (пapиx(скyю)) a He гaскo|.|скyю <пpoпaнсiю> [62' с. 13].
Aлe пiзнiшe HaвчaHня нiмецькoi iфpaнцyзькol ]vtoви, oчeвидHo. пiдyпaлo.
бo, як свiдчить y свoТх спoгaдax Ю Toпчieв, (мoви, якi виклaдaлися пiд
Haзвo}o фpaнцyзькoiтa нiмeцькo|, HiфpaнЦyз, нi нiмeць нe пpизнaли б iх
зa свoю, з oглядy нa виlloвy iбyдoвy сaмиХ peЧeHЬ> [7' с 689].

oсoбливy yваry yдiляли в кoлeгiyмi нa вивЧeнHя лaтинсЬкoi t\'oви
(гpeцькa мoвa бyлa тaкoж oбoв'язкoвa), a з чaсy кepyвaння
C Mислaвськoгo бiлгopoдсЬкoю eпapxieю - i нa вивчeння poсiЙськoi мoви

,У матeplалax пpo xapк|всЬкиЙ кoлeгiyм' щo iх Aoсi onoвir.lрн.r дpyкoм ' нeма нtдe вкaзlвoк
пpo тe, щo таtu виклaAaлaся пoлЬсЬка мoвa Aлe нeзaлeжнo вiд тoгo стoiть питання, чи нe
читалися в xapкiвсЬкiм кoлeгiyмi лeкцiТ пoлЬсЬкoю мoвoю' як тo твepдить MихаЙлo !paгoманiв
yсвolxкЛисraxнaHaдднiпpянськyУкpaTнy>Иив с 50' 2.гosup, Biдeнь,, l915): ( пoлЬсЬкoю
мoвoю читaли бaгaтo лeкцiЙ щe в ХVl||сr навiть в xapкiвськoмy кoлeгiyмi, тoбтoтaм, дe й кoсги
пoльськoi нe бyлo> У пцкpiплeння свoro твepджeння M f|pаroманlв. riа жалЬ' нe пqдaв жаднoгo
джepeла Пoльський авгop iсropii киiвсЬкoT aкaдeмii A Jablonowskl, мiж iншим, пишe y свoТЙ
пpацi: <Як дaлeкo на УкpaTнi 3аднiпpянськiй сягaв вплив пoлЬсЬкoi кyлЬrypи. хoча б тiльки эа
пoсepeдництвoм Киeва. нeхай свiднить хapкiвсЬкий кoлeгiyм, щo йoгo 3аснoванo в м|qгI якe
нiкoли He нaлeжaлo Ao Пoльщи> Ha дoкaз свoei тe3и A Jаb|onowski пoсилаeться, Ha тe, щo в
эбlpцl pyкoписiв Киiвськoi apхeoгpафlннo. кoмiсii пtд чиФloм 446 3нeчитЬся pyкoписниЙ
пoльський пiдpyчник. щo бyв пepeписаний в хapкiвськiм кoлeгiyмi в p 17зз-1737 [1 49 с 260.
261] Aлe з тoгo фаrry. нa мiй пoгляA. нe мoжнa po6ити виснoвкy, щo й самt лeкцiТ вiAпoвiAHoгo
пpeдмeтa читалися тoдl пoлЬськoю мoвoю в xаpк|вськ|м кoлeг|yм|
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C.MислaвськиЙ зanoпaдливo Haсaдxryвaв pociЙськy мoвy в xapкiвськiм
кoлeгiyмi' як пiзнiшe тe poбив вiн i в КиiвськiЙ aкaдeмiT, кoли стaв киiвсЬким
митpoпoлитoм Taк, вiн зaсHyвaв y кoлeгiyмi кaфeдpy poсiЙськoгo
кpaснoмoвcтвa i  пoeзi i  тa вiдpядив двox стyдeнтiв кoлeгiyмy Ao
Moскoвськoгo yнiвepситery для пiдгoтoвки нa пpoфeсopiв пo тiЙ кaфeдpi
y кoлeгiyмi Biн жe встaнoвив y свoiй iнстpyкцii, щo диспyти мaютЬ
вiдбyвaтися нe лиuJe лaтинсЬкoю, aлe Й poсiЙсЬкolo мoвoю, a кpiм тoгo,
HaкaзyвaЛoся стyдeHтali бoгoслoвiя, щoб пpoпoвtдi 6oдaЙ тpинi нa piк
вигoлo|,lJyвaлися (сaмЬ|lt,lъ чистЬ|Mъ штилeмъ poссiЙскимъ> [62' с. 15]

У свoiх спoгaдax Ю Toпчieв гoвopитЬ пpo тe, щo (y пepших тpЬox
клaсax лaтиHсЬкa rЙoвa пaнyвaлa B тaкiЙ мipi, щo yннiв пepeвoдили з
клaсy в клaс виключнo нa oснoвi yспixiв з лaтиHсЬкoj мoви. Xтo мiг
в|дпoв|сти yЧитeлeв| лaтиHсЬкиftiи peчeнняtt'lи тa дo тoгo щe пoвoдився
дoбpe, тoЙ сидtв нa пepeднiЙ лaвi'' Чepeз тe i yвiйшoв y звичaй yчF|iв
poзмoвляти пo-лaтиHсЬкoмy i мiж сoбoю, спoчaткy з дoмiшкoю poсiЙсЬкиХ
слiв .. B MoТЙ гlaм'ятi, - кaжe вiн' _ зaлишилaся скapгa oдHoгo yння iнфlми
нa дpyгoгo: (ego стaв нa кaмeнючкy i||e пxнyв, caput poзбивсa, a sanguis
в дipoнкy дзюp-дзюp> [7. с. 688] 3 тoi скapги, щo i| пoдaнo ryт дoслiвнo,
видHo, oскiльки бyлa спpaвдi <poсiЙськa> дoмiшкa дo лaтиHсЬкиx слiв' .
.QpyгиЙ мeillyapист Я. Тoлмaчoв пишe: <У xapкiвськiм кoлeгiyмi в нижчиx
клaсaх мaЙжe виключнo виклaдaли стapoдaвнi мoви 3a двa poки я дoсяг
тaкиx yспiхiв y лaтиHсЬкiЙ мoвi, щo мiг yжe Ha тpeтiм poцiдoбpe poзyмiти
лaтиFtсЬкиx клaсикiв> [133' с 702]

Haвeдy тrr щe спoгaд Baсиля Яpoслaвськoгo, щo бyв кaзeннoкotlJтHиlll
yчHe[i дoдaткoвих клaсiв, пpo вiйськoвi впpaви yvнiв: < P. 1 795' нa бaжaння
диpeктopa iзa вкaзiвкaми нaшoгo yчитeля фopтiфiкaцii i apтилepiT |вaнa
Mикoлaева, yсi  кaзeннoкoштнi yvнi бyдyвaли пiд Хoлoднoю Гopoю
фopтeцю тa кoпaли шaнцi для пiдxoдy дo нei Тoмy Щo ми нoсили
MyHдиpи' il ltaли тeсaки i pyшницt i нaс вчили вtЙськoвиx спpaв, a кpaщ| з
yvнtв щoдня xoдили як opдиHapцi дo ryбepHaтopa, тo Mи пoxoдyвaли
мapшoм чepeз мiстo дo Хoлoднoi Гopи для здoбyтгя тoi фopтеЦi Числeннi
юpби гpoмaдян Йшли yслiд зa нaми i зaлиlДaлися пpи здoбyтгi фopтeцi
дo сaмiсiнькoгo пpисMepкy> [,l48, с 116]

oцiнкa yспixiв l пoвeдiнки yннiв кoлeгiyмy, зa тoдiшнiм пopядкoм, бyлa
нe цифpoвa' a слoвeсHa. Тaк, y спискaх yннiв бiля iхнiх пpiзвищ зHaхoди|ti!o
тaкi oцiнки: <въ пoнятiи Hayкъ бeзнaдeжeнъ)), (пoнятiя нe хyдoгo, нo
нpaвoвъ paзвpaтнЬ|xъ), ( кpoтoкъ>, (чeстeнъ>, (сКyдHЬtxъ дapoвaнiй>,
(xoтя oтъ пpиpoдЬ| тyпъ, нo пpилe)кaнieмъ стapaeтся зaмtнить
пpиpoднyю тyпoстЬ> iт. д |27' с. 119]

B iнстpyкцit C. MислaвсЬкoгo |62' c. 66-79] тa в дeяких спoгaдax
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зHaxoдИмo вкa3|вкИ Ha пiдpyчHИки, щo вживaлися в кoлeгiуMi Haпpиклaд,
iнстpyкцiя вИMaгaлa виКлaдaти бoгoслoвiс зa систeMoю T Пpoкoпoвинa,
y фiлoсoфit дoдep}(yвaтися фiлoсoфlчHиХ oсHoв X БayмeЙстepa, в пoeзii
кepyвaтися (кopoткиMъ pyкoвoAствoMъ г-Hа MиxaЙлa Лoмoнoсoвa)) | т п
3вичaЙнo yнитeлi зaвoдили в кoлeгtyмi т l  п iдpyvники, щo ними сaмi
кopистyвaлися в тiй шкoл|. дe вчИлися, aлe дeяк| yчитeл| вИгoтoвляли
свoT пrдpyvники. .Qo peнt скaжy, щo yжe p 1767 гyбepнaтop lJ-{epбiнiн
клoпoтaвся пepeд Ceнaтoм пpo вiдкpиття пpи кoлeгiyмi дpyкapнi, aлe з
тoгo Клoпoтaння нiчoгo нe виЙшлo Tlльки p 1793 пoвстaлa y Xapкoвi

дpyкapHя <Пpикaзy (yстaнoви) гpoмaдсЬкoгo пiклyвaння>
Бiблloтeкa хapкlвськoгo кoлeгiyмy слy}l(илa oдHиM з вaЖливиХ зaсoбiв

нaвЧaлЬнo-вихoвHoi спpaBи 3нaчeння бlблioтeки y)кe oц|Hив lyхoвниЙ
Peгyлямiн. вислoвлюючИсЬ в oднiм зt свo|Х пapaгpaфiв' щo <Aкадeмiя
бeзъ библroтeки, кaкь т.tлo бeзъ дyцlИ> Бiблioтeкy пpи кoлeг|yмi залoжив
E TихopськиЙ пo}кepтвoю бaгатьoм свoiХ книг лaтиHсЬкoю | гpeцЬкoю
мoвaMи P 1732 | i  дoпoвHИв apхteпискoп .ЦoсифeЙ Бoгдaнoвич-
ЛюбимськиЙ свotми кHижкaми, a гoлoвнe - виклoпoтaв пepeд цapИцeю
Гaннoю _ пpизHaчити кoлeгtyмy бrблioтeкy Cтeпaнa Явopськoгo-
Пoпoвнeнню бtблroтeки гrpиCлtжилися niзнtшl мiсцeвi apхipet. a тaкo)к
князl  Гoлiцини t tншi oсoби Кplм книжoк, y бiблioтeцi бyлo чимaлo
pyкoписiв, y нислi Ix влaсHopyчниЙ лiтoпис MитpoпoлИтa !митpa Тonтaлa
Книжкaми кoлeг|ynлy кopИстyвaлИся nepeBa)кHo yчитeл| та стyдeHти
бoгoслoвtя Пoзичaли кHижки з тol  б iблioтeки i  дeякi  apхtpei Тaк,
HaпpиКлaд, в oписy prveЙ. щo зaлишилися пlсля сMepт| бlлгopoдськoгo
eпискoпa |oсaфa Гopлeнкa (пoмep 10 гpyдня 1754 p ) пoкaзaнo дeк|лЬкa
кни)кoк, щo iх випoзичив вiн з бiблioтeки кoлeгlyMy [61 с 114]

3aвльнa ХapaКгepистИкa HaвЧaлЬHoi спpaви хapк|всЬкoгo кoлeг|yMy
e дoситЬ тя)ккa, бo. нa вeликиЙ жaлЬ, Heмa в apxiв i  кoлeгiyмy, зa
св|дoцтвoм пpoф A Лeбeдeвa, дoстaтHЬoгo для тoгo мaтeptaлy oскiльки
Mo)кHa cурJ4тИ пpo спoсiб i  нanpям HaвчaлЬHo-вихoвHo. спpaви в
xаpкtвськiм кoлeгiyмi як нa oсHoвi спoгaдiв кoлишнix Йoгo yvнtв, тaк l  Ha
oснoвi дoклaдHoi tнстpyкцii, щo i] мyсили дoдep)кyвaтися yчитeл|' тo сл|д
пpизHaти, щo в хapкiвськiм кoлeгiyмi нe бyлo сxoлaстиЧHoгo дyхy в тiЙ
мipi '  як в КиlвськiЙ aкaдeмir, i  цe мoжнa пoяснити' нa мiЙ пoгляд, тим, щo
в КиTвськiЙ aкaдeмi l .  навiть t пlсля зaсyд)t(eння сХoлaстики кoлишH|м
peКтopoM Aкaдeмi l  T Пpoкoпoвинем, збepiraлaся вoHa 3a тpaдицieю
ХapкiвськиЙ кoлeгiyм нe бyв зв'язaниЙ тpaдиц|сЮ. a тoMy нaЕнaHHя в HЬoМy
Hocилo пpакгичнiшиЙ хapaкrep, мaлo cвoТм зaвдaHням poзвивaти poзyм

yннiв, нe oбтяжyюvи jХHЬo| пaм'ятi, i систeмa зyбpянки, зда€тЬся, He дy)кe
|.l,Jанyвaлася тaм oсь, нaпpиКлaд, щo читaeмo в tнстpyкцit пpo нaвчaHHя
гpaмaтики лaтиHсЬкoi мoви: <Bъ сeЙ шкoлt (сeбтo в клaсi лaтинськoT
tliioви - C ) yveникoвъ, кaкЪ мaлoл.Ьтнихъ дtтeЙ, He мyчитЬ изyстHЬ|пjЪ
изyнeнieмъ пpaвИлъ и изъятiй, и вь Hиxъ чepeзъ тo склoHHoсти къ yveнiю,
съ сaмoгo Haчaлa и oбьlкнoвeния Haвсeгдa, He oтHиMaть> [62, с 73] lJ-|oдo
вищиx класiв _ там oсoбливe зHaчeння Haдaвaлoся впpaвaм y склaдaннt
yтвopiв, бo вoни ввaЖaлися 3a вищe мipилo poзвиткy yннiв. зa свiдoцтвo
|ХHЬo| дyХoвot зpiлoстi [62' c 20|

oтoж, C MислaвськиЙ, стaвши киТвським Mитpoпoлитoм, бaгaтo
зaпoзичив з ХapкlвсЬкoгo кoлeгiyмy для oживлeння дyХy КиiвсЬкoi aкaдeмtt
тa пoшиpeHHя l| пpoгpaми' a тoмy' Ha Mlи пoгляд' Haвpяд чи пpaвИлЬl.|им
e твepдЖeння бaгaтьox lстopик|в пpo тe, щo xаpкtвськиЙ кoлeгiyм бyв
кoпleю КиТвськol aкaдeмti Тaк, нaпpиклад, Д lopoшeнкo в свo|M <Hapисt
iстopi l  Укpаtни> пишe <Bвeсь yстpiЙ кoлeг|yмy (xapкiвськoгo _ C.) тa
HапpяM виклaдeнo| в нЬoМy нayки бyв кoпiею Киlвськot Aкaдeмi l> [37,
с 238]'  a Z Janowsk| в свoiЙ пpaцl пpo хаpкiвськиЙ yнiвepситeт твepдитЬ,
щo <хapкiвськиЙ кoлeгiyм бyв кoпiсю Киiвськoi aкaдeмit,  aлe, як кoжнa
кoпlя. г ipшиЙ зa неi >, сeбтo Киiвськoi aкaдeмtj> |147' c.4011

3начeння хаpкiвськoгo кoлeгiyмy з Йoгo дoдаткoвипЛи клaсaми
пoлягaлo в тoмy щo вiн oдpaзy niдняв кyльтypниЙ piвeнь м Xapкoвa.
зpoбивши Йoгo кyльтypHим oсepeдкoм CлoбoжaнщиHи; пiдгoтyвав тим
сaмиM /pyнт для вiдкpиття в Хapкoвt yн|вepситeтy тa npи Йoгo yтвopeннt
знaчHo пpислyжився тиM, щo вiдпyстив 2О свoix виХoвaнцiв для
y кoM плeктy вaHHя пepшoгo сКлaдy стyдe нтiв в Xapкtвськoгo yн tвepситeтy ;
свoсю нaBчaлЬHoю пpoгpaNioю пoсЛyжив вз|pЦeNi для |ншиХ t lJк|л
дyХoвHoгo вiдoмствa, в т iм числi i  для КиlвсЬкoi aкaдeмi i;  нaкtнeць,
виХoвaв ц|лy низкy д|ячlв '  щo свoсю пpaЦeю нa життсвoмy шляХy
вlд|гpaвaлИ poлЬ Hoс|[в дyхoвoгo св|тлa в p|дHoмy кpаю
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ЧacmкoвttЙ CnucoK вuхoвaнцiв хapкiвcькoеo кoлeеiуму*

Aнmoнoвcькuй Cnlenaн - настoятeлЬ сoбopy в Хapкoвi Пoмep 26 08 1855 p
Бaзuлевttн Гpuфpir - Дp мeдицини nepшиЙ пpoфесoРlФiнiцист в Poсii Пrсnя хapкlвськoro

кoлeгiyмy yнився в КиlвськiЙ aкаAeмll Пoмep 26 02 1802 p

. Cписoк складeнo на oсHoвl пpаць: Бaгaлiй ! Mиллepъ Д oпьlть истop|и г Xаpькoвa
Хаpькoв' 1905 т 1 : CтeллeцкlЙ H Хаpькoвский кoллeгiyм lt B'kpaи Pазyмъ 1B95 Ч 12
Чистoвичь Я Исropiя пepвЬlxь мeдицинскиxЬ tlJкoль вь Poссiи CПб, 1 8B3 та iн
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Бopreнкoflмumpo-пpoф XаpкiвсьxoгoyнiвepситeryпoкaфqдpipoсiЙсЬкoiслoвeснoст|
Hapol 1777 p , пoмep 1 828 p

BoлхoвcькuЙ Amaнaciй - poстoвський eпискoп Пiсля хаpкiвськoгo кoлeгiyмy вчився в
Киiвськiй Aкaдeмi1 пoмep 15 02.1776 p

Гнiduч Muкoлa - пepeкладaч гoмepoвoT <|лiaди> на poсiйськy мoвy. Hap 1 784 p ' пoмep
1833p

ГopduнcькuЙ Пempo - oпepатop КиiвсЬкoi вpaчeбнoТ yпpaви Пoмep 01 1 1 ,| 834 p
flвuеубcькuu lван - пpoф. фiзики Moскoвськoгo yнiвepситery Пoмep 1839 p
flхункoвcькuЙ Bacuль - пpoф Xapкiвськoro yнiвepситery пo кaфeдpi rpeцькoт с']oвeсHoсти

Пoмep 09 09 1 826 p
Кapнеiв gaхap- кypатop ХapкiвсЬкoТшк|лЬнoioкpyги пoмep 30 03 1828p
КapnuнськuЙ Huкoн - пpoф Пeтepбypзькoi мqAичнoi aкaдeмii noмep 1 2 09 1 81 0 p
Кaqe нoвcькuй MuхaЙлo - icropик, пpoф Moскoвськoю yнiвepситery Пoмep 1 843 p
Кoвaлiнcькuй MuхaЙлo - куpaтop Moскoвськoгo yнiвepситeтy, yлюблeний yнeнь i дpyг

ГCкoвopoди, aвгop йoгo бioгpафij Пoмep .| 807 p
KoвaлнcькuЙ Пempo -6paтMиxайла. мiHiстp-pe3идeнт пpи гpyзинськiм двopi Пoмep

1827 p
Кopeнuцькuй пopфip- yкpaTнсЬкий пoeт Йoгo noeзii мiсrилися в eлЬманахax <Cнiп>

oлeксандpe Кopсунa тa <Лаgrlвка> eвгeнa Гpeбrнки 1841 p
Кpeмeнeцькu(l ГpuеopiЙ - кvi'iвський митpoпoлит Гaвpиiл в p 1770-1783 Пiспя xapкtвськoгo

кoлeriyмy вt{ився в киiвсЬкiй акадeмiТ Пoмep 1803 p
Кpемпoвcькuй TuмoфiЙ - аpхlмaндpит Пoмep нa спoчинкy в Cyмсьхiм Успeнськiм

мoнacтng 1776p
Лe6фuнcькuЙ Cuльвecmp (в мupу Ceмeн) _ aстpaхaнський аpxiспискoп Hap кoлo

1750p y p 1803-1807 бyв пoлтaвським i пepeяслaвсЬким rпискoпoм i тoдi вiдкpив y
пoлтaвсЬкiй дyхoвнlй сeмiнаpiТ клaси фiлoсoфii i бoгoслoвiя Пoмep 05 11 1 808 p

Лу5янoвcькuЙ Фedф - сeнатop, автop спoгадiв пpo хаpк.всЬкий кoлeгiyм Пoмep 1869 p
Moеuлянcькu(l ApceнiЙ (в мupу oлeксa) - киТвський митpoпoлит в p 1 758.1 770 Пiсля

кoлeriyмy вtився в КиTвськiй акaдeмii Пoмep 08 06 177o p
MoеuлянcькuЙ eпuфaнiit - apxiмандpит Пyстиннo-Mикoлa.вськoгo мoнастиpя в Кисвi

Пiсля хapкiвськoгo кoлeгiyмy вlився в КиТвсЬкiй aкадeмiТ Пoмep 1770 p
Mухaн eфpем - npoф мeдиннoro факyльтery Moскoвськoгo yHiвepситery пoмep 1 859 p
ГluвpeыъкuЙCn1eпaн-уKpa|нcЬкийписЬмeнник Псeqдoнiм-CтeцькoШepeпepа Пoмep

1839p
ПpoкoпoвuнAнdplt7-пporoсpeй'пpeфeКrхаpкiвськoгoкoлeriyмy.Пoмep2901 1826p
CмiлoвcькuЙ TuмoфiЙ - пpoф ПeтepбypзькoТ мeдичнoТ aкaдeмij Пoмep 1 81 5 p
CmaвuцькuЙ Пempo -rcнepaл-iнтeндант Пoмep 21 02 181 5 p
Toлмaчiв Якiв - пpoф пeтepбypзькoгo yнiвepситeтy, п|сля хаpк|всЬкoгo кoлeгlyмy вчивФl в

Киtвськlй aкaдeмiТ Пoмep 1873 p
ФФoprькuЙAнdp,й-ад.loнКr-пpoф lvloo(oвськoТакyu.epсЬкoi|'!кoли Пoмep25 06 1795p
Фomiсв BacuлЬ - пpoтorpeй, yvитeль peлiгiI тa poсrйськoгo кpасHoмoвствa в дoAаткoвиx

клясах хapкiвськoro кoлeriyмy' Пoмep 1 829 p
Яpocлaвськuй Bacuль - apxiтeк1 aЕrop спoгаAiв пpo хаpкiвський кoлeгiyм Пoмep в

60.x pp Х|Х ст

Чepeз ,l2 poкiв пiсля в|дкpитгя в Xapкoвi кoлeгiyмy пoвстaлa нoвa
слoв'я|-lo-лaтиHсЬкa шкoлa в Пepeяслaвi, a сaмe 2 жoвтня 1738 p. ApсeнiЙ
Бepлo. eпискoп пepeяслaвсЬкиЙ i бopишпoлЬсЬкиЙ, вiдкpив y Пepeяслaвi
шкoлy, дe дiти мoгли б дtстaвaти (слoв,яHo-лaтиHсЬкoгo yчeHiя) B
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стapoдaвHix aктax пepeяслaвсЬкa ЦJкoлa мaлa piзHi Haзви, - тo вoнa
нaзи вaлaся лaти HсЬкoю tlJкoлoЮ, (сл oв,я нo-лaти HсЬкиM yч ил ищeм >' тo
пepeяслaвсЬкoю aбo мaлopoсi ЙсЬкoю сeDt i наpie ю, тo кoлeгiyil4of\'

!ля бyдoви шкiлЬнoгo Kopпyсy нaсToятeлЬ Киeвo-ПeчepсЬкoj лaвpи
|лapioн HeгpeбeцькиЙ, нa пpoхaHHя A Бepлa, пoдapyвaв чoтиpи xaти бiля
Пepeяслaвa, a для пepeвeзeнHя Тx нa пpизHaчeнe мiсцe в oгopoжi
Boзнeсeнськoгo Moнaстиpя eпискoп звepнyвся дo свящeникiв свoei eпapxii
з Haкa3oM пoстaвити пoдвoди. - нexaЙ oдиH дaстЬ кoня Чи вoзa, iHt.UиЙ -
Чoлoвiкa дo пiдвoди B тiм нaкaзi eпискoп' 1vt iЖ i|.|UJиlvl '  писaв: (.цa
пpилtжHo сeгo сi,oтp*тЬ, бЬlли бьl вoзьl пopядoчHыe и кoHи дoбpie' ибo,
якa oбщaя пoтpeбa, a нe нaшa пepсoнaлЬнaя, apХipeЙскaя' тaкь co всeгo
oбщeствa вспoмoщeствoвaнie къ стpoeнiю yкaзaннЬlхъ шкoлъ, бЬlтЬ
дoлжHo) [65, с. a26]. 3гoдoм 6пискoп пepeяслaвсЬкиЙ |вaH Кoзлoвич (1 753-
1757) збyдyвaв кaм'яницю для шкoли. бo внaслiдoк пoжeжi y
Boзнeсeнськoмy l\loнaстиpi 1748 p' згopiли (yчилищнЬ|я шкoлЬ|)), a тaкox(,
l , toжHa дyмaти Йoгo стapaнHяl, збyдoвaнo бypсy noзa oгopox(eЮ
Boзнeсeнськoгo пЛoнaстиpя, бiля фopтerrнoгo вaлy [65, c.429|

Toмy щo пepeясЛaвсЬкa eпapхiя в тoЙ чaс бyлa вiкapiaтствott,l КиlвсЬкoТ
t\'итpoпoлii, пepeяслaвсЬкa шкoлa oдpa3y rr4aлa дoстaтHe числo i yнитeлiв,
i yvнiвдля 6 клaсiв пo pитopикy вКлючнo Taк, спискoп A.Бepлo зaпpoсив
Ha yЧитeлiв 2 veнцiв 3 Киoвo-пeЧepсЬкol лaвpи, дeкiлЬкox npизHaчив з
iniсЦeвoгo бiлoгo дyxoвeнствa, a yчHiв yх(e в пepшiм шкiльнiм poЦi бyлo
,110, щo poзпoдiлялися пo клaсax тaк: y фapi бyлo 30'  iнфiмi_ 27'
гpa[4aтиц| - 1 1 ' синтaксимi _ 24, пiiтицi - 6, pитopицi -12 Уvнi бyли з
Кисвa, Чepнiгoвa, Htжинa, Cyм, Гaдячa, глyxoвa i iн.мiст, кpitt' мiсЦeвиx
[85, с. 237|. P' 1744 булo 130 yvнiв y вiцi вiд 11 дo 25 poкiв 3a клaсal,и
yчHi po3пoдiлялися тaк.y фapi -  17, iнфiмi -  ,18'  гpaпiaтицi -  11,
сиHтaксимi - 40, пiiтицi - 16, pитopиЦi - 28 |32' c 23-261

Клaс фiлocoфi| зaснoвaнo 1773 p [96' c. 333] aбo 1774 p [65, с 430]'
a клaс бoгoслoвiя - 1778 p [65' с. 430J aбo 1781 p.[96' с. 332].

Утpимyвaлaся цJкoлa зa чaсiв A Бepлa Ha тaких oсHoвaх. кo)кHa
цepквa в Miстi чи MiстeЧкy пepeяслaвсЬкol rпapхii, a тaкo)t( MиxaйлiвськиЙ
lioHaстиp y пepeяслaвi Myсили щopiч|.|o дoстaвляти xapчiдля yчHiв. тaк,
MиxaЙлiвськиЙ t\'oнaстиp i,ав дoстaвити Ha 26 листoпa Аa 17з8 p пшoнa
2 нeтвepикa, бoнкy cпиpтy, фaскy мaслa, пyд сaлa [60' с 35-39]. Уvитeлi-
чeHц| хapчyBaл|Аcя кo|.ljтol\' кaфeдpи спискoпa, a iншi yчитeлi дiстaвaли
вiд eпискoпa (кoнсoляЦiю) тa yтpиMyвaлиcя (нa oсoбливoмъ eгo
пpeoсвящeнствa тpaКтaf\4eHт*D [93, с. 356]. Heдypнo yчитeлЬсЬкиЙ
пеpсoнaл Ha3ивaв шкoлy, пpo якy тypбyвaвся A Бepлo, <Бepлiянськoю
кoлeгiсю) |57'c 114].
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18 липня 1748 p, як yя(e згaдyвaлoся, згopiли (yчилищнЬ|я шкoлЬ|>
paзoм 3 бaгaтЬMa бyдoвaми пepeяслaвськoгo BoзнeceHсЬкoгo Moнaстиpя
oтoж шкoлy-сeмiнaplю дoвeлoся пepeHeсти в сyсiднiЙ бyдинoк, щo paнiш
нaлeЖaв гeнepaлЬшi КoнтaкyзiнiЙ. aлe чepeз дeкiлькa poкiв спискoп
|в.Кoзлoвич збyдyвaв для сeмiнapii нoвиЙ бyдинoк. P ,l783 eпискoп lлaploн
Кoндpaткoвський дoбyдyвaв дo бyдинкy сeмiнapi i  (oдHy кalлeнHyю
шкoлy>' - мaбyть, пpимiщeння для Клaсy бoгoслoвiя, _ a тaкo)|( збyдyвaв
дepeв'яний бyдинoк для бypси [B5, с 239,241-242|

P. 1785 клaс фiлoсoфii  тa бoгoслoвiя пepeнeсeнo дo Hoвгopoд-
Ciвepськa, дe тoдi noвстaлa дyхoвнa сeмiнapiя, a в Пepeяслaвi
зaли[lJилися всi iншi клaси, щo твopили т зв мaлy сeмiнapiю, aбo
пpoсeмiнapiю як фiлiю Киiвськoi aкaдeмit Biд p 1785 пepeяслaвсЬкa
пpoсeмiнapiя дiстaвaлa щopivнo вrд Киiвськoi aкaдeмti 500 кpб сyбсид|l'
a вiд 1797 p пepeяcлaвськa сeмiнapiя (1795 p пpoсeмiнapiя знoв
вiдкpилa клaси фiлoсoфii i бoгoслoвiя) стaлa сaмoстiЙнoю шкoлoю i
пoчaлa дiстaвaти 4500 кpб piннo сyбсидiТ з дepжaвниx кoштiв [65, с a39-
440l P. 1797 уннiв y нiЙ бyлo 2З7 186, с 130].

Бiднi yннi пepeяслaвськoT шкoли Жили в бypсi Бypсaки yтpиMyвaлися
нa тl хapнi, щo нaдхoдили дo ceмiнaplТ вiд цepкoв eпapХ|l Хapнi бyли
дy)кe вбoг|. |нoдi бypсaки зaлишaлися бeз хлiбa iдpoв Ha oбiд звичaЙнo
пoдaвaвся piдeнькиЙ бopщ aбo клaсичниЙ кaHдЬop _ кyлtш 3 вoди i пшoнa
| тyт бiдниtt, t  yЧHям дoвoдилoся хopJnти пo дoMaХ <мipкyвaти>
M,якoсepдниЙ гoспoдap Чaстyвaв фiлoсoфiв i бoгoслoвiв гopiлкoю, _ зa
стapoсeмiнapсЬкoю пpипoвiдкoю pитopai l i  пити nonl ieet (зaсь),
фiлoсoфaм _ |iсet (мoжнa). a бoгoслoвaм _ debet (тpeбa) [65, с aa1]

Уvнi стapших клaсiв сeмiнapi i  i  yvнi КиtвськoT aкадeмi1 для пpoжиткy
lrlyкaли пiдсoбнoгo зapoбiткy, _ вчили дrтeЙ, бyли виxoвникaMи в пaF{сЬких
дoмaх lтn. oсь стopiнкa з життя oд|-loгo yчHя з клaсy pитopики, щo p 1745
слyжив y пepeяслaвсЬкoгo вiЙтa зa виХoвHикa йoгo синa Bиxoвник _
MиxaЙлo ПoлoнськиЙ _ пoбив piзкoю синa вiйтa. Biйт нaкaзaв слyгaм
киHyти pитopa в лЬox i  тaм дaли Йoмy дo 200 yдapiв <плeтьми>. 3a
Пoлoнськoгo встyпилaся сeмiнapiя тa дyxoвHa кoнсистopiя' aлe спpaвa
кiнчилaся тим, Щo вiЙт зaпpoпoнyвaв дaти pитopoвi вiдшкoдyвaння 5 кpб
[24, дoкyм 6-9]. У кpaЙнiх випaдках бypсaки пyскaлися нa нeдoзвoлeнi
зaсoби здoбyтгя (нaсyщHoгo хлiбa>: ви6иpaли тe]vtнy нiн i poбили Haпaд
нa сaди, гopoди тa баштaни [,rиpних пepеяслaвсЬкиx Meшкaнцiв aбo
лoвили зaблyкaнy жидiвськy кoзy iзa мiстoм в пoтarнoмy яpy пpи|-|oсиЛи
iT в жepтвy свoift' гoлoдниlл шлyнкaм [65' с 442]

PeкрaцiT yннiв - пepeвaжнo в тpaвнi - вiдфвaлися нa бepeзi pivки Aльти
Cepeд yнитeлiв пepeяслaвсЬкol сeмiHapir бyлo дeкiлька визHaчHиХ
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oсiб, як нaпpиклaд, Г. Cкoвopoдa, щo yчитeлювaв, пpaвдa Heдoвгo' в
p.1753 (виклaдaв пoeзiю), бo poзiЙшoвся з oпискonoм |вaнoм Кoзлoви-
veм*; Bapлaaм ШишацькиЙ, iгyмeн пepeясЛaвськoгo Mихaйлiвськoгo
[4oHaстиpя, пiзнiшe eпискoп мoгилiвськиЙ AнaстaсiЙ Poмaнeнкo-
БpaтaнoвськиЙ, пiзнiшe apхiспискoп aстpaхaнсЬкиЙ ; lвaн Лeвандa, пiзнiшe
киiвськиЙ пpoтoepeЙ. знaмeнитиЙ пpoмoвeць тa iн.

Пpo мaтepiaлЬHe пoлo)i(eння yчитeлiв з vaсy пpизнaчeнHя дepжaвHoj
сyбсидii Ha yтpи[naHHя сeмiнapii MoжyтЬ свiдчити тaкiдaнi; p 1797 npeфeкг
i yнитeль pитopики дiстaвaв 150 кpб , yчитeлЬ пoeзil, гeoгpафii тa iстopii -
100 кpб., yчитeлЬ вищoгo гpaмaтичHoгo клaсy i гpeцькoТ плoви_ 90 кpб,
yчитeлЬ ниЖчoгo Гpaмaтичнoгo Клaсy i apифмeтики - 90 кpб [128. с 31]

Гoлoвним npeдмeтoм i тyт бyлa лaтиHсЬкa мoвa oцtнкy yvнiвськиx
пpaЦЬ yнитeлi poбили декoли тaкoж y лaтиHсЬких peчeнHяx' пишyЧи lx в
сaпnиx зoшитaх як peзoлюцii oсь, нaпpикЛaд, якy BиЧyp|.|y peзoлюЦiю
Haписaв yЧитeлЬ oсип Кoзaчкiвський нa yтвopi oднoгo yння: ..Ta|iter'

qualiter, nihilfundаmentaIiter'(сяк-тaк, нiчoгo /pyнтoвнoгo). Кaжyть, щo кoли
npoфeсop зaпpoпoнyвaв yvнeвi, якiй дiстaв тaкy peзoлЮцlю, пepeКлaсти
iT нa poсiЙськy мoвy, тo yчeHЬ, пoдyмaвши, скaзaв: <Пo мoсмy paзyм.tнiю'
сie oзнaчаeтъ: нe тepши, He MнявtJJo, нe бyдe кaлaчъ> <Пpaвo сyдилъ
eси), _ вiдпoвiв Йoмy npoфeсop [65, с 431]

3нaчнo мeнший oбсяг зaЙмaлa в npoгpaмt пepeяслaвськoi сeмiнapii
гpeцЬкa Moвa

Пepeвipкa пpoЙдeшньoгo зa тиждeHЬ вiдбyвалaся щoсyбoти Пepшa
пoмилкa пpи вiдпoвiдi бyлa (parrata) (пpoстимa), дpyгa - <admonita>
(зaстepeжнa). тpeтя - <veгberata> (niдлeглa тiлeснiЙ кapi) [65, с 435]
Биття piзкaми yvнiв бyлo звиvaЙниM явищeM в пepeяслaвсЬ}(iЙ сeмiHap|I,
як | в lHшиx тoгoчaсниx tlJкoлaх

|стopиннi мaтepiaли пpo пepeяслaвсЬкy сeмiнapiю зfutaлЬoвyютЬ
пepeяслaвсЬкoгo eпискoпa Иoвa Бaзилeвичa (1771-1776) як ryмaннy i
oхoЧy дo нayки людинy Haпpиклaд, свящeHик |вaн PoсинськиЙ звepнyвся
дo HЬoгo з пpoхaнням пpийняти тpьoх Йoгo синiв дo бypси пepeяслaвсЬкoi
сeмiнapi l .  Xoн yспixи двoХ з ниx бyли нe дoситЬ дoбpi, oдHaчe Иoв
Бaзилeвич дo3вoЛив iм )кити в бypсi, (тoлкo oтъ сeбe кopмитись> Пpo

.Д Баrалiй вислoвлю€ сyмнiв. щoб y тoй час, кoли yчитeлювaв Г Cкoвopoда в
пepeяславсЬкiЙ сeмiнаpii пepаяслaвсЬким €пискoпoм бyв lвaн Кoзлoвич [10' с a8J Cyмнiв
.Q Багалiя нeoпpаqданиЙ, бo пiсля смeрi пеpeяславськoro €пискoпа Hикoдимa Cpeбницькoгo
(12 нepвня 1 751 p.) та катeApа залишaлася в;lкантнoюдo 23 лютoгo ,|753 p , кoли Cв Cинoд
пpизнaчив нa кaтeApy пepeяслaвсЬкoгo спискoпа lвaна Кoзлoвичa' peктopa Мoскoвськoi
акaAeмlТ' iгнopyюvи вибip тpьoх кaндидaтiв на з'Tздi дyхoвeнствa 23 лютoгo 1752 p в
Пepeяславi [87' дoкyм 13-15]

I
I

l '

I
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Йoгo дyхoвнl iнтepeси свiдvить лист Йoгo дo Якимa Cyлимa (3 тpaвня
1773 p ) <3a дoстaвлeнie нa сeЙ гoдъ пeтepбypгскиХъ и лeЙпцигскихъ
в. l iдoмoстeЙ noкopнo блaгoдаpю Я тeпepь на вtдoмoсти багать и
дpyгиMъ слy)кИтЬ мoгy, ибo и г Бaнтьtшь-КaмeнcкiЙ oHЬ|e жъ,qoстaвилъ)
[35. с 76-79]

P 1799 пepeяслaвсЬкy спapx|ю пepeЙмeнoвaHo в пoлтaвськy eпapxlю,
вHaсл|дoк чoгo пepeяслaвсЬкa сeмiнapiя звaлaся пoлтaвсЬкoю сeмiнa-
piсю, xov i  зaлишалася в Пepeяславi дo 60-x pp ХlХ ст

Haпpикiнцt XVl|| ст бyли щe двi сeмiнаpl i  на Гeтьманщинi, a сaмe
сЛoвeнсЬка в Пoлтaвi i Hoвгopoд-Ciвepськa, a кpiм тoгo oдHa нa Пoдlллi
тa oднa на Boлинi

P 1775 вiдкpитo нoвy спapхiю _ слoвeHсЬкy з м|сцeM oсiдкy кaфeдpи
в Пoлтaвi ПepшиЙ слoвeHсЬкИй аpxienискoп Евгeн Бyлгap вlдкpив p 1777
в Пoлтавi пpи XpeстoвoзiqвижeHськiм мoнaстиpi apxiсpeЙськy |. lJкoлy
Чepeз p|ктa шкoлa пepeЙшлa вд|t\л гp К Poзyмoвськoгo Кpiм гp К Poзy-
MoвсЬкoгo, пiклyвaвся тoю цjкoлoю бyнvyкoвиЙ стаpшинa Пeтpo Пaскeвич
Пepшим yпpaвИтeлeм слoвeнсЬкoi t lкoли бyв yveний гpeк lсpoмoнax
Hикифop Tгoтoкi,  щo пoтlм бyв нaстyпникoм аpxieпискoпa E.Бyлгapа Пpи
свo|M пoсвяЧeHH| Ha слoвeHсЬкoгo apхiспискoпa, щo вlдбyлocя p 1779 в
Пeтepбypзt, H Tгoтoкl виклoпoтав для сЛoвeнсЬкoj шкoли 2000 кpб
щopiннoi дep)кaвHo. сyбсидrl  Ta сyбсидiя р\aлa Йoмy мoжливiсть
заCHyвaти пpИ шкoлl бypсy для yvнiв тa пoслiдoвнo вiдкpивати вищt клaси
t]JкoлИ oтoж p 1779 звичaЙнo вiдзнaнaeтЬся зa piк вiдкpиггя слoвeHсЬкo|
сeмrнapi i  в Пoлтавl [a8, с 512-513]

Пepшим peКтopoM слoвeнсЬкol сeмiнapl i  в Пoлтавl бyв iepoмoнах
[-aвpилo Бaнyлeскo-Бoдoнi. з poдy pyMyH' щo пiзнiшe бyв киtвським
MИтpoпoЛитoм [46. с 334] P 1783 вiдкpитo клас фlлoсoфiТ. a p 1786_
клaс бoгoслoвtя P 1797 в слoвeнськlЙ сeмlHapi i  бyлo 319 yннiв P 1798
слoвeнсЬкy сeмiнapiю paзoM 3 катeдpoю пepeнeсeHo з Пoлтaви дo
Hoвoмиpгopoдa, a p 1804 _дo Кaтepинoслaвa [a7, c 520|

Як вiдoмo, в слoвeHсЬкlЙ сeмlнapii в Пoлтaвi вчився |в. КoтляpeвськиЙ'
кyДи вiн встyпив. як дyMaс П ЖитeцькиЙ' нe pанiш 1784 p pa, c 157]'
aлe 3a HoвиMИ дaHиMи встаHoвлeнo, щo |в КoтляpeвськиЙ встyпивдo тoi
сeмiнаpt l  ,1 3 лютoгo 1780 p i  виЙшoв з бoгoслoвсЬкoгo клaсy, He
зaкiнчивши кypсy бoгoслoвiя, лiтoм 1789 p [88, дoкyм 46]

Hoвгopoд-Ciвepськy сeмrнapiю, як yжe згa.qyвaлoся. в|дкpИтo p 1785
вHaсл |дoк пepeHeсeHHя ту ДV| ви щиХ Клaс|в пepeяслaвсЬкo| сeMIHаplI paзoM
з i| peктopoм Bapлаaмoм Шишaцьким тa npeфeкroм Плaтoнoм Poмaнoв-
сЬкИM Ужe тoгo сaмoгo шкiльнoгo poкy oпapХtaльнoмy HaчaлЬствy
.qoвeлoся ух<|АтL!1 сyвopиХ кap яК пpoти yчH|в, щo HeсвoсчaсHo пoвepHулV1.cя
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дo шкoЛИ пlсля piздвяHиХ сE}ят, так iпpoти lxнtх батькiв 19 сiчня 1786 p
Hoвгopoд-CiвepськиЙ i глyхiвськиЙ спискoп |лapioн КoндpaткoвськиЙ-
видaв тaкиЙ нaкaз'  <1 Cискaтъ вь с iю кoнсистopiю свящeHHикoЕ}Ъ
(пepepaхoвyoтЬся 24 ocoби з piзних сeл t мtстevoк) и oштpaфoвaть
тpoHeдeлHиМЪ свящeHHo-слyжeнieмЪ въ кaтeдpaльнoЙ ПpeoбpaжeнскoЙ
цepквИ И пoклoHaMИ зa тo, Чтo д.ЬтeЙ свoихЪ взяBъ и3ъ yЧИЛИщЪ
сeминаpiи Hoвгopoдъ-C'ЬвepскoЙ Ha святa po)кдeствeHскie въ дoMь свoи
и пo 13 числo сeгo гeнвapя нe пpeдъcтal|/|Il|А, нe paдя o сoбствeннoЙ
пoлз* д.tтeЙ свoиx 2 oтсeл.t стyдeHтoBЪ впpe.qЬ нe пyскатЬ вЪ дoMи
Hивкaкиe вpeмeнa дo oкoнчaнiя oбикнoвeннixъ yveнiЙ > ( 1 84, дoкyм 2-3)
P 1790 вчилoся в HoвГopo.q-сrвepськiЙ сeмiнapl l  473 yннiв [186' с 130]--

Усi вищeзгадaнiдyxoвнi шкoли нe бyли шкoлaми вyзькoпpoфeсiЙнoгo
ХapaКгepy' _ вoHи, як | дaвн||.lJe, зaлишaлися всeстaHoвиMи | зaгaлЬHo-
oсвlтнiми шкoлaмИ Пpaвдa, в oстaннiх poкax XV||| ст бiльшiсть yннiв
тиx шкiл Haлeжaлa дo дiтeЙ свящeHнoЦepкoвHoслyжитeлiв, aлe Й
yкpa I HсЬкa шл яXтa oХoчe кopистyвaл acя т иM|А шкoлaMи

У 60.х poкaх XV||| ст Кaтepинa l| захoпилaся дyMкoю П БeЦькoгo
ствopити Hoвy пopoдy людeЙ шляХeтсЬкoгo виХoE}ання Ha дopyчeнHя
Катepини || П БeцькиЙ вигoтoвив дoклaдниЙ плaH - <Гeнepaльнoe
yнpeцдeнie o вoспитar,iи oбoeгo пoлa ЮHoшeствa>' щo Йoгo зaтвepдилa
Кaтepинa I l  12 бepeзня 1764 p 3гiднo з тиM пляHoM, пpoeКтyвaлoся
в|дкpИти дepжaвнi шкoли-iнтepHaти, дe дlти шляХeтстBa мaли 6
вИХoвyвaтися в|д 5 дo 20 poкiв житrя в пoвнiЙ iзoляЦtl вiд yсiх впливlв
оyсп|лЬствa Bиxoвaнl в такиХ t.uкoлaх-iнтepнaтаХ нoвi бaтьки i мaтepi,
MoвЛяв, пepeдaдyтЬ нaбyтi в шкoлaХ lдeaльнi зaсaди свolм дiтям, a тi _

свoтM' iтaк з poкy в piк нa вiки вiчнi Aлe peaльнa дiЙснiсть швидкo вИяBилa
yсю Хl,|Мepнiсть мplЙ _ ствopити нoвy пopoдy людeЙ в штyчниХ
лaбopaтoDiях [72' с 1 33'1 з5-1 36]

.eпискoп |лapioн КoндpaткoвсЬкиЙ займае нoвгopoд-сiвepсЬкy l  глyx|всЬку кафeдpy в
p 1785-1797 пolvlep в|н Hа пoкoi в Hoвгopoд-сtвepськlм мoнaстиpi 12 сiчня 1 799 p . а 16 жosгня
1 799 p тy спaрХlю пpисдHaHoдo Чepнlг iвсЬкoi

' 'Пrсля дpyгoгo noдiлy Пoльщl (, l  793) вrдкpитo в к iнцi ХV||| сr на Пoдiллi (в шаpropoAi) l

Boлинi(вAннoпoлl)npaвoслaвнiдУХoвl i|сeмiнapi l  P 1798пeршиЙпoдiльськиЙпpавoслaвний
спискoп Ioаникtй вlдкpив y м шapгopoдt пpи тaмou. lн iм мoнастиpl сeмiнapiю алe нeзабаpoм
neрeн|с свoю кaтeдpу дo Кaм'янця Тyди ж p 1806 пepeвeдeнo вищi клaси uJapгopoAсЬкo|
сeмtнаplr a Hи)<чий i.i в|ддiл пepeтвopeнo p 1817 нa ни)к.{y Ayхoвнy шкoлy (бypсy) з залишeнFjям
i| надaл| в Шаpгopoдi P ,1 796 вlдкpитo вoлинсЬкy AyХoвHу сeмiнapiю в Aннoпoлi '  p 1836
nepeвeдeнo r i  дo Кpeм'янця a yказoмr Cв Cинoдy з дня 29 с lчня 1886 p пepeвeAeHo i|  з
Кpeм'я нця дo Житoмиpa 3 нагoди стoлпнЬoгo |снyванHя вoлинсЬкoi дуxoвнoi сeмiнap|l виЙцJЛa
yсвrт190,1p книгaH ТeoдopoвичакBoльtнскаядyхoвнаясeминapiя>'дeнасropiнках217-906
пoдаHo списки тих oсtб щo ск|нчили тУ сeмiнаpiю. а такo)к peктopiв lнспeкгopiв тa yчителlв 3a
минyлe стoлiття
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Укpalнськa шЛяхтa в дpyгiЙ пoлoвинi XV||| ст. вжe нe цiлкoм
зaдoвoлЬHялaся лaтинсЬкиMи шкoлaми i  пoчaлa зaвoдити пaнсioни'
зaкликaючи дo Hих в yvитeлi nepeвa)+(Ho нyжинцiв Taк, в iдoмий
yкpaTнськиЙ дiян Mикoлa Хaнeнкo, aвтop <fiiapiyшa>, писaв 1756 p свoeмy
синoвi, якиЙ вчився в КиТвськoмy yнiвepситeтi, чи нe мiг би вiн знaЙти
тaм дoбpoгo yчитeля, щo пoТхaв би дo Глyxoвa i зaснyвaв тaм пaнсioн:
<Coбpaвши yчeHикoвъ xoЧa съ 10, мoжeть Хopoшyю им*ть пeнсiю, ибo
oтъ всякoЙ пepсoнЬ| мoжeтъ пoлyчaтЬ пoтpи pyбля вь м'tсяцъ, Чтo чepeзъ
гoдъ yчИHИтъ toxoдy 300 pyб . a свepxЪ тoгo и квaтepa дaется> l спpaвдi,
в кiнцt XVll| ст y Глyхoвi вжe бyв пaнсioн для xлoпцiв i дiвчat щo Йoгo
вiдкpилa фpанцyжeнкa, жiнка спeнсioнoвaнoгo пopyчникa ,Qeлeянсa. У
Хapкoвi p 1777 фpанцyжeнка Moндoвiль вiдкpилa пaнсioн, пpo щo
мiсцeвa aдмiнiстpaцiя пoмiстила в свoiЙ i  сyсiднix гyбepнiях тaкe
oгoлoшeHня: <Bъ сeмъ пaнсioн'k бyдyтъ yнить фpaнЦyзскot\'y язЬ|кy пo
пpaвилаNt, истopiи, гeoгpaфiи и apифмeтик* Бyдyтъ тaкЪ жe yчитЬ
чиTaтЬ и писaтЬ пopoссiЙски A ктo пoжeлaeтъ yчитЬся тaнцeвaтЬ, тoмy
нaдoбнo платИтЬ 20 pуб зa танцoваHЬe. чтo всeгo сд'Ьлaeтъ вЪ гoдъ ,1 50
pyб Гoспoжa Maндoвiль oб.Ьщaerся гfiмь, кoи пoв.kpять eЙ свoиxъ д.ЬтeЙ,
пpилoжитЬ всeвoзМo}(Hoe стapaH|e o ХopoшeMъ o Hиxъ вoспитaH|и и
сoдepжанiи> [40, с 258-259| Taм жe кopистyвaвся дoбpoю peпyтaцiсю
пaнсioн o Baсиля Фoтiсва; мiж iншим, y т iм пaнсioнi бyв тaнцмaЙстep,
щo yчив дiтeЙ такoж дeКлaмyвати фpaнцyзькoю МoвЮ [9, с 34]

P 1781 ГpигoptЙ Пoлeтика, щo Йoмy пpиписyeтЬся aвтopствo <Истopiи
Pyссoвъ> тaкoж мaв Ha дyмцi вiдкpити в Poмнax пансioн Пpo тe свiднить
знaЙдeнa в Йoгo пanepаХ зaпискa фpaнцyзa Бoльс B тiЙ зaписцi Бoльe
пишe' щo вiн oxoчиЙ ви[хaти дo Poмeн, щoб тaм вiдкpити naнсioн для
хлoпцiв | дlвчaт, дe мoгли б вoни вчитися фpaнцyзькoi i нiмeцькoj плoви,
apифмeтики, MaлювaHHя гeoгpафii ,  iстopi i ,  мiфoлoгi i ,  бl . . l?гoHpaвiя
(дoбpих звинaТв) та iн

Бoльe пpocитЬ дaти йoмy аваHсoM 400 кpб в paХyнoк плaтнi зa
мaЙбyтнiх пaнсtoнepiв Чи вдалoся Бoлье вiдкpити пaнсioн y Poмнi, _ нe
вiдoмo [56 с 494-495]

У Cтаpoдyбi бyв пaнсioн Кapпoвинa, кyди p 1768 встyпив Г BинськиЙ
для yдoскoнaлeння фpaнцyзькoj Moви

3гaдaю, нaкiнeць, пpo шЛяХeтськиЙ пансioн в Чepнiгoвi B тiм пaнсioнi
1799 p бyлo 5 yнитeлiв, 29 yннiв [104, с 61].

Cвoсpiдними шкoлail,lи бyли спiвaцЬкa uJкoлa в Глyхoвt, шкoли в Ciчi
3aпopoзькiЙ тa MaЛяpсЬкa цJкoлa пpи Пeнepськiй лaвpi в Киeвi

Глyхiвськa спiвaцькa шкoлa, щo iснyвaла вiд 1736 p aж дo кiнця
цapювaHHя Лисавeти Пeтptвни (1761)' Maлa свojM зaвAaHHям пiдгoтoвляти
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спiвaкiв дo двopy Гaнни |вaнiвни тa Лисaвeти Пeтpiвни B сepпнi 1738 p
з 19 хлoпцiв, щo пiдгoтoвлялися в Глyхoвi, .11 вiдпpaвлeнo дo двopy Гaнни
lвaнiвни paзoM з peгeHтoм Xвeдopoм Явopським A 21 вepeсня 1738 p
видaнo цapськиЙ Haкaз - нaбpaти нa Укpatнi (и3ъ ЦepкoвHикoвЬ|хЪ, тaкoжъ
изъ кaзaчЬиxъ и м*щaнскиХъ д*тeЙ и npoтЧиХъ, и сoдepжaть в шкoл.&,
дo 20 veл., вибиpaя, чтoбъ сaмЬ|e лyтvie гoлoсa бьlли и вeл.kть иxъ
peгeHry oбyнaть кieвскaгo' тaкoжЪ и пapтeснoгo пtнiя, a пpитoмЪ сЬ|скавЪ
искyссHЬlxь мaстepoвъ изъ инoстpaHнЬ|xь и изъ Maлopoссiянъ, вeл.Ьть
изъ oнЬ|xЪ yчeникoвъ oбyнaть и стpyннoЙ мyзьttсt, a иMeFiнo нa скpьtпиц.t,,
нa ryсляХъ и нa бaндyp*, дабьt nЛoгли нa oнЬ|xЪ иHстpyмeнтaxъ сЪ l-toтъ
игpaтЬ>> Bнaслiдoк тoгo нaкaзy нaбpaнo бyлo пoвepx 80 хлoпцiв, aлe
пpидaтних виявилoся лишe 33, a сaмe <бaсистa _ 2, тeнopистoв _ 5'
дЬlшкoнтистoв - 6, aлyистoв - 16, дa oпpeдлeHЬ| в i ,yзыкaнтьl - 4>
Bибpaнi спiвaки пpимicтилися в Пepeяслaвi, дe сaмe тyт пepeбyвaв
П.Pyмянцeв Toмy щo вiн бyв там Heдoвгo, |'lJкoлa спiвaцькa nepeiхaлa
дo Глyxoвa. Учнi тot шкoли дiстaвaли lжy' oдяг i взyття, a кpiм тoгo,
(peвHoстHЬte> хлoпцi дiстaвaли пo ,1 0 кoп. мiсячнo, <бaсистa> дiстaвaв
5 кpб. pivнo, peгeнт - 50 кpб , гyслист i бaндypист пo 20 кpб |41, c 170-
173! У спiвaцькiЙ шкoлi, кpiм peгeнта i двoх yvитeлiв Myзики, бyли щe
yчитeлЬ гpaмoти i лiкap. Aвтop oднoi статгi в <Хapькoвск'иХ Гyбepнск'их
B*дoмoст'яx> (нн. 59-60, 1888 p.) пpипyскaс, щo дeякi кaHдидaти в
npидвopнi спiвaки HaвMисHo псyвaли свiЙ гoлoс' нe бaжaючи встyпaти
дo пpидвopнoгo хopy чи opкeстpy [85' с B31]

Лисaвeтa Пeтpiвнa, стaвши цapицeю, зaвeлa пpи двopi спiвaцькy
кaneлy гoлoвнo з yкpaTнських хлoпцiв i юнакiв, a тaкo)l( зaвeлa бaндypистiв
HaЙбiльш визHaчHим yкpaiHсЬким спiвaкoм, a пiзнiшe пpидвopним
кoмпoзитopoм бyв.Qмитpo Бopтl.|янськиЙ, щo p 1758 сeмилiтнiм xлoпцeм
бyв пpивeзeний з Глyхoвaдo ЦapсЬкol кaпeли в Пeтepбypзi. Biд p. 1768
пo .1799 p' пpoбyв вiн нa мyзичних стyдiях в |тaлii, а пoтiм пoвepнyвся дo
Пeтepбypгa як пpидвopниЙ диpигeнт i кoмпoзитop [61, с 918-919] Як
пpaвдивo зayвaЖyс oдин poсiЙський мyзикoлot щe дoвгo спiвaтиMyтЬся
пoвнi нaтxнeння мoлитви БopтнянсЬкoгo paзoм з гiмнoм <Кoль слaвeн)
тa хepyвиlЙсЬкoю Ns 7, щe дoвгo тисячi людeЙ стaвaти[,tyтЬ нaвкoлюшки,
чyючи в цepквi Йoгo нaтxнeннi пiснi [62' с 955] У дeякиx спoгaдax пpo
! БopтнянсЬкoгo пepeкaзyeтЬся, щo в дeHЬ свoei смepтi (28 вepeсня 1825
p.) xвopиЙ !. БopтнянськиЙ пoкликaв дo сeбe кaпeлy i вeлiв iЙ викoнaти
yлюблeниЙ йoгo кoнцepт <Bскyю пpискopбнa eси дyша мoя> <Пiд звyки
свoгo твopy, щo Йшлa з глибини сepця, вiн i вiддaв Бoгoвi дyшy> [6,1,
c.9241

HaЙвизнaчнiшим пpидвopниM бaндypистoм бyв слiпeць Гpицькo
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Любистoк, якиЙ дiстaв шляхeтсЬкe звaHня тa noлкoвниvий paнг [31' с.21]
nQo ньoгo чaстeFiЬкo пpиTздили в гoстi yкpaiнськi пaни пiд чaс свoгo
пepeбyвaння в Пeтepбypзi ,  щoб пoслyхaти Йoгo мyзикy тa спiви
npидвopHих спiвaкiв, a тaкo)к' зa вислoвoм Я. Mаpкoвичa, (пoкyлiкaти>
(пoпиянити) з ним, як цe бyлo i пiд чaс пepeбyвaння двopy Лисaвeти y
Moсквiз нaгoди l] кopoнaЦtt [64' с 620].

У Ciчi пpи Цepквi Cв Пoкpoви. Ha i l , loнaстиpськiм пoдвip' i ,  бyлa
|'lJкoлa, щo склaдaлaся з двoХ вiддiлiв: в oднiм вЧилися тi кoзaки, якi
гoтyвaлися дo пaлaмapiв, дякiв тa диякoнiв; y тiм вiддiлi бyлo зaвжди
30 yvнiв. Кpiм тoгo, бyв вiддiл для ft, loлoдикiв, дe вчилися сиpoти'
Хpeщeники кo3aЦЬкoi стapшини*, aбo тi  нeщaснi дiти, якиx кoзaки
викpaдaли y кaтoликiв iжидiв, щoб пoвepнyти iх з epeтикiв y
пpaвoслaвHих xpистияH. Tyт yнили дiтeЙ' _ iх бyвaлo кoлo 50, - гpaмoти,
спiвy тa вiЙськoвoгo pei,eслa Шкoлa oдep)кyвaлa для вiйськoвих впpaв
oлoвo i пopoх Moлoдики мaли свoю yпpaвy' сeбтo свoгo oтaмaнa i
кyxapя, тa кopистyвaлI^cя дeякиrЙи пpивiлeями Haпpиклaд, лишe вoни
мaли пpaвo кoлядyвати пiд вiкнaми Ciчoвoгo тoвapиствa' здopoвити
хлiбoм нa Hoвий Piктa яЙцeм нa BeлиKДeнЬ, дзвoнити i  читaти псaлтиp
пo пoмepлиx i зaбитих y бoяx, пpoдaвaти лaдaн i т iн. 3a цe дiстaвaли
xapнi i гpoшi, щo йшли дo шкiльнot кaси в poзпopяд)кeнHя oтaмaнa. 3a
вислoвoft4 oднoгo зaпopoжця' мoлoдикlв y tlJкoлl l пo3a цJкoлoю вчили
<Бoгy дoбpe мoлитися, нa кoнi peп'яхoм сидiти, шaблeю pyбaти i
вiдбивaтися, 3 pyшHицi гoстpoзopo стpiляти тa списoпJt дoбpe кoлoти)
[60' с. 145.1461' Moлoдики зaли[Uaлися в шкoлi нepiдкo пoнaд дeсятoк
poкiв, як цe бyлo з lвaнoм Bлeoтoю, кaндидaтofut нa свящeникa с. Кoтiвки,
щo бyлa y вoлoдiннi BiЙськa 3aпopoзькoгo, - мoлoдик тoй npoбyв y
сiчoвiй шкoлi .18 poкiв [63' c.128.131]. Moжнa дyмaти, щo для кepyвaHHя
сiчoвoю цJкoлoю пpизHaчaвся oдин з чeнцiв Пoкpoвськoгo мoнaстиpя:
пpинaЙмнi дoнeсeння дo пoгpаHиннoгo лiкapя Лoмaнa пpo сIЙepтЬ тpЬox
yннiв вiд бeшиxи пiдписaв yстaвник сiчoвot шкoли iepoмoнax Лeoнiд
1144, c 491-4921.

B кiнцi XVll ст. y Ciнi зaснoвaнo спiвaцЬкy шкoлy, дe бyлo бiльшe 30
oсiб. Учнiв нaбиpaли нa Укpalнi' a дexтo зi свoei вoлi пpихoдив з Кисвa
vи з Пoльщi. Hepiдкo зaХoдили тyди Ha гaстpoлi пiд vaс <eпeтиЦiЙ> i
вихoвaнцi КиТвськoi aкaдel,til Cпiвaки мaли кoзaцький yстpiЙ: y ниx бyлo

. |стopик 3апoprхor<я o Cкaлькoвський вкaзyс, щo зaпopoжцi, як yсi нeжoнaтi, любили
дiтeй i paдo хpeстили [х на Укpаiнi чи в Пoльщi Батьки тих xpeщeникiв вiд тoro inали зиск:
кpiм пoдapyнкiв за жигтя, дiти iхнi 3aв)кди ставали спаA|(ooмцями бiльшoТ частини маЙна
xpeщeнoгo бaтькa [60, с 287]
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двoe oтanlaнiв, щo Tx вибиpaли вoни пoмiж сeбe' - oдиH стapшиl{yвaв
Haд дopoслViшИ, a дpyгиЙ _ нaд мaлиnnи спiвaкaми [80' с. 82].

Кpiм сtнoвol тa спiвaцькoi шкoли' нa 3aпopiжжi бyли щe мoнaстиp.
сЬкa шкoлa пpи Caмapськiм Пyстинo.Mикoлajвськiм мoнaстиpi тa
цepкoвнo-пapaфiяльнi шкoли мaйжe пpи всiх Цepквaх y пaлaнкax
зaпopiзькoгo пoспiльствa, щo пepeбyвaлo в пaлaнкax пpи слoбoдaх'
зиlt'loвникaх i xyтopax [150' с 524]. Bпpoдoвж свoгo iстopиvнoгo )киття
зaпopoжцi мaли бiля 60 цepкoв [150' с 316]

Maляpськa uJкoлa пpи Киeвo-ПevepськiЙ лaвpi пoвстaлa 1763 p. Ha
ТT чoлi стaв iтaлiйськиЙ i l 'aляp Beньямiн Фpeдepive. Як вiдoмo' вiд
нaйдaвнiших чaсiв пpи Лaвpi iснyвaлa iкoнoписнa мaЙстepня, щo
гoтyвaлa iкoни нe лицJe для пoтpeб Лaвpи, aлe Й нa зaмoвлeння
стopoннiх цepкoв. Maляpськa шкoлa пpoiснyвaлa ax( дo нaсiв peвoлюцil
1917 p. [177' с.509].

3вичaЙнoю шкoлoю для yкpaТнсЬкoгo нapoдy зaлишалaся i тenep
пapaфiяльнa [JJкoлa, дe вЧили пepeвaжнo дяки. Cвящeники в)кe i'aлo
зaЙмaлися шкoлoю, пepeдaючи ii Цiлкoм y pyки дякiв. Бiльшe тoгo' бyли
випaдки' кoли свящeники nepeшкoджaли дякa[' пpoвoдити пpaвилЬн|
зaняття в шкoлi. Пpo тe' мiж iншим, свiдчить скapгa лyбeнськoгo
пoлкoвникa lвaнa Кyлябкn (1762 p.)дo киiвсЬкoгo ]t,lитpoпoлитa Аpсeнiя
Moгилянськoгo'  щo мiськi  i  с iльськi  свящeники пepel!кoджaютЬ
пapaфiяльним дякaм зaймaтися з дiтьми кoзaкiв. Mитpoпoлит Haкaзaв
кoнсистopti poзiслaти poзnopядoк' щoб свящeники (нe yпoтpeбляли
дЬячкoвъ въ свoи чaстFlЬ|я paбoтьt> [48' дoкyм 1.5]

Пpo тe, як Йшлo HaвчaHHя y дякiв, зHaхoдип.to Чiкaвi вiдoмoстi в
спoгaдax lллi ТимкoвсЬкoгo, щo вЧився в пapaфiяльнiЙ шкoлi в кiнЦi
70-х poкiв ХVl|l ст.: <<Шкoлa мiстилaся в oкpeмiй хaтi, дe стoяли дoвгi
стoли. Cтoли тi бyли Heнaчe Kлaси нa бyквap, чaсoслoв тa псaлтиp; y
двoх oстaнHix клaсaх учViл|А й письмa. Учнями були тут xлoпцi' пiдлtтки i
дopoслi. Писали сnoЧaткy poзвeдeнoю кpeЙдoю нa вoщeних тa oбпaлeниx
чopниХ пoлiнiяних дepeв'яHиx дoщeЧкax, a тi, якi вx(e нaвчил|llcя п.lcaти,
писaли Чopнилoм нa пaпepi 3 тpeтьoгo клaсy нaбиpaли oxoчиx дo
ipмoлoнoснoгo клaсy - дo Цepкoвнoгo спiвy, щo вiдбyвaвся тpинi нa
тиждeHЬ - взимкy y хaтi, a пo вeснi пiд пoвiткoю. B шкoлi бyв гaмip вiд
кpикy 30 aбo 40 гoлoсiв, дe кoжниЙ Ha ввeсЬ гoлoс Читae, a дeХтo спiвae
свoe. Ha niдмoгy сoбi дяк визHaЧив стapшиx yннiв для 3aнятЬ з мeнuJими
Бaтьки зa Hayкy nлaтИлvi дякoвi пo yмoвi зa кoжний клaс нaтypoю l
гpotlJи['a пo тaксi. 3aкiнчeння клaсy шкoляpeli, хтo кoли дoспie' бyлo
святoм для цiлoi шкoли. Учeнь пpи|.|oсив дo шкoли вeликий гopщик
зaпpaвлeнoi мoлoкoм кaшi, a пoвepХ кaшi - пoлoтHяHy xyсткy. flяк зa
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звичaeм Хyсткy бpaв сoбi, кaшy з'iдaли шкoляpi тa Йшли нa мaЙдaн, дe
здaлeкa poзбивaли пaлиця]t,tи гopщик нa дpiбнi Чepeп'я)" |127 ' c. 1386-
1 3871

У пapaфiялЬFlиx шкoлax тaкoж пaнyвaлa сyвopa дисциплiнa.
ГBинськиЙ oписye в свoTх спoгaдaх npo тe, як вiдбyвaлaся сyбoтa y тiЙ
шкoлi, дe вiн yчився: <Пiсля сyбoтньoT в*ipнi всi шкoляpi збиpaлися дo
шкoли i, нe сiдaюvи 3a лaвки, a стoячи, винiкyвaли Аякa Як тiльки дяк
yвixoдив дo клaсy' Йoгo вiтaли в oдиH гoлoс: <Mиp тoбi, блaгиЙ yчитeлю
нaш)), нa щo вiн вiдпoвiдав: кTpeбa сiкги вaс>, i  нeгaЙнo пoЧинaв
eкзeкyцiю: <Bчися' нe пyсryЙ' naм'ятaЙ сyбiткy>, _ тaк пpикaзyвaв вiн пiд
чaс шпapeння piзкaми. Tiyvнi, щo Тxнi мaтepi чaстiшe HaцcилaлИ дякoвi
млинцiв, бyxaнцiв, пaляницЬ, дiстaвaли piзки пo oдяry, a вбoгiдiти, aбo y
кoгo мaтepi бyли скyпi, дiстaвaли пo гoлiй> |21' c.81-82]. oтoж кopiнь
yчeння зaлишaвся, як i дaвнlшe, гipким, пpo щo свiднить жapтiвливий
в|pцJ з тих чaс|в:

кКaзав мeнi бaкaляp пpoмoвити <Aз, аз!>
A як жe я нe вимoвив, вiн пo пицi, pа3' pаз!
Кpикнyв жe вiн yдpyrе: кA нy кажи <Бyки!>
oй, щe ж бo я нe вимoвив - пoпав в йoгo pyки
Кpикнyв дaлi в тртiй pаз, щoб вислoвив <Biдe!>
A вжe йoгo жвaва pyка no чyпpинi lдe
oй. як скaзaв yчeтвepте - <вимoвлtяй живiтe!>
кHрe ж xлonцi' заpаз йoгo нa лавкy lоадiтe!>
l пpoсився' | мoлився, а u{e 6iльrшe 3лякався.
БoзадaлитaкoгovlЬoстy, щo й свгa 3цypався ) [43, с 191-192l

Чимaлo дiтeЙ yнилoся тaкoж y мaндpiвниx дякiв, сepeд яких бyли нe
лишe тi yннi й стyteнти, щo кyбo шaся бeздньt пpeмyдpoстиD, 3aлишaли
шкoлy чepeз мaлoyспiшнiсть в нayцiaбo пoгaнy пoвeдiнкy, aлe нepiдкo Й
тaлaнoвитi yннi, щo пyскaлися в мaндpи paди (aпeтицiЙ>.

HaдзвиvaйHo яскpaвиЙ oпис мaндpiвнoгo yЧитeля пoдaв в свoiх
спoгaдaх |. ТимкoвськиЙ: <Paнньoю вeсHoю 3'явилися y нaшiм двopiдвi
блaкитнi киpei.  lx noкликaли дo пoкoю. To бyли пepeяслaвськi
сeмiнapисги, вiдпyщeнi, як 3дaвнa вeлoся, для випpoшeння дoпoмol щo
звaлoся <пeгицieю>. Тaкi мaндpiвники вислyжyвaлися бiльшe спiвoм y
дoliaх i цepквax, пpoживaли в t\'oнaстиpяx, щo тoдi щe мaли свoi сeлa.
3axoжi нaшi - oдин виcoкиЙ нa зpiст, смyглявиЙ' пiдстpижeниЙ
кpyжaлЬцeм, дpyгиЙ - бiлявиЙ, кpeмeзниЙ' 3 кoсoю, пiднeсли бaтькoвi
нa poзписaнiм apкyшi opaцiю Бaтькo пoгoвopив з Hими, oглянyв iхнi

.l-{iкавo, щo давнlй звичaй oфаpoвyв.lти yчитeля кацJeю дepжався на Укpаiнi tlр дoвгий
чaс в Х|X сr. Тeк, op Лeвицький. який B{ився в паpaфiяльнiй шкoлi в кiнцi 50.x pp ХlХ ст.'
згадyr пpo кaшy та пpo тe, щo кoжний yveнЬ пpинoсив yчитeлeвi в дeнь 40 мyнeникiв 40 бyбликiв
(flив йoгo статтю <Moя пoчаткoва шкoла> // Cвiтлo КиТв 1912 Ч. 2)
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пaпepи тa пoчepк. 3aгaдaв Тм пpoчитaти з к|.lи)кки тa пpoспiвaти (Блa)кeн
мy)к)); пepшoгo бaтькo пpийняв за мoгo Б.|итeля, a дpyгoгo Чиtr,lсЬ oбдapив
Чepeз якiсь двa двopи' пpoти Цepкви, винaЙняв бaтькo y сeмeЙнoгo кoзaкa,
Щo мaв двi хaти, вeликy нисry i свtтл! xaтy п|д кватиpю yЧитeпя тa вчeння..
Пaн Mикитa, як бaтькo мiЙ нaзивaв Йoгo, пaн фiлoсoф i пpoстo HикiЙ,
мaв poкiв 28; xoдив y синiм кopoткiм жyпaнi з чepвoним кaлaмaЙчaтим
пoясoм' з п|дстpижeнип'и кyчepями тa Haвисли]t,lи чopниtt'и вyсaми' yчив
нaс (тpьoх xлoпцiв. - C.) кoжнoгo нaplзнo чaсoслoвa l псaлтиpя, читaHня
гpa)кдaнкoю, лaтинсЬкoi гpaмoти тa писЬiia нa пaпepi... .Qля письмa
yчитeлЬдaвaв нan' пpoписи вiд свooi pyки. Пepeд святaliи вiн вигoтoвляв
для свoТx пoздopoвлeнь apкyшi, poзписaнi з oсoбливим мистeцтвoм. У
ньoгo бyв зaпaс piзних yзopiв всiлякol вeпиЧиHи, пpoдipявлeHиx гoлкoю.
oтoж вiн клaв yзip нa пaпip тa кpiз дlpoЧки yзopy сипaв нa пaпlp Чepeз
piдкe пoлoтHo poзтoвчeниЙ вyгiль 3 lt''ягкoгo дepeвa, a пo чopниx тoчкax
нa пaпep| pисyвaв oл|вцei' тa дoвepЦJyвaв i poзryшoвyвaв пepoм. У тaкi
pa[,lки вiн вписyвaв opaцii влaснoгo твopy. B мaнepaх i вlинкax вiн мaв
щoсЬ тaлaнoвитe) [127 '  c.1389-1390]'

Пpи пapaфiяльних t lJкoлaх зaлишaлися yЧнl, як| гoтyвaлися дo
вчитeлювaння i здeбiльtlloгo )|<или пpи tlJкoлax. 3вaли тaких кaндидaтiв
(тt'oлoдикaмиD, xoЧ вlкoili дeяк| з них i пepeвищyвaли юнaцЬкi poки. Тaк'
в пolмeнHиx спискax мoлoдик|в y чoтиpЬoх Щкoлax м. Пpилyки зa .| 765
piк знaxoдимo ,l8 yннiв, якi зa вiкoм poзпoдiлялися тaк: 6 мaли вiд 12 дo
20 лiт,4 - вiд 20 дo 30, a 8 - вiд 33 дo 39 лiт [64, с. 4411.

Moлoдики i мaндpiвнi дяки нep|дкo пoтpaпляли чepeз пияцтвo в
нeпpиeмнi iстopii, oднa з них стaлa спpaвдi iстopиvнoю 27 вepecня
1722 p. y Гaвpилa Пaвлoвa, з пpiзвищa Лисoгo, стapЦюгo дячкa цepкви
Cв.lллi в Глyxoвi, зiбpaлaся кoмпaнlя мoлoдик|в | мaндplвниx дяКв нa
нoliвкy. oдин з ниx - Лyк'ян Heчитaйлo' мaндpiвниЙ шкoляp, нa пiдпиткy
oбpoнив лaЙливe с,Ioвo нa адpeсy Пeтpa | зa Йoгo нaкaз з дня21 тpaвня
1722 p.' щo встaнoвляв нoвi стpoгoстi для тиx, xтo бaжaв пoстpигтися в
нeнцi. 3нaйшoвся oдин з тoТ кoi'пaнiT, щo пoспiшив нa дpyгиЙ дeHЬ 3 вик€Bott'
нa Л HgитaЙлa.22 жoвтня, т. зв. ТaЙна кaнцeляpiя встaнoвилa piзнi кapи
для пooдинoких oсiб 3 тoТ кottlпaнiТ, a гoлoвнoмy винyвaтцю Л. HечитaЙлoвi
(3a eгo нeпpистoЙныя слoвa yчинитЬ нaкaзaнie: бить кнyтoмъ нeщaдHo и,
вьtp.tзaв Ho3дpи, сoслaтЬ въ в*ннyю кaтop)кHyю paбory) [151' с. 55€5].

Meтoдa нaвчaHHя читaHня зaлицJaлaся стapa, xoч нa 3axoдi в)кедoбpe
бyлa вiдoмa звyкoвa мeтoдa (ужe 1527 p. epфypтсЬкий yнитeль Baлeнтин
lнкeльзамep paдив 3вyкoвy мeтoдy, aлe, пpaвдa, Йoгo пopaдa нe знaЙцrлa
тoдiжoднoгo вiдryкy)

3 нoвиx бyквapiв вiд пoлoвини XVl| дo кiнця XV|l| ст. слiд згaдaти
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(БyквapЬ язЬlкa слaвяHски, писaHiЙ чeлoв.ькoм уч|^тVicя хoтящиMЪ вЪ
пoлeзнoe pyкoвoдствo. Bъ святoЙ вeли кoй чyдoтвopнoй Кieвo-ПeчepскoЙ
Лaвpt. Bъ л*тo .1664)) B тoмy бyквapi e тaкe пoyЧeHня: <Книгъ
гepeтицкихъ He читaти и ихъ блюзняpскихъ tйoвъ нe слyxaти, a нe бyдyvи
вЬ|цвичoнЬ|мъ въ жадHЬ|и кoнтpeвepсlи He вдaвaтися' тaкъ тe)къ Ha иxъ
кaзaнiяxъ и сбopискaxъ нe бьtвaти> [89, с. 170]. Te пoyчeнHя, як бaчимo,
дyжe спopiдHeнe з пopaдaми l. Bишeнськoгo

3aгaльнy xapaктepистикy пapaфiяльнoТ шкoли вкaзaнoгo тyт пepioдy
пoдae op. ЛeвицькиЙ, aвтopитeтниЙ Aoслiдник тoгoчaснoгo нapoднoгo
життя нa Укpalнi Ha Йoгo дyмкy' стapoдaвня нaшa пapaфiяльнa шкoлa
бyлa вiльнoю спiлкoю oсoбливoгo poдy peмiсникiв, щo нaбули дeякy
шкiльнy oсвiтy, дякyвaли тa yчитeлЮвaли ПepeвaжHo тo були мoлoдi
лЮди, щo щe нe вибpaли для сeбe пeвнoТ пpoфeсii i, зa звичaeм тoгo
вiкy, мaндpyвaли, щoб <пoбaчити свi1 пpидив|лт|Аcя to нayки iлюдсЬкoгo
пoвoджeння> [64, с. 446]. .Цo мaндpiвниx yнитeлiв мiг нaлeжaти кoжниЙ,
iлишe пiсля пepeпиcу 1782 p , щo пpикpiпив yсixдo пeвHoгo мiсця, нiкoмy
нe вiльнo бyлo пepeбyвaти в poлi мaндpiвнoгo дякa, a цepкoвнi штaти
1786 p. встaHoвИли пeвHy кiлькiсть пpинeтникiв пpи кoжнiй цepквi.

!o pенi згaдaю пpo спoсiб, щo пpaКrикyвaвся вдaвнинУ у нac пpи вибopi
дякa. Гpoмaдa збиpaлaся Ha цвиHтapi бiля дзвiницi, a кaндидaт нa дякa
пiднiмaвся нa дзв|HиЦю t вiдтiль вигoлot.lJyвaв пpoмoвy пepeвaжHo в
жapтiвливiм дyсi. Якщo бyлo дeкiлькa кaндидaтiв, тo звичaЙнo пepшeHствo
дiстaвaв тoЙ' кгo викaзaв сeбe бiльш дoтeпHим i жapтtвливим [101' с. 456].

Хova пapaфiяльнi шкoли тa мaндpiвнi дяки ДaвaлИ дiтям нe бoзнa-
якy нayкy, aлe вoHи бyли близькi нapoдoвi тим, щo нe бyли зв'язанi жoднoю
пpoгpaмoю I стaтyтoм' нe вимaгaл|A рЛя свoгo влaштyвaFtHя вeликих
кoштiв, цiлкoм зaспoкoЮвaли скpoмнi пoтpeби HaсeлeнHя' a гoлoвнe, He
Цypaлися piдниx звичaiв i  piднot мoви.

Пpo тe, як бyли пoшиpeнi в Гeтьмaнщинi нapoднi шкoли, a тaкo)к
шпитaлi, бaчимo з пoлкoвиХ книг 7 пoлкiв* [59' с. 87], a сaмe:

П o л к u Micm Micmeчoк Ciл Xуmopiв Cлo6idoк

Hiжeнський (нa 1747 p ) 3 14 167 15 3
Лyбeнський (нa 1 745 p ) 11 9 1 83 38 6
Чepнiг iвcький(на1748p) 2 8 129 90
ПepeяславськиЙ (нa 1741 p ) 2 13 123 36
Пoлтавський(нa1745p) 1 1 55 2 2
Пpилyцький(нa1740p) 1 7 87 7 -
МиpгopoдськиЙ (нa1741 p) 15 9 48 18

Як бaчимo, Heмa дaниx зa киiвськиЙ, стapoдyбськиЙ i гaдяцький пoлки
i всe ж тaки в сiмoх пoлкaх нaлivyвaлoся 866 шкiл. Aлe цi дaнi нeпoвнi
Тaк, нaпpиклaД, у книгax миpгopoдсЬкoгo пoлкy He пoкaзaHo шкiл y
]t.lиpгopoдсЬкiЙ i хopoльськtй сoтнi' a тi пoлкoвi coтнi, бeзпepeчHo, нe Moгли
o6iЙтиcя бeз шкiл i пoтpiбyвaли Tx знaчнo бiльшe, нiж y сeлax [26' c 210|
Пpoтe, зaлишaючи нaвeдeнi тyт дaнi бeз змiн тa пoшиpююни пepeсiннy
кiлькiсть шкiл, щo пpипaдae нa пoлк (123)тaкoж нa тiтpи пoлки' пpo якi
He Maсмo дaHиХ' пpиxoдимo дo висHoвкy'  щo 3aгaлЬHa к|лЬк|стЬ
пapaфiяльних шкiл в Гeтьмaнщинi cягaлa пoнaд тисянy двiстi

oсoбливy дiяльнiсть в пot.Uиpeннi гpaмoтнoстi сepeд нaсeЛeHHя свoгo
пoлкy poзвинyв лyбeнськиЙ пoлкoвник |вaн Кyлябкa (вiн бyв пoлкoвникotvl
в p 1757-1770) Ужe в тpaвнi 1760 p |в Кyлябкa писaв гeтьмaнoвi
К.PoзyмoвсЬкoMy' щo 1 3 coтникiв Лyбeнськoгo пoлкy yжe нaбpaли дo 1 300
xлoпцiв вiкoм вiд 12 дo 15 poкiв, a 5 сoтникiв щe нaбиpaють хлoпцiв. У
тoмy ж листl вiн пoдaв i свiЙ пoгляд нa тe, чoгo сaпЛe мyсятЬ вlитися тi
дiти'' 1) нaвнaння слiд пoнинaти з бyквapя i чaсoслoвa, a щoб yЧняM нe
бyлo нyднo cидiти нaд кHи)ккaми, тpeбa дo oбiдy вчити гpai,oти, a пiсля
oбiдy _ пoтpoХy пpивчaти писaти; 2) cлiд вчити тaкo)|( paxyвaння, 3)
накa3yвaти д|тяM щoнeд|л| I в святa xoдити дo Цepкви | в'{итися тaM сп|вy
Тиx xлoпцiв, якi нe HaдaютЬся дo шкiльнoгo HaвчaHHя збиpaти щoнeдiлi
i в святa в oднe мiсцe для вiЙськoвиx вnpaв. 3 дoнeсeння |в.Кyлябки
гeтьмaнoвi з дня 8 листoпaдa 1 760 p' видHo, щo вчилoся гpaмoти в сoтHяХ
лyбeнськoгo пoлкy ,1624 xлoпцiв. Як пpaвдивo зayвa)кye aыгop вiдoмoстeЙ
пpo пpoсвiтнy дiяльнiсть лyбeнськoгo пoлКoвникa |в Кyлябки' <нaмiчeниЙ
| Кyлябкoю пpoeкт дaв Йoмy пpaвo нa пaм'ятЬ в iстopii Йoгo бaтькiвщиHИ )
[58'  с 69-71].

lJ-|oдo шпиталiв, тo тpeбa скaзaти, щo зaгaлЬHa кiлькiсть ix дoсяглa в
7 пoлкax 589, aлe тpeбa дyмaти, щo бiльшiсть ix бyлa Heвeличкoгo
poзмipy Шпитaлi на Укpatнi  yтpимyвaлися пepeвaжHo ЦepкoвHими
бpaтствaми B шпитaляx зHaxoдили пpитyлoк нe лиЦJe стapцi тa нeзцiлимo
хвopi, aлe дeкoли i вбoгi yннi бpaтськиx i iнtдих шкiл 3 чaсy зaвeдeння
<пpикaзiв сyспiльнoi oпlки)) зaвмep живиЙ дyХ твopчorдoбpoчиl.tHoстi [179'
c.717 ,721,721

У Cлoбoжaнщинi - зa дaними пepeписy Хpyщoвa (нaстинa пepeписy
Йoгo дo Haс Fte дiйшлa)_ нaлiнyвaлoся тaм 129 шкiл To бyли тaкoж
пapaфtяльнi шкoли, дe вчилися дiти всix вepств yкpaTHсЬкoгo HaсeлeHня
[6' с. 23].

Ужe згaдyвaлoся пpo тe, щo в oсвiтнiх iнтepeсaх пaHствa з дpyгoT
пoлoвиHи XVlIl ст. пoмiчaeться дeякa змiнa Пaнствo пoЧaлo дoмaгaтися
вiЙськoвoT oсвiти для свoТx синiв' щoб пoлeгшити [м шляХ дo вiЙськoвoi

Шкiл Щпumaлiв

217 182
172 107
154 124
119 52
98 42
69 5з
37 29

.Гeтьманщина в oсraннiЙ нас пoдiлялася на 10 пoлкiв Пoлк склaдaвся 3 пoлкoвoгo lt'iсга,
iнших мiсt мiсгeчoк, сiл, слoбиoк. хyгopiв
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кap' €pи, a тaкoж )кaдaти шкiл, дe б lxнi сини мoгли пpидбaти знaHHя
eвpoпeЙських мoв тa пpaвHичих Hayк i  тим здoбyти сoбi дoстyп дo
диплoмaтичнoi тa ypядoвo| слyжби в стoлиЦях Cлoвoм, [Дляхтa
вiдvyвaлa пoтpeбy yнtвepситeтy нa Укpatнi, щoб He виpяджaти для тoгo
свotх синiв зa кopдoн

P1760 ГpигopiЙ Teплoв, кoлишнiй виxoвник Киpилa Poзyмoвськoгo,
склaв для HЬoгo, тoдiшньoгo гeтЬl,taнa, пpoeкт yнiвepситeтy в Бaтypинi
B тiм пpoeкri пiдкpeслюeтЬся, Haсаil,tпepeд, вeликa любoв yкpaiHсЬкoгo
нapoдy дo нayки: кBъ склoннoсти нapoдa MaлopoссiЙскaгo къ yнeнiю и
нayкaмъ Hимaлaгo сyмнtнiя н.Ьть, пoтoмy чтo в Maлoй Poссiи oтъ дaвнaгo
вpeмeни зaвeдeнHЬ|я шкoлЬ|, нe имtя никaкoгo къ сeб* сoдepжaнiя, a
yvaщieся и пo сил* yжe oбyveнHЬ|e никaкoгo oдoбpeнiя, тe тoк]t,/to пo сie
вpeмя нe oслaб*вaютЬ, Ho eщe пo вpeillteнaмъ числo yчeникoвъ бoльшee
oкaзЬ|вaeтся, и жeлaющie пoнять свышe тoгo' Чтo в мaлopoссtЙскиxъ
шкoлaхъ пpeпoдaeтся, дoбpoвoлЬl.lo, пoлoжa Haдeждy нa щeдpoстЬ
пoдaтeлeЙ, вЬ|хoдятъ въ Пoльcкiя yчилищa, HtмeЦкie yHивepситeты, a
иHoгдa и дo Pимa npoxaxuвaли пoчитая oньtЙ, пo иxь мнtнiю, зa дpeвнiй
Кopинфъ> [,t03' с. 67]-.

Пpoeп дoKлaднo гoвopитЬ npo внyтpiшнiЙ yстpiЙ yнiвepситeтy, пpo
пpaвa peКтopa | диpeКтopa' щo кepye гoсnoдapсЬкими спpaвaп,lи' пpo тe'
Хтo Moжe бyти сryдeнтoм (кpiпaк мoжe бyти стyдeнтott' лишe тoдi' кoли
влaсник вiдпyстить йoю нa вoлю вivнo), npo дисциплiнy ( пepeдбaчaoться
кapцep), пpo дpyкapню' бiблioтeкy, лaбopaтopiю, лivницю i  нaвiть

. Toмy сaмoмy Г Teплoвy нe пoшкoдилo тpoхи 3гoдoм пqдaти Катepин| |l зaпискy npo
бeзлeддя на yкpaiн| B тiй 3аписцi Г Теплoв pадив цаpицi скaсyвати гетЬманствo Moжe 6ри,
щo Г. Teплoв такoж дoнiс y свiй час Катepинi || пpo pyx на yкpaТнi нa кopи6rЬ 3алиц,eння
гeтЬмaнствавpoдi К Poзyмoвськoгo Кaжrдь'щoкoлиК PoзyмoвськиЙyсвiйпpиTцp 17643
Укpaiни дo Пeтepбypra заявився y двipэць, дe Йom зyстpiв Г Teплoв з oбiйilaми i пoцiлyнкaми,
тo гp Гpигopiй opлoв сказaв: кИ лoбзa eгo x(в пpeдаer [1 1 5, с 37] oтoж C Coлoвйoв дyжe
влyчнo схаpaктepизyвas Г Тeплoва' кaxryчи, щo кТeплoвь стoилъ чeтвepыxъ вeликopoссiй-
скихь члeнoвь Maлopoссiйскoй Кoллeгiи> [104. с 626l. Cлh згaAати. шo п кyлiш y свoТй
пepqдмoвiдo дpyкoванoТ (запиo<и> Г Тeплoва (Aи.в т.2 П Кyлiша <3аписки o Южнoй Poссtи>)
дoдep)ку€тЬся тoi дyмки, ц]o Г Teплoв як щиpий yкpaTнськиЙ nатpioт змaлював yсe бeзлаAдя
нaУкpaiнiтoгoнaсy[188,с 1т1-174| AлeM MаксимoвинyлистiдoП Кyлiuя-<o ГHТeплoв*
и eю записг|i o нeпopяд1кiхь вь Mалopoссiи> яскpавo виявив навtt'иФry тeндeнц|йrriсть зaписки
Г Тeплoвa [1 89. с 5a}546l 3 дoвoлr нислeннoi лrтeparypи пpo гтeплoва дoзвoлю сo6i вказати
тр на двi сraттi: 1) M Bасилeнкa <ТH Тeплoв i йoгo <3аnискa o нeпopядкaхъ вь Mалopoссiи>
[195. с 1з.54], дe asтop пoдаo лакoнiчний i дoтeпний вислiв f lмитpa Tpoщинськoro (1754-
1829) пpo запискy Г Тenлoва: <Becьмa пpистpасrнoe и пpoи3вeAeннoe пepoмь, жeлчiю
нaпoeннЬ|мьD; 2) l Чepкaськoгo <rЧи впливав г H тeплoв на гeтьмaнa Poзyмoвськoгo в йoro
yпpaвгriннl yкpаiнoю?D. дe aвтop навqдить мipкyвaння, щoдaютЬ йoмy пiдсгаsy 3апepечувати
виключний вплив Tenлoвa на Poзyмoвськoгo як в ynpaвлiннi Укpаiнoю, так l в спpeвi сyдoвих
peфopм[196'с 259-267]
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<тpaктиp> ((yчpeдитЬ вoльнoЙ и нa пopядoчl{oмъ oснoвaнiи и чeстнЬ|Хъ
пpaвилaхъ, нeдaлeкo oтъ yнiвepситeтa, тpaпиpниЙ дoмъ, сoдepжaщiЙся
oxoтHикa['и, кoтopЬ|xъ lt,loжнo сЬ|скaтЬ вeздt, a сie вecЬlia пoтpeбHo
бyдeть>)' A Тeплoв aнiтpoхи нe сyмнiвaвся, щo yнiвepситeт y Бaтypинi
]vtaтиMe дoстaтHю кiлькiсть стyдeHтiв: кБaтypинськiй yнiвepситeтъ въ
числt стyдeнтoвъ Hикaкoгo нeдoстaткa имtть He п,loжeть и пpeдъ
C.-Пeтepбypгским и Moскoвскиlt' yнивepситeтaliи вeликiй Bъ тolr,tъ
aвaнтaжъ пpeдвидится ).

Bзaгaлi пpoeкт yнiвepситeтy в Бaтypинi склaдeнo зa зpaзкoм
чyжиHeЦЬкиx yнiвepситeтiв; нaвiтЬ збepeжeнo зoвHitJ l i iЙ Хapaктep
aкaдeмiннoгo )киття: пpи пyблiнниx aктax peкгop noвиHeн (yкpaшaтися
пypпypoю>, a всt лeкцii n'aютЬ вiдбyвaтися лaтинсЬкoю мoвoю, пpaвдa'
дo тoгo Часy, пoки нe бyдe мoжливoстi зaстyпити чy)кинeцЬкиХ пpoфeсopiв
( пpи poднЬ|г',и Maлopoсс|яHaм и )

t.{iкaвo, щo, Heзвa)кaючи нa всi стapaння M Лoмoнoсoвa й iншиx
пpoфeсopiв, Moскoвський yнiвepситeт нe oдepжaв oсoбливиx пpaв,
ти Mчaсoп' як для Бaтypи нськoгo yнiвepситery пpoeкт Teплoвa nepeдбaЧaв
aвтoнoмiю [50, с. 495]

Дo peчi згaдaю, щo К. PoзyмoвськиЙ листyвaвся з пpoф Мoскoвськoгo
yнiвepситeтy Miллepoм y спpaвi зacHyвaнHя yнiвepситeтy в Бaтypинi, a
p 1671 вiдвiдaв MoскoвськиЙ yнiвepситeт ioглядaв Йoгo

P. 1764 пpoфeсop Mocкoвськoгo yнiвepситeтy Пилип !iльтeЙ y свorмy
пpoeпi систeми oсвiти в Poсii нaмiчaв вiдкpитгя yнiвepситery нa yкpajHi
тaкo)t( в Бarypинi, i тoдi ж тaки нa iм'я Кaтepини ll нaдiйшлo пpoxaHHя
yкpaiнсЬкoгo шляхeтствa тa кoзацЬкol стapшиHи pa3o['t з гeтЬ[,laнoi' пpo
вlдкpиття yнiвepситeтiв y Киeвi тa в Бaтypинi P 1765 П Pyмянцeв пqдaв
пpoeкт пpo зaсHyвaння yнtвepситeтy в Чepнiгoвi aбo в Киeвi. B скopoмy
vaсi yкpaiнськиЙ нapoд мaв il'oltоивiсть вислoвити свoю дyмкy пpo пoтpeби
Укpaiни тaкoж i в гaлyзi oсвiти в зв'язкy з вигoтoвлeнням нaкaзiв дeпyтaтa]r,r,
щo мaли взяти yЧaсть в <Кoммиссiи сoчинскiя Улoжeнiя>> 1767 p

He бyдy тyт дoклaдHo зyпиHятися нa тиx зЛoв)кивaHHях r peпpeсiяx'
щo 

, iХ 
дoпyстився тoдiшнiЙ yпpавитeлЬ Укpa.tни П Pyмянцeв, - вiн

зaв3явся пpoвeсти вибopи дeпyтaтiв тa вигoтoBлeння вибopЦяt\4и Haкaзiв
депyтaтai' в бaжaнiм Йoмy нaпpямi. oбмeжyся для пpиклaдy тaкoю
iлюстpaцtею: кoли шляxeтствo Hiжeнськoгo i Бaтypинськoгo пoвiry пoдaли
пpoxaння пpo нaкaз (вoлЬнЬ|Mи гoлoсaми кyпl. lo съ вoЙскoмь C.kчи
3anopoскoЙ избpaть гeтЬмaнa>, тo Pyмянцeв, як писaв вiн y листi дo
Кaтepини l|, <выбopъ дeпyтaтa (.Qoлинськoгo - C ) yнинтoжилъ, a oтъ
пpeдвoдитeля двopянствa (Тapнaвioтa. - C.) пoтptбoвaл paпopтa, ктo
бьlлъ пepвЬlм виHoвHикoмъ глyпaгo пpeдлoЖeнiя o вьlбopt гeтмaнa
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вM*,ст'ь сь C*чью, a нe былo ли oбъ этot\,l пepeписки съ Ctнью> [1,l 5,
c.320-З21]-. Aлe yсi зaхoди П Pyмянцeвa - дo Heчyвaних peпpeсtЙ
включHo - 6ули мapнi: вiд Укpatни дo склaдy дeпyтaтiв Кoмiсil yвiЙшлo
бaгaтo дeпyтaтiв, щo дorilaгaлися в Кoмiсir зaдoвoлeнHя пeкyчиx пoтpeб
piзниx вepcтв yкpaiнськoгo нapoдy

l-{iлa низкa нaкaзiв yкpaiHсЬкиtЙ дeпyтaтaм дoмaгaлaся вiдкpиття
yнrвepситетy Ha Укpaтнi (нaкaзи [ lJляxeтствa vepнiг iвсЬкoгo
пepeяслaвсЬкoгo, киiвсЬкoгo, глyxtвськoгo, стapoдyбськoгo' нiжeнсЬкoгo,
бaтypинськoгo тa сyмськoгo)' пpи Чoмy бiльшiсть нaкaзiв нe визHaчaлa
M|сЦя oсlдкy yн|вepситeтy, т|лЬки нaкaз пepeяслaвсЬкoгo шляхeтствa
визHaчaв для тoгo Пepeяслaв' киiвсЬкoгo - Киlв тa сyмсЬкoгo - Cyми.

Haвeдy тyт для пpикЛaдy il/|oтиви глyхiвськoгo шляхeтствa, щo ни]vtи
вoнo oб/pyнтoвyс нeoбxщнiсть вiдкpиггя yнiвepситeтy нa Укpatнi. <A и въ
зд.Ьшнeмъ нapoд.Ь и oсoблив*,йшaя кь нayкaмъ склoHHoстЬ и oxoтa
выдaeтся, Ho, зa oтдaлeнHoстЬю oтъ зд'kшнягo кpaЮ yнивepситeтoвъ и
дpyгими пpeпятствyЮщЬ|мЬl нeyдoбствы, нe имtютъ кЪ тoмy спoсoбy, a
иннie, oтсЬlлaя дtтeЙ свoихъ въ иHoстpaннie зeмли, пpиxoдятъ въ
oскyдtнie flля тoгo Eя Импepaгopскaгo Beличeсгвa всeныжaйшe пpoсЬ|тЬ,
дaбы всeмилoстивtЙшe пoвeл.frннo бьtлo yчpeдЬIть въ MaлoЙ Poссtи paдьt
свoбoдньtxъ нyжн.tЙших нayкъ yн.Ьвepсьrтeтъ и тoтъ yн.tвepсытeть
иliпepaтopскЬ|мЬl свoи?.лЬ| сoxpaнитЬ пpивылeгiямьl, дaбы и здtшнee
юHol.Дeствo чpeз пpoсв.f iщeнie въ нayкaxЪ мoгли yдoбнtЙшe
пoсntшeствoвать слyжбoю свoeю вЪ пoлзy ГoсyлapствеHHyю) [79' с 6-7]

Haкaз пepeяслaвсЬкoгo шляхeтствa мoтивyс кoнeчнiсть зaснyвaHHя
yнiвepситery в Пepeяслaвi тим, щo <сeЙ гopoдъ нe noсл.tднtЙ мeждy
MaлopoссiЙскими пepв*,Йшими гopoдaми, въ кoтopЬlxъ и oтд*льнoe
сocтoялo PoссiЙскoe княжeнie и сoвepшилoсЬ въ HeMь пepвoнaчaлЬHoe
Гeтьмaнa Бoгдaнa Xмeльницкaгo с Maлoю Poссteю пoддaнствo пoдь
сaмoдepжaвie Poссiйскoe.. D, aлe тyт )кe дoдaeтЬся, щo кoли He в
Пepeяслaвi. тo (въ тoмъ мtсть, гд.t зaблaгoyсмoтptнo бyдeт шeфoмъ
Haшимъ eгo сiятeльствo1\'ъ гpaфoмъ Пeтpoмъ AлeксaндpoвичeMъ
Pyмянцeвьtмъ> [79, с 40]

Кpiм зaснyвaння yнiвepситeтy. tllляХeтствo дoмагaлoся в|дкpиття тaкoх(
вiЙськoвих шкiл. Haпpиклaд, нepнiгiвськe шляхeтствo пpoситЬ (yчpeдитЬ
въ MaлoЙ Poссiи двopянскiЙ кopпyсъ, въ кoтopoмъ бьt мaлopoссiЙскимъ
двopяHaмь, кaKЬ HyжHoe для rгвepждeнiя иxъ въ дoбpoнpaвiи вoспитaнie,
тaKь и yveнie всeмy тoмy, нтo блaгopoдl{orvty veлoв.fiкy въ вoeннoЙ и стaтскoЙ

.Ceнаг, нa пpeдсгавлeння П Pyмянrрва, o(aсуваввибipДoлиHськoгo, звiльнивТapнавioта
3 пoсади маpшaла. a пpивlдцiв ((нeзaкoннoгoD вибopy накaзaв вiдпpaвити - вiйськoвих дo
вoeннoгo сyдy, a iншиx -дo цивlльнoгo сyдy [115' с 323]
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слyжбaxъ и въ сooбщeствt гpaждaнскoмъ пoлeзнo быть мoжeть, дaнo
бьtлo >. loмaгaлoся зaсHyв€lн|.lя шляхeтсЬкoгo кopпyсy пepeяcлaвсЬкe тa
нiжeнськe цJляxeтствo. .Цeякi Ha кaзи цJляхeтствa дoмaгaл ися дoпyщeн Hя
шляхeт-сЬкиx дiтeй дo poсiйськиХ кaдgгсЬкиx кopпyсiв, a тaкoж i <вo вet
для двopяHствa въ Poссiи yнpeждeнiя HaУKи vi дoстoиHствa> (нaкaзи
гaдя ЦЬкoгo, пoлтaвсЬкoгo i м иpгopqдськoгo шл яxeтствa).

Cлiд вкaзaти, щo шляхeтствo дoмaгaлoся зaсHyваHHя шкiл i для
вихoвaHHя свoiх дoчoк. Taк, нepнiгiвськe шляxeтствo в cвoeмy нaказi
пpoситЬ (3aвeстЬ для жeнскaгo пoлy oсoбливьtЙ дo[,lъ вoспитaнlя, кь
кoтopoмy пpисoвo|ryпить yveнie всeгo имъ нaдoбнaгo и пoлe3нaгo, вь чeil,lъ
пoлaгae['ся нa пpeмyдpoe Ея Beличeствa блaгo yvpeждeнie> |79, c. 14|
У нaкaзi пepeяслaвсЬкoгo шляxeтствa тaкo)к зHaхoдиMo пpoxaння
(yчpeдитЬ въ Maлoй Poссiи oсoбьlЙ дott,lь вoспитaтeльньtЙ для блaгopoд.
ньtхь д'Ьвиць Ha кorirгt кaзeHнoмъ, въ ЧeMъ пoлaгaeмся Ha пpe)кнee
блaгoyтpoбie Ея Импepaтopскaгo Beличeствa> |79, c.41l'.

Ц]oдo нaкaзiв дyxoвeнствa - в Hиx дoмaгaЛoся вoнo пpивiлetв для
дyхoвних шкiл. Haпpиклaд, нepнiг iвськe eпapxiялЬнe нaчaлЬствo
клoпoтaлoся пpo звiльHeHHя вiд <пoстoю) квapтиp, щo Tx нaймaютЬ нa
свlЙ кoшт yннi дyхoвниx tlJк|л, пpиЧott,ly нaвoдитЬся тyт MlpкyвaHHя Чистo
пeдaгoгiннoгo хapaктepy: (пoстoЙ>, мoвляв, пepeцJкoд}кae yчняM
пpaвилЬHo гoтyвaти дoмa шкiльнi лeкцil Тe сaмe нaчaлЬствo пpoсилo
(paди бoльшагo paспpoстpaнeнiя въ oтeчeств'Ь yveнiЙ и paДи yмнoжeнiя
yчaщиxся пoлЬзЬ|D дoдaти дo |сl.,lyючиx клaсIв чepн|гlвсЬкoгo кoлeг|yмy
клaсy бoгoслoвiя, зaвeсти, кpiм гpeцькoТ тa нiмeцЬкoi мoви, жидiвськy i
фpaнцyзькy, a тaкo)|( мaтeмaтикy КиiвськиЙ митpoпoлит клoпФ{eтЬся пpo
нeпopyшнiсть КиiвськoТ aкaдeмi|,  пpo пiдтвepд)кeHHя спeцiaльнoю
гpaмoтoю пpивiлelв, щo iх пoжaлyвaли кopoлtвськi i цapськi гpailloти тa
гeтьмaнськi yнiвepсaли' a тaкo)к пpo aсигl-|yвaHня Ha yтpигdaнHя КиTвськoi
aкaдeмii кoштiв бoдaй в тiм сaмiм poзмipi, щo Й нa Moскoвськy слoв'яHo-
гpeкo-лaтиHсЬкy aкaдeмiю. Haкiнeць, тoй жe [4итpoпoлит ApсeнiЙ
MoгилянськиЙ клoпoтaвся пpo пoвepнeння киiвсЬкotvty митpoпoлитoвi
noпepeднЬoгo титyлa - (Mитpoпoлитa всeя Maлыя Poссiи>, щo Йoгo
викиHyтo з нaкaзy Cв Cинoдy 1767 p. flyxoвeнствo Клoпoтaлoся пpo
poзвитoк дpyкapствa та пoшиpeння кHижoк з мoтивiв peлiгiЙниx i чистo
пpoсвiтних, a aвтopи киiвських нaкaзiв вкaзyвaли нa нeoбxiднiсть
зaвсieння дpyкapнi пpи киiвсЬкiЙ митponoлiI,  бo дpyкapHя Киeвo-
ПeнepськoT лaвpи нe в стaнi зaдoвoлЬняти пoтpeби цepкoв, мoнaстиpiв i
блaгoчeстивих людeй, a тaкo)к замoвлeнЬ сa[,toi Киiвськoi aкaдeмii [19.| '
с 143,149 192' с 93-94]

Tpeбa пiдкpeслити, щo в бaгaтьoх нaкaзax зHaхoдиMo яскpaвi
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apгy[4eHти Ha дoкa3 вeликoгo зHaчeння oсв|ти тa впливy шкoли нa
внyтpiЦJHr життя гpoмaдяHствa: (Кaкъ вo мнoгиxъ сoстoящиХъ пoдЪ
вЬ|оoкoю дep}(aвoю Ея И м пepaтopскaгo Beл ичeствa гopoдaХъ yЧ peЖдe н Ь|
вoспитЬ|вaeмыxъ двopя|.|ствoi'ъ и пpoтчeгo звaнiя д*тямъ yчилищa, oтъ
кoтopЬ|xъ и нeмaльlЙ плoдъ oтeчeствy пpинoсится, a нeв.fiждьt и
paзвpaщeHнЬ|e нpaвы, сyeвtpiя, paскoлЬl и пpoтчee тoмy пoдoбнoe,
сoвсtмъ кь сoжитiю блaгoнpaвнaгo Hapoдa нeпoтpeбнoe истpeбляeтся>
(Haкaз сytvlсЬкoгo шляxeтства)

Bзaгaлi кyльтypнi iнтepeси зaймaли ви3нaЧнe мiсцe в нaкaзaх
yкpaТнсЬкиi, дeпyтaтaм, l тим тi Haкaзи зHaчнo вiдpiзнялися вiд нaкaзiв
poсiЙським дeпyтaтaм. Пopiвнююни oднi й дpyгi Haкaзи щoдo ixнiх
дo[4aгaнЬ в дiлянцi oсвiтнix iнтepeсiв, poсiЙський iстopик B Бoнкapьoв
дae тaкy oцiнкy: <Якщo yкpaiнсЬкe цJляхeтствo мaЙжe всюди вислoвилo
бaжaння ]vlaти y ceбe нa Укpaiнi yнiвepситeти' npизHaючи Tx вax<ливe
ryмaнiзyюнe знaЧeHня для всЬoгo гponiaдянствa' тo poсiйсЬкe двopяHствo
нiдe (пiдкpeслeння B. Бoнкapьoвa. _ C )в свoТx Haказaх He вислoвлювaлo
тaких бaжaнь Tiльки в oдHoмy opлoвсЬкoмy пoвiтi двopяl-lствo, гoвopячи
пpo пoцJиpeнHя в нapoдi вс iлякиx хвopoб, пpoсилo (yмHoжитЬ
мeдицинскie y H и вepситeтьl, гдt oп peд*л ить пoвeл*,ть дoвoл Ьtloe ч исл o
lt,toлoдЬlxъ людeЙ, кaкъ свoиxъ пpиpoднЬ|хъ, тaкъ и мaлopoссiянъ> <Aлe
в тиx слoвax, - пpoдoв)кye B. БovкapЬoв, _ ясHo вистyпae стpoгo
пpaктичнa, yтилпapнa тoЧкa пoглядy в пpoтилeжнiсть дo тoгo свtтлoгo Й
вeличнoгo пoглядy нa знaння взaгaлi, щo Hиni oвtянi мaЙжe yсi yкpaiнськi
нaкaзи> |14'c.322|. B. Бovкapьoв пoдae Й пoяснeння цьoгoфaкгy' a сaмe,
пiдкpeслюe poль КиiвськoT aкaдeмil, як ваxФивoгo кyлЬтypHoгo чиHникa
нa УкpaТнi, щo noцJиpювaв ocвiтy сepeд yсix вepств yкpaiHсЬкoгo наpoдy.

L{iкaвo, щo в Haкaзax кoзaкiв нe зHаxoдимo кoнкpeтHиХ дoмaгaнЬ в
oсвiтнiЙ спpaвi, - [,to)кe, тoмy, щo кoзaкiв бiльшe зaЙмaли питaння
пoлiтичнoгo xapaкгepy: <B MaлoЙ Poссiи, - тaк читarмo в нaкaзi кoзакiв
пpилyцЬкoгo пoлкy, - пepвoй Heдoстaтoкъ' чтo нe имteтся гeтмaна. Тoгo
paди npoсятъ кoзaкъ y Ея Имnepaтopскaгo Beличeствa, дaбы пoвeлtнo
бьtлo въ MaлoЙ Poсciи избpaть гeтЬмaнa вoлЬнЬ|ми гoлoсaliи; a o вьtбop't
(в пoлкoвники' пoлкoвyю стapшинy, сoтники и сoтeнHyю стapшинy
oс*дльtxъ) въ тhхъ м'Ьстaхъ, кyдa нaдoбнo бyдeтъ стapцJинЬl, вoлЬнЬlми
)кe гoлoсaMи' пo пoстaнoвлeннЬ|мъ пpeжниxъ гeт[4aHски]t,lъ стaтЬяMъ _
пoдтвepждeнiя пpeжниxъ пoстaнoвлeнiЙ> [79' с 156-157l.

У сaмiй <Кoммиссiи для сoчиHeнiя нoвaгo Улoжeнiя> (1767) дeпyтaт
вiд шляхeтствa киTвськoгo пoлкy Boлoдимиp 3oлoтницькиЙ пoдaв плaн
нapoдHoT oсвiти, згiднo 3 якипlt виХoвaння пoдiляeться нa зaгaлЬHe -
спiльнe для вcix _ тa Ha oсiбнe' сeбтo влaстивe i пoтpiбнe дiтям oкpeмиx
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вepств гpoмaдяHствa. 3a тиM nлaнoi,, нижчi сiльськi [!кoли мaли бyти з
нaйкopoтшoю npoгpамoю, бo tхнс зaвдaння пoлягaс лишe в тoмy, шoб
гoтoвити з дiтeЙ дoбpoнинниx i пpaцьoвитиХ гpoмaдян. Пpoтe в плaнi
B 3oлoтницЬкoгo с дeкiлькa здopoвих дy[4oк, нaпpиклaд, f.lpo тe, щo кoЖHa
шкoлa мae бyти aвтoнoмHa щoдo вHyтpiшньoгo свoгo життя [10a' с 528]

Кoмiс iя 1767 p. пpиnиHилa свoю дiяльнiсть в гpyднi 1768 p.,
зaли[lJивши в свoer\4y apxiвi кyпy ]vtaтepiaлiв, щo мaлo вiдбитися нa
нaстyпнiм poсiЙськiм зaкoнoдaвствi Пpaвдa' p 177 О вигoтoвлeнo пpoeкт
opгaнiзaцiТ сiльськиx шкiл, щo мали oбoв'я3кoвo пoвстaти в кoжнiм ceлi
тa вeликiЙ слoбoдi, a rгpиMyвaти тi шкoли мyсилo сaмe нaсeлeння floгляд
зa тиi,lи tljкoлail'и пoклaдaвся нa свящeник|B' a yчитeЛяп'и нaMlчaлися
диякo|-|и, дяки aбo свiтськi oсoби. Ciльськa шкoлa' зa ти[,l пpoeкroм, бyлa
oбoв'язкoвoю для xлoпцiв. 3poзyмiлa piн, щo з npoeКтy oбoв'язкoвoгo
нaвlaння xлoпЦiв, нaкинeнoгo нaсeлeнHю нa Йoгo кotцг, нiчoгo нe виЙшлo.

PoзнapyвaвшисЬ y свolЙ кoлишнiЙ мpit - ствopити Hoвy пopoдy людeЙ
шляxoм виxoвaння, Кarepинa l| зaдyмaлa зpeфopмyвaти шкiльнy систeмy
лиuJe щoдo сai,oгo HaвЧaння, для Чoгo нaкaзoм з Дня7 вepeсня 1782 p.
нa iм'я сeHaтopa Пeтpa 3авaдoвськoгo дopyчила йoмy cклaсти <Кoмiсiю
для зaсHyвaння шкiл>. Кoмiсiя тa мaлa тaкi зaвдaння: ,l ) вигoтoвити i
стyпнeвo здiЙснювaти зaгaлЬниЙ план HapoдHиx шкiл; 2) гoтyвaти
yнитeлiв; 3) пepeклaдaти нa pociЙськy мoвy aбo склaсти пoтpiбнi
niдpyvники Taк виниклa yстaнoвa, щo чepeз 20 poкiв стaлa зapoдкoм
мiнiстepствa HapoдHoi oсвiти. Гoлoвoю тoi Кoмiсii вiд самoгo пoЧaткy дo
1799 p. бyв гpaф П 3aвaдoвськиЙ*, a гoлoвHим дiянeм Гi бyв сepб Хфeдip
Янкeвич дe.Mipiевo, щo взяв нa сeбe вигoтoвлeння пpoeктy нoвих шкiл

Янкeвич, щo бyв диpeктopo|tit Hapoдних шкiл y Cepбii, пpиTxaв дo Poсii
Hа зaпpoшeння Кaтepини ll no peкoмeндaцii цiсapя Йoсилa || Бepyни
aктивHy yЧaстЬ в дiяльнoстt Кoмiсii для зaсHyвaHHя шкiл, Янкeвин дeякиЙ
нaс бyв тaкo)к диpeктopoм гoлoвHo.j нapoдHoi |'lJкoли тa yчитeлЬсЬкoi
сeмiнapiТ в Пeтepбypзi,  чпeнoм PoсiЙськoТ aкaдeмi l  тa aвтopoм як
дeкiлькox пiдpyнникiв, мiж iншим, <3p*лищe Bсeлeнньtя)), щo Йoгo вiн
склaв зa зpaзкoм <orbis piсtus> A. Кoмeнськoгo' так i нayкoвих пpaцЬ'
сepeд якиx oсoбливe мiсцe займaс <CpaвнитeльньtЙ cлoвapь вс.hxъ
я3Ьlкoвъ и нap*viЙ>, дe пopiвнюeтЬся 279 мoв: 171 - aзiaтських, 55 -
eвpoпeЙських, 30 - aфpикансЬкиx тa 23 _ aмepикaHсЬких [.t93' с. 4 '  109'
126, 165-1661

3гiднo з нoви[,t плaHoNl шкiльнoi систeN4и (Йoгo зaтвepджeнo 5 сepпHя

.P. 1794 Катepина || виклoпoтала для П 3авадoвсЬкoгo вiд aвстprЙськoгo цiсapя титyл
гpафa Pимськoi iмnepi'' а 3а Павла | П 3авaдoвськиЙ дlсгав титyл гpафа PoсiйсЬкoТ |мnepil
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1786 p ), зaвoдиться тpи типи щкiл: гoлoвнi шкoли - чoтиpиклaсoвi,
сepeднi -  тpиклaсoвi тa мaлi -  двoклaсoвi Утpимaння тих шкiл
пoклaдaлoся Ha ypяди гpoмaдсЬкoгo пiклyвaння*, сeбтo нa мiсцeвi кotlJти.,1 тpaвня 1789 p. вiдкpитo в Киeвi гoлoвHy шкoлy дy)кe ypoчистo B
oфiцiЙнiм дoнeсeHнi пpaвитeля киjвсЬкoгo нaмiсництвa C. Шиpкoвa дo
Пeтepбypгa пoвiдoмлялoся, щo нa вiдкpиттi шкoли вистyпив з пpoмoвoю
8-лiтнtй yчeHЬ Кaлинoвський, щo Il вигoлoсив (пopядoЧнo сь пpистoЙньlмъ
видoмь) Tyт жe пoдaнo сaмy npo]v|oвy, пoвнy oблeсливиХ слiв нa aдpeсy
<vaдoлюбив.tЙшeЙ Maтepи oтeЧeствa KЬ HauJeil,ty вoспитaнiю> [106, с
55] B шкoлy oдpaзy встyпилo 58 xлoпцiв i  18 дiвчaт |176, c.71|, aтpoхи
3гoдoм кiлькiсть iХ зpoслa дo.134, a сaмe 99 хлoпцlв i35 дiвvaт
.Qиpeкгopoм |'lJкoли бyв Пeтpo CимoнoвськиЙ P 1798 Йoгo зaмiнив Mикoлa
ПoлиткoвськиЙ, а 1800 p. встyпив нoвиЙ диpeктop |вaн ГлeЙнич. Biд сiчня
1790 p. ввeдeнoдo пpoгpaN4и лaтиHсЬКy iнiмeцькy мoвy. B сiчнi 1791 p.
вiдкpитo 4 клaс B числi yvитeлiв бyв, мiж iншим, Maксим БepлинськиЙ,
щo виклaдав гeoгpaфiю, iстopiю тa пpиpoдoзHaвствo [186, с 4, 7, 8, 9].
Шкoлa мiстилaся нa Пoдoлi, в наЙбiльtu зaлюднeнiЙ iтopгoвeльнiЙ чaстинi
мiстa [,174' c 426|

Toгo сaмoгo 1789 p вiдкpитo гoлoвHy |'JJкoлy в Чepнiгoвi' B p. 1797-.1 799 нa КиТвщинi бyлa лишe oднa гoлoвl{a uJкoлa. нa Пoлтaвщинi - тpи,
нa Чepнiгiвщинi _ шiсть. a Maлиx u.lкiл, сeбтo сiльських, здaeться, в тoЙ
чaс зoвсiм нe бyлo

У стaтyтi для Hapoдниx шкiл, мiж iншим, yчитeлям Haкaзyвaлoся: кHe
poбити смiшниx pyxiв' нe пoкaэyвaти, як птицi лiтaють тa нaслiдyвaти
птaшинoгo, кtньськoгo aбo сoбачoгo гoлoсy), a кPyкoвoдствo yчитeляrilъ
нapoдHЬlxъ yчилищъ) (17B9) зaбopoнялo <тiлeснi кapи, peмнi '  пaлицl,
батoги, лiнiЙки Й ptзки, ляпaнцi, tllтoвxaни Й кулaки, сt\,lикaHня зa вoлoсся,
стaвлeння нaвкoл|шки. кpyтiння вyxa, всiлякi глyми Й noсмixи _ oслячe
вyХo, Haзви скoтини, oслa Й т п.> [33. с 331]

Уpядoвi шкoлИ нa Укpaiнi, як свiдvaть opгaнiзaцiЙнi мaтepiaли, нe
мoгЛи пoХвалитися жaдHим yспtxoм, бo нaсeлeнHя стaвилoся дo HиХ
нeгaтивHo тoмy, щo тi шкoли, нa йoгo пoгляд, гoтyвaли ли|'Дe кaHцeляpистiв
| сyтяг HeнaвисHих нapqдoвt [126, c 39]. УкpalнськиЙ нapoд вoпiв пo-
стapoмy yчити свo!Х дiтeЙ y дякiвських шкoлax, aлe ypяд He визнaвaв
тих шкiл i вживaв пpoти Hиx piшyниx зaсoбiв, HanpиКлaд, зaбopoняв дiтям
xo.qити дo дякiвських шкlл тa пpи|\Jtyсoвo зaгaHяB 1Х дo ypядoвих шкiл.

,7 л|АcтoпaА,a 1775 p BЙAaнo закoн пpoпoдiл PoсiЙськoi |мпepii на ryбepнii Bкoжнiй
ryOepнii мав бри. п|д roлoвyванням ryбepнатopa. <Пpикaзь o6u]eсrвeннагo пpизp'Ьнiя> для
кepyвaH ня шкiлЬни tilи тa дoбpоt и нним и yсганoвами
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Aлe Й пpИ тих зaсoбax бopoтьби з дякiвськими шкoлaми вчилoся в Hих
знaчHo бiльшe дiтeЙ, нiж в ypядoвиx шкoлaх Taк. нaпpиклaА, у Htжинi y
дякiв внилoся вдвoe бiльшe дiтeЙ, нlж в ypядoвiЙ мicькiЙ шкoлi' У Poмнi
oфiцiЙнa шкoлa нaлivyвалa 72 уннi, a y пpивaтних yvитeлiв yнилoся 80
дiтeЙ тa кpiм тoгo. бyли щe шкoли пpи цepквax Taкe стaнoвищe ypядoвиХ
шкiл дyжe нeпoкoiлo yпpaвитeлiв тих шкiл, aлe нaчaлЬствo paдилo Iм нe
дyжe пoбивaт|Аcяти|li, бo ypядoвi шкoли, мoвляв' зaвeдeHo нe для нaс' a
для eвpoпи, _ щoб дoбpa oпiH|я бyлa пpo нac|126, с 8' 10]

oтoж. yжe тoдi зHaxoдилися люди, якi дoбpe здaвaли сoбi спpaвy
пpo тe' щo Кaтepинi l| зaлeжaлo нe тaк Ha пoцJиpeннi oсвiти, як нa тiм'
щoб скpiзь Йшлa слaвa пpo HeT як пpo вeликy пpoсвiтницю l спpaвдi,
Кaтepинa || вopoжe стaвилaся дo пoшиpeння oсвiти сepeд пpoстoлюддя, -
пpo цe щиpo писaлa вoFia дo гp. Пeтpa Caлтикoвa: <Чepни He дoл)кHo
давaтЬ oбpaзoвaнie; пoкoликy бyAeтъ зHaтЬ стoлЬкo )кe, скoлЬкo Bи Дaя,
тo нe стaHeть пoвиHoвaтЬся Haмъ въ тaкoЙ м'Ьp*, въ кaкoй пoвинyются
тeпepЬ) A щo вoна бyлa слaвoлюбнa, пpo тe мoжe свiднити iT лист дo
сBoгo вeликoгo npиятeля, нiмця Фpидpихa Гpiммa: <3нaотe, чи нe знaстe,
щo з милoсти Бoжol пpoтягoм oднoгo poкy вiдкpитo тyт y нaс, y Пeгepбypзi,
10 нopмaльних шкiл, дe вЧитЬся пoнaд 1000 yvнiв Чи нe ввaжarтe ви,
щo в Meнe з'явилoся в^ликe бaжaння вихвaлити сeбe пepeд вaми?> [,1 06,
с. XХXV||] Maбyть, yveний пpиятeлЬ Кaтepини l| нe мiп зaвдяки свo'|й
вдаvi, дaти щиpy вiдпoвrдь свoiЙ висoкiЙ кopeспoHдeнтцi нa ii зaпитaHHя,
бo всi лVl.cтИ Йoгo дo He[, (пopo)кнi щoдo змiстy, aлe пoвнt нaЙoгiднiшoгo
п|длeщyвaHня в сyпpoвoд| pa3-y.pa3 p|знoгo poдy пpoxaнЬ. виявляютЬ
Йoгo oбличчa в нaЙнenpинaднiшiм виглядi> [16' с 731]

Poзглянeмo тenep питaнHя, як сaмe peaгyвaлa Кaтepинa | l  нa тt
дoмaraHн' i  в oсвiтнiЙ спpaвi, щo Тx мiстили в сoбi Haкaзи yкpaiнським
дeпyтатa^4 1767 p. Як yжe згaдyвaлoся' p. 1766 бyлa дyмкa вiдкpити пpи
КиiвськiЙ aкaдefi'ii двa фaкyльтeти - liaтeмaтичниЙ i мeдинниЙ (тy дyмкy
пoдaв Кaтepинi || киiвськиЙ гeнepaп-ryбepнaтop Глrбoв), aлe Кaтepинa ll
нe тiльки нe пiшлa нaзyстpiн тoMy, a, нaвпaки, xoтiла висeлити Aкaдeмiю з
Гr бyдинкy' щoб тaм пpимiстити шпитaлЬ P.1781 П Pyмянцeв noдaв дyмкy
в дoпoвiдi Кaтepинi |l - вiдкpити в Глyxoвt вищy вrЙськoвy шкoлy' a p 1786
кн ГpигopiЙ Пoтьoмкiн пoдaв цapицi плaн Кaтepинoслaвa, дe пpoeктyвaв
вrдкpити yнiвepситeт з aкaдeмiсю мистeЦтв тa мyзики 16 сiчня 1786 p
Ceнaт нaвiть видaв Haкaз пpo тe, щo Кaтepинa Il дoзвoлилa нa дapoвaнiЙ
Heю кH Пoтьoмкiнy зeмлi пpи oзepкaх y Кaтepинoслaвi збyдyвaти дiм для
пpимlщeння тaM гpeЦЬкol гiMHaзiI тa lнших шкiл, щo Nnaли нaлe)кaти дo
КaтepинoслaвсЬкoгo yнiвepситeту |122, с 376] Кpiм тoгo, тoдi ж тaки ypяд
пpoeКтyвaв вiдкpити yнiвepситeт в Чepнiгoвi [77' с 303-30a]
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Кoмiсiя П. 3aвaдoвськoгo виpoбИлanлaн yнiвepситeтiв, дe визнaнeнo
yмoви Bстyпy Ao HиХ пpиблизнo тaк, як 40 poкtв пepeд тиt\' ви3нaчив yмoви
пpийнятrя yннiв дo КиlвськoТ aкaдeмi i  lиитpoпoлит P. 3aбopoвськиЙ:
<Hayки нaзЬlвaются свoбoднь|ми для тoгo, чтo всякoмy oстaвлeHa
свoбoдa ихъ пpioбp*тaтЬ. a He для тoгo, чтoбъ сie пpавo пpeдocтaвлялoсЬ
тoлЬкo лЮдяMъ свoбoдньtмъ Пyтъ къ пpoсвtщeнiю oтвepзaeтся
кa)1дoмy, лишь бьt eжeлaющiй пpoсв*титьcя бьtлъ чeлoв'&къ, им*ющiй
Heпoвpe)i(teнньlЙ yмъ> [104' с 664] He тpeбa зaбyвaти, щo П 3aвaдoв-
ський бyв виxoваHцeм КиTвськol aкaдeмi i

Пpoтe нi oдин з тиx пpoeКтtв нe дix<'цaвся здiЙснeння зa Кaтepини ||.
бo цeнтpaлiстичнa пoлiтикa Тi  та poсiЙсЬкoгo ypядy взaгaлi бyлa
спpяMoвaнa нa тe. щoб He дoпyстити нa Укpai.нi iснyвaння yнiвepситeтy,
мoжe бyти. з тиx мipкyвaHЬ, щo сaмe yкpaTнськиЙ наpoд мaв <oсoбeннyю
склoHt{oстЬ кЪ HayкaМъD

Щoдo Hapoдних шкiл - peфopмa Кaтepини || пpивeлa лиUJe дo
зpyЙнyвaння пoпepeднix шкiл' He дaвши зaмiсть ниx мaЙжe нiчoгo 3 таким
шкiльним бiлянсoм встyпaлa УкpaТнa в Hoвe стoлiття

lyжe влyннy Хapaктep|Аст|Аt<У цapювaнHя Кaтepини || дав, нa мiЙ
пoгля.q, poсiйськиЙ iстopик B КлючeвськиЙ: <Имnepия пpeдстaвляЛa
no oбщeмy пpeдстaвлeнию стpoЙнoe и вeличeствeнHoe здaF|иe, a вблизи,
в пoдpoбнoстяХ - хaoс, HeypядиЦy, кapтинy с paзмaшистЬ|Mи и
нeбpeжньtми Maзкaми. paзсчитaнHЬ|ми нa дaлЬHягo зpитeля) [54, с. 385].

Пepeхoжy тeпep дo вИДaвничoi спpaви тa взaгалi дo noзaшкiльнoТ oсвiти
Як вiдoмo, Moсква здaвHa пiдoзpiлo стaвилaся дo книг <литoвскiя

пeчaти), сeбтo дo тиХ кHИг щo нaдxoдили з пiвдeннo-зaxiдниx зeмeлЬ
Ужe p 1627 мoскoвськиЙ цap Михаiл Фeдopoвиv paзoм зi свoТм бaтькoм
naтpiapxoм Фiляpeтoм вLtАaв Haкaз - <на Moскв.Ь и вo вс*xr, гopoдaХъ
литoвскiя пeчaти yчитeлЬнЬlя eвангeлiя apxимандpитa Киpиллa
(Тpaнквiлioнa CтaвpoвeцЬкoгo _ C ) и иHЬ|я кHиги eгo слoгy вьtбpaти и нa
пoжаptхъ с}кeчЬ, чтoбьt epeсЬ и сMyтa въ мip.f i  нe бьlпа> Aлe. нe
дивляЧисЬ нa цаpський yкaз, зaбopoнeнi книx(ки <литoвскiя пeчати)
дiстaвaлися нa MoскoвщиHy i  дoхoдили нaвiть дo тaкиХ глyшин, як
BeликиЙ Устюг oveвиднo, слoвa цapсЬкoгo Haкaзy laлLIiLJJaлиcя i,epтвoю
бyквoю [15'  с 11-13]

Biд нaсy злyки Укpaiни з Moсквoю yтиски з бoкy MoскoвсЬкoгo ypядy
нa yкpalHсЬкi видaння зpoсли тaкoю мipoю' щo MoскoвськиЙ сoбop .1690
p Haлoжив нa цiлy низкy кHижoк (пpoКлятствo й aнaфeмy, He тeviю сyryбo
i тpeгyбo, Ho и Mнoгoгyбo> Aнaфeмi пiдпaли такi книжки: <БoльшoЙ
Тpeбникъ> i <Cлyжeбникъ> П Moгили, <Кaтиxизисъ> i <ЭкзeгeзИсЪ))
C Кoсoвa, <Bьlклaдъ o цepкви) Teoдoсtя Caфoнoвинa, <Mиpъ съ Бoгoмъ>
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l Гiзeля, <Meчъ> i <Tpyбьr слoвeсъ) Л Бapaнoвичa, <Ключъ paзyмtнiя>
i <Meссiя ПpaвeдньrЙ> | Гaлятoвськoгo, <oгopaдaкъ) Aнтoнiя Paдивилoв-
сЬкoгo Aлe Й aнaфeпJta He пepeшкoдилa пoшиpeHHю зaбopoнeHиХ кHи)кoк
нa Moскoвщинi, i  нaвiть вищi пpeдстaвHики дyхoвнol влaди пpaвили
слyжбy Бoжy з зaсyджeниx кни)кoк П. Moгили.

oсoбливo гipкoi дoлi зaзнaлo yкpaiнськe видaвництвo зa Пeтpa l тa
Йoгo настyпникiв i  нaстyпниць. Bласнe кaжyчи, (пpeдвapитeлЬHaя

Цeн3ypa), сeбтo цeнзypниЙ пepeгляд pyкoписy пepeд Йoгo видaнням,
пoявилaся в Poсii з пpичиHи видaння vepнiгiвськoю i Кисвo-ПeчepсЬкoю
дpyкapнeю книг (сo мHoгoю npoтивl.loстЬю вoстoчнoЙ цepкви)' - тaк
мoтивyвaв нaкaз Пeтpa | з дня 5 жoвтня 1720 p' зaвeдeння пoпepeдHЬol
цeнзypи. Haкaз тoй пpoгoлoшyвaв: <Bнoвь книгъ никaкихъ, кpoм*,
цepкoвнЬl)сь пpeжHихъ издaнiЙ, нe пeчaтaтЬ. A и oньlя цepкoвHЬ|я стapЬlя
книги, для сoвepшeнHaгo сoглaсiя съ вeликopoссiЙскими, съ тaкип,!и жь
цepкoвними книгaп'и сnpaвливaтЬ пpe)кдe пeчaти съ т.Ьми вeликopoссiй.
скиI\,lи пeчaтми' дaбьt никaкoй poзни и нap'tнiя въ oHЬ|xъ нe былo; a
дpyгиxЪ Hикaкихъ кHигь' Hи пpe)кHихъ, Hи нoвЬlхъ издaнiЙ, нe oбьявя
aбъ oньlхъ въ lyxoвнoй Кoмиссiи и He взявъ oт oнoЙ пoзвoлeнiя, въ т*xъ
MoнaстЬ|pяхъ нe neчaтaть, дaбьl He мoгЛo въ тaкиxъ кl{игaхъ никaкoй въ
цepкви Boстoчнoй пpoтивнoсти и сь вeлИкopoсciЙскoю пeЧaтЬЮ сoглaсlя
пpoизoйти> [81 ' с. 280] HaкaзoiЛ з дHя 20 бepeзня 1721p зaбopoHялoся
пpoдавaти (книги писaнHЬ|я и пeчaтHЬlя бeзъ дoзвoлeнiя noдъ стpaxoMъ
)(eстoкaгo oтв.Ьтa и бeзпoщaднaгo штpaфoвaнiя> |142' c 74l1

3 тoгo чaсy пoсипaлися нa oбидвi згaдaнi yкpaiнськi дpyкapнi гpoшoвi
кapи, кoнфiскaцiТ видaнь i нaвiть кoнфiскaтa сaMoi дpyкapнi, як цe стaлoся
з нepнiг iвськoю дpyкapнeю p 1724 |B1, с 335-336]

Бyли випaдки, щo кoнфiскaтy тa (aвтoдaфe> пiдпaдaли чyжoзeмHl
видaHня' щo дiстaвaлIАcя p,I1я пpoдa)кy нa Укpaiнi Тaк, нaкaзoм цapицi
Гaнни lванiвни здня 26 гpyдня 1738 p зaГaдyвaлoся ки[всЬкoмy гeнepaл-

ryбepнaтopoвt Лeoнт'свy спaлити .150 npимipникiв кaлeндapя нa 1739
piк, кoнфiскoвaних y Киeвi y львiвськoгo мiщaнинa, бo в тих кaлeндapяХ,
мoвляв, бyли <пaссaжи злoyinЬ|шлeHHЬ|e и Heпpистoйньte, ч.| iмъ
HepaзсyдитeлЬHo, Hapoдь ttioжeтъ лeгкo пpидти въ кaкoй сoблaзнъ и
сyмн*нie>, a в кiнцi тoгo нaкaзy дoдaeтЬся, щo <вмtстo т.tхъ пoльскиxъ
кaлeндapeй мoгyтъ въ Кieв.t и вo всeЙ Укpaин't yпoтpeблять pocсiЙскie
кaлeндapи, кoтopыe и3дaются вЪ r.leЧaтЬ здtсь, въ Aкaдeмiи Hayкъ>

[109' с.  8-9].
Пoлiтикy Пeтpa | щoдo yкpaiнськoгo дpyкy peтeЛЬнo пpoдoв)+ryвaлa

Кaтepинa |l !oсить нaвeсти ryт npиКлaд пpo дoлЮ <Бyквapя>, щo Йoгo
xoтiлa видaти Киeвo-ПeчepсЬкa лaвpa в .1769 p Apхiмaндpит Лaвpи
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звepнyвся дo Cв. Cинoдy з гlpoxаHням дoзвoлити дpyкyвaти <Бyквapь>,
пoясHюЮчи, щo <тaмoшнiй (yкpaiнськиЙ. _ C ) и зaгpaничньl Й
блaгoчeстивьtЙ нapoдъ кaкъ пpe)кдe Hикoгдa свoихЪ д.ЬтeЙ пo Hoвoнaпe-
ЧaтaнHЬlмъ въ мoскoвскoЙ типoгpaфiи <БyкваpяMъ) He oбyнaлъ' тaКЬ дe
тeпepЬ, пaЧe х(e пo сeMy, чтo вЪ oHЬ|хъ пpиличHЬ|xЪ зa oбьlкнoвeHнo пpи
yнeн i и д.hтeЙ вЬ|yч и вaeм Ь|хъ мoл итвь Heдoстaтoч нo пoл oжeHo, тpeбyeтъ
пpoдaЖи пpeжнeЙ пeчaти БyквapeЙ>. Aлe Cинoд вiдмoвив y тiм пpoхaннi
i  навiть дoдaв: <Bпpeдь тaкoвЬlХъ пpeдстaвлeнiЙ нe чиHитЬ) [81' с 219]

Пpaвдa, 1 5 сiчня .1783 p Кaтepинa Il видaлa Haкaз, щo дoзвoляв всiм'
кoмy | дe вгoдHo в|дкpивaти дpyкapHl 3 тим' щo кo)кHy св|тсЬкy кHижкy
тpeбa пoдaвaти Ha цeнзypy (yпpaвaп, блaгoчинiя> oтoж внaслiдoк нaкaзy
пpo вiльнi дpyкapнi пoвстaли нa Укpatнi нeзaбapoм дpyкapнi нe лишe в
мiстaх (Житoмиpi, oстpoзi тa iн ), aлe й мiстeчкax i сeлaх' в бiльшoстi
жидtвськi [18, дoкyм. 83-88] Aлe нeдoвгo npoiснyвaли вiльнi пpивaтнi
дpyкapнi: .16 вepeсня 1796 p Кaтepинa || нaкaзaлa laлИuJlАти лишe тi
вiльнiдpyкapнi, щo знaxoдятЬся пpи ypядoвих yстaHoвaх, aбo тi, щo MaютЬ
цаpськиЙ дoзвiл, всi  ж iншi вiльнi дpyкapнi пiдлягaють лiквiдaцi l  [136'
c.152-1531

Пiсля видaнHя нaкaзy з дня 16 вepeсHя 1796 p пoвстaли нa УкpaTнt в
кiнцi XVlII ст тaкi дpyкapнi: в Чepнiгoвi (1797) тa в Киeвi (27 лиnня 1799 p')
пpи гyбepнiaльних npaвлiнняx* Ha Cлoбoжaнщинi пoвстaлa пepшa
дpyкapHя p .1793 - в Xapкoвi пpи Пpикaзi гpoмaдсЬкoгo пiклyвaння У p 1797
i 1798 та дpyкapHя B|Аtaлa, мiж iншим, бepдинeвськиЙ <Kаlendar
gospodaгski>** y пepeклaдi нa poсiЙськy мoвy [8.1' с 355-356]

3 тeхнiчнoгo бoкy vepнiгiвська i киlвськa лaвpсЬкa дpyкapнi бyли дoбpe
yстaткoвaнi Toмy Й Moсква пoсилaлa свoiх мaйстpiв yнитися дpyкаpствa
сa]\'e в тих дpyкapняx У лютoмy 1701 p' з Moскви бyв виpяджeниЙ дo
Киeвa i  Чepнiгoвa (зHaмeHщик> Mиxайлo !митpieв (дЛя Hayчeнiя
пeчaтHoмy дълy, сoстaвлeнiю чepнилЪ и всякагo кни)кHaгo ypядствa> [1 35,
c 784| Аp 1742 дo Moскви виixaв з Киeвa iepoдиякoн Mитpoфaн <для
лaнiя пyнсoнoвъ> [135' с 785] Haвiть бyв vaс, кoли мoскoвськиЙ ypяд
poбив зaмoвлeнHя лaвpськtй i  vepнiгtвськiЙ дpyкapням Tак' нaпpиКлaд,
p 1669 лaвpсЬкa дpyкapня oдepх(aлa зaмoвлeнHя в3яти нa сeбe
дpyкyвaнHя <Бeс.Ьдьl нa l tянiя>, aлe apxiмaFiдpит Лaвpи |. Г iзeль

.3гoдoм y тiй киiвськiй Apyкapнi Apyкyвaлися: вiд 1 836 p <Кieвскiя oбьявлeнiя> вiд
1838 p - кКieвскiя Гyбepнскiя B' lцoмoсrи>, а пiзнiшe - <Кieвскiй Тeлeгpaф>. <Boскpeснoe
Чтeнie> та <Тpyдьr кieвскoй lyхoвнoй Aкaдeми> [90. с 93. 35]

*.Бepдиviвський калeндаp дpyкyвався в тамoшнiй латиHo-пoлЬсЬкiй дpyкapнi ' щo i]
зaснyвaли oo Кapмeлити p 1670' ap 18/.4 iT закpитo.Бepдичiвський кaлeндаp мaв вeликe
пoшиpeння нa yкpaiHi. вiн, мiж iншим. зaвжAи пoдавaв пpopoкyвaHHя нa нaсryпний piк
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вiдмoвився вiд тoгo зaмoвлeHHя, дoбpe зHaючи, як HeспpaвHo виплaчye
Moсква свo.j бopги [45' с. 7з-79l P' 1787 лaвpсЬкa дpyкapHя зaвeла y
сeбe такoж (гpaждaHскiЙ> шpифr щo Йoгo yвiв Пeтpo I ,1708 p, a з
пoлoвини ХV|l| ст зaклaлa нoвy пaпipню в с Пaкyлi, aлe мoскoвський
ypяд p 1786 сeкyляpyвaв il.

УкpaTнськi стapoдpyки ХV|| i пoчaткy ХУ||l ст., oсoбливo ки.[вськi тa
львiвськi ,  визнaчaлися п'tистeцЬкoю oздoбoю тeкстy зaстaвкaми,
кiнцiвкaми тa piзними pитиHaми Ha тeми бiблiйнi,  iстopиvнi, aлeгopиvнi,
симвoлiчнi тa пopтpeтHi. 3 числa визнaчних гpaвepiв тoгo чaсy дoситЬ
згaдaти ryт iмeнa двox кoли|'.lJнiх вихoванцiв КиiвськoТ aкaдeмiТ - |нoкeнтiя
Ш]иpськoгo тa |вaнa Mиrypy' a тaкoж oлeксaндpa i Лeoнтiя Tapaсoвинiв,
Hикoдимa 3yбpицькoгo, ,Qeнисa Ciнкeвичa*. Пpи пopiвняннi yкpaiнськиx
цepкoвнoслoв'яHсЬкиx видaHЬ 3 тaкими жe poсiйськиMи видaHHями тpeбa
зaзHaчити тaкy вtдмiннy pисy. yкpaiнськl  видaння пpикpaшaлися
гpaвюpaми нe тiльки peлiгlЙнoгo змiсry, aлe Й свiтсЬкoгo, a тaкo)+( гepбaми
piзниx вeлЬмoЖHих oсiб Hiчoгo пoдiбнoгo Heмa в цepкoвHoслoв'яHсЬких
мoскoвсЬкиХ видaнняx |17o' c.148' 149].

Mистeцькi oпpaви вживaлися гoлoвHo пpи oпpaвi бoгoслyжбoвих
книг, _ пepeвaжHo HaпpeстoлЬниx eвaнгeлiЙ. Чyдoвi oпpaви BViхoАV|л.А
тeпep нe лишe з зaкopдot.|Hиx, aлe тaкoж з киiвсЬких мaйстepeнь lвaнa
Paвичa, |epeмi l  Бiлeцькoгo, laмiянa Boлкoвiдськoгo |171, c 111' 112|.
3вичaЙнoю oпpaвoю кHижoк зaЙмaлися iнтpoлiгaтopи-peмiсники Тaк,
нaпpиклaд, e вtдoмoстi, щo в кiнцi XУ|l ст. в Киeвi oпpaвляв кHиги для
киiвськoТ <Пpикaзнot iзби> мeшкaнeцЬ пeЧepсЬкoгo мiстeчкa Пpoxop
flaнилiв |172' c '  182]..Цo peнi згaдaю, щo в пoлoвинi ХVl l  ст пopyч 3
oпpaвal,lи з дoщoк з'явилися oпpaви з apкyшiв склeeнoгo пaпepy aбo
кapтoHy [173' с. 69]

3 видaнь лaвpсЬкoi дpyкapнi нaйбiльшe poзХoдиЛися бyквapi,
чaсoслoви тa кaлeндapi Кaлeндapi Пeнepськol лaвpи визHaчaлися
oсoбливoю дoклaднiстю пpopoкyвaнЬ, чoгo нe бyлo нi в мoскoвських, нi
в пeтepбypзьких кaлeндapях [89, c.312|

He бyдy ryт дoкЛадHo 3yпинятися нa питaнHi' якi сaмe книЖки виЙшли
y свiт зa нaс вiд дpyгoi пoлoвиl.iи XV|| дo кiнця ХV||| ст. Bкaжy лишe, щo
для шкiльних пoтpeб видaвaлися пiдpyvники, щo 1Х yживaли Киiвськa
aкaдeмiя, кoлeгij тa дyxoвнi сeмiнapii; бyквapi тa чaсoслoвVi - Для HapoдHиХ

.Пр yкpаTнських гpавepiв XV|-ХIХ сг. див npaцi: Poвинський.Q Пqдpoбньtй спoваpь pyсских
гpавepoв: У2тCП6,, l895,пoпoвп <Мaтeprялидoс,toвникаyкpaТHсЬкиxгpавepiв T'1l|TpУдуt
Укpаiнськoгo Hаyкoвoгo |нсгитyry Книmзнaвств€l Киiв, 1926 c.229-352, Йoгo ж Maтepiяли дo
слoвникаyкpaTнськихгpaвeplв .Qoдaтoк|//БiблloлoгiчнiBic'r i  1927 Ч 3 с 81-110; Кpип.якe-
вин | Пpининки Ao слoвника yкpaTнських гpaвepiв // Бiблioлoгiчнi Biсri 1 926 ч 4 C 22-25
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шкiл, a iншi пiдpyvники виписyвaл|Ася з Poсii, як. HaпpиKлaд' oбoв'язкoвo
зaвeдeниЙ y всiх нapqдних шкoлax пiдpyvник <o дoлжнoстяХъ гpaЩдaниHa
и чeлoв*,кa>, щo Йoгo скпaв, inaбyтЬ, Янкeвич дe Mipiсвo, a дeХтo пpиписye
aвтopствo тoгo пiдpyнникa сaмiй Кaтepинi ||-. flля читaHHя дopoслиХ
видaвaлися Пaтepики, ЧeтьТ, Miнei, piзнiзбipники вipшiв iт. п 3 nqдaгoгiннoi
л|тepaтypи мo)кria згaдaти нaдpyкoваHиЙ кoлo 1770 p y ПoнaiвськiЙ лaвpi
(зaснyвaння дpyкapнi в нiй звичaЙнo дaryстЬся 1732 p ) пopaдник дoбpoгo
тoнy. (Пoлитикa свицкaя..  млaды пpилиЧHaя, всиr\4ъ жe oбщe
блaгoпoтpeбнaя>. B тiй книзi пoдaютЬся, мiж iнщим, тaкi пopaди: <Йlж
пolilaлy, нe клaди въ ryбy дpyгoгo кyсa, пepшoгo нe пoлкt{yвши, aнi тaкъ
вeликoгo, кoтpиMь бьtсь нaпoлHилъ yстaD <He yтиpaЙ сepвeтoю пoтy з
лицa, aнi нoсa, aнi тapилки) [75' с. 80]

Укpaiнськa видaвничa спpaвa зaвepшyo XV||| ст видaHняM <Eнeiди>
| КoтляpeвсЬкoгo, щo стaHoвитЬ noчaтoк нoвoгo пepioдy yкpaiнськo.l
лпepaтypи

Пpoдaжeм кHи)кoк зaймaлися киiвська лaвpсЬкa тa vepнiг iвськa
дpyкapнi, киiвськиЙ мaгiстpaт, a тaкoж пpивaтнi oсoби. Тaк, y Киeвi
кни)ккaми тopгyвaли кyпцi Лeпятa, BopoбнeHки тa якиЙсь кpамap 3
жapтiвливим пpiзвищeм кГapбyз>, щo скyпoвyвaв i пpoдaвaв дpyкoвaнi
тa pyкoписнi книги |127' c 1415] У pp 1760-1788 пpoдaжeм книжoк
нepнiгiвськoi дpyкapнi зaЙмaвся vepнiгiвськиЙ гpoмaдянин Mикитa 3aгiЙ
Biн Iздив сaHкaми i вoзoм тopryвaти пpoдyктaми дo Хapкoвa, Poмнa, Cyм,
Бopзни l нaвiть дo Киовa [55' с. 1 99.200] Бaгaтo yкpaTHсЬкиХ видaнь Йшлo
дo Moскoвщини P 1672 |. Гiзeль вiдпpaвив 3 noслaнЦями Ha пpoдaж дo
Moскви 427 книг' a нeзaбapoм нaдiслaв ryди oлeксy Myшиva тa Тимoфiя
Кyмвy, - вoни вiдvинили y Moсквi книжкoвy кpa['HиЦю Тo бyлa пepшa
книгapHя в Moсквi. Пiзнiшe тaкy кHигapню зaлo)килa Киeвo-ПeчepсЬкa
лaвpa i в Пeтepбypзi' пpoвaдячи тyди книги бичкainи з ЧисЛa тих, щo
дpyкyвaлися зa l,oскoвсЬкиt\'tи звoдaпJ|и [178' с 1097.1098] Бyвaлo Й тaк,
щo Ao Киoвa пoсилaли людeЙ сneцiaльнo зa книжкai,и - нaвiть з Cибipy
Haпpиклaд, p 1702 тoбoльський митpoпoлит ФiлaтeЙ вiдpядив дo Киeвa
epeмiя lвaнoвa, iтoЙ пpивrз дo Toбoльськa <бoнкy> книг [,|35, с 787].

3aкopдoннt видaHня yкpaiнцiдiстaвaли вiд пoлoвини ХV|l| ст. aбo в
Киевi, кyди nepioдичнo нai)кджaли iтaлiЙцi з Лoмбapдii з лaтинськими i
фpaнцyзькими книжками [178, c.  1099] '  aбo нaЙчaстiшe Чepeз
бpeслaвськoгo кpalЛapя Кopнa Taк, вiн пoстaчae кHи)l(ки лyбeнськoмy
пoлкoвникoвi Пeтpy Aпoстoлy, гeнepaлЬHoMy oсayлoвi lвaнy

.Пiдpyvник <o дoлжнoстяхЬ гpa)tqaнинa и чeлoвftка> пiдпав засyджeнню p 1819 з бoкy
Учeнoгo кoмiтeтy пpи Гoлoвнiм пpaвлiннi шкiл, щo нака3aв yвeсrи y всlx шкoлaх 3ам|стЬ тoгo
пiдpyчника <тгeнie из eвангeлистoвъ) |125. с 2o5-2o8|
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CкoponадсЬкoMy, лyбeнськoмy noлкoвникoвi lвaнy Кyлябцi тa бaгaтьoм
iншим |78' c 235-238] y Киeвi знoсинallи 3 зaкopдoнHиt\llи книгapями
для пoтpeб Киtвськoj aкaдeмit зaймaлися, як yжe згaдyвaлoся, киiвськt
кyпцi Cтeпaн тa |вaн Aндpeeви. B дpyгiЙ пoлoвинi ХV|ll ст бaгaтo кни)кoк
iз-зa кopдoHy пpивoзили пoлтaвськi  кyпцi,  oб'eднaнi в спiлкy
(Гp Пaскeвин з бpaтaми, C. Maксиtvloвич, Xвeдip Лyкiянoвин та iн.). У
Кисвi дoвoзoм зaкopдoHниx книжoк з BapuJaви зaЙмaвcя iтaлiець
Бaлтaзap Пeссap [132' с. 39].

l.|apськиЙ ypяд пoсгiЙHo видaвaв нaкaзи, щo зaбopoняли дoвiз тих чи
iншиx книжoк з-зa кopдoнy. a в кiнцi ХV|l| ст зaбopoнeнo дoвoзити з-зa
кopдoнy мaЙжe всi книжки. Aлe всe.тaки Hqдoзвoлeнi видaння дoхoдили в
кoнвepтax, - Тх Haдсилaлa дo pqдичtв i знaЙoмих мoлqдЬ' якa B{илaся в
зaкopдoHHих yнiвepситeтaх,14 чepвня .l798 p Пaвлo I peскpиптoм нa il,,я
гeнepaлЬнoгo пpoкypopa o. Кypaкiнa нaкaзaв викликaти з-зa кoщoнy всix
тих' щo тaм yчилися' a якщo npoтягoм двoх м|сяцlв нe пoвepнyтЬся' тo
ypяд скoнфiскye jхHi чи Тxнiх бaтькiв мaeтки |132' c.41]. Haкaз Пaвлa | пpo
забopoнy дoвoзy з-зa кopдoHy всiх бeз виняткy книг, a тaкoж Hoт' скaсyв€lв
oлeксaндp | нepeз дeкiлькa днiв пlсля свoгo встyпy нa Цapствo (1801). Дo
peнi згaдaю, щo для Пaвлa | втiлeним iдeaлoм цeнзopa бyв Фeдip
ТyмaнськиЙ, yкpaiнeцЬ з poдy, Щo бyв цeнзopor\i чyжoмoвHиx видaнЬ y
Pизi, - вiн зaЙмaвся нe лишe цeнзopсЬкими спpaвaми, aлe Й викaзaми,
oдHaк в цiЙ poлi зaЙшoв тaк дaлeкo, щo oлeкса|.lдp l звiльнив Йoгo з пoсaди
1801 p aбo нa пoчaткy 1802 p. [105' с.469]

Щoдo бiблioтeк _ xapaктep пpил}oдниx мaли лицJe бiблioтeки
ЦepкoвHи х бpaгств Шкiльнi бiбл ioтeки oбслyгoвyвaл и пepeвaжнo yчитeл iв
i yннiв. 3i шкiльниx бiблioтeк oсoбливo бaгaтa бyлa Giблioтeкa киiBсЬкoi
aкaдe]uii Cepeд yкpaiнсЬкoгo пaнствa бyлo нeмaлo книгoлюбiв, якi мaли
влaснi вeликi бiблioтeки. Кpiм yжe paнiшe згaдaних oсiб, - П. Anoстoлa,
| Кyлябки тa l .  CкopoпaдсЬкoгo, якi  зaмoвляли чyжoмoвнi к l .|иги
бpeслaвськol ly кyпцeвi Кopнoвi, мaли влaснi бiблioтeки гeтЬмaни:
|.Maзeпa, - зi свoel збipки pyкoписiв вiн пoдapyвaв, як вiдoмo, pyкoпис
Пepeсoп н и цЬкoгo eвaнгeл iя пepeяслaвсЬкof\, ly BoздвижeнсЬкolt, ly
мoнaстиpeвi, a пoтiм тoЙ pyкoпис дiстaвся ПepeяслaвськiЙ дyxoвнiЙ
сeмiнapiТ; П opлик, - Йoгo бiблioтeка в Бaтypинi зaгинyлa пiд чaс
гoспoдapювaння тal i  oлeксaндpa Meншикoвa в }(oвтHi 1708 p, a т i
бiблioфiльськi piдкoщi, щo iх взяв П. opлик зiсoбoю пpи yтeнiз yкpaiни,

зaгинyли дeсь пiд Пepeвoлoннoю. Пiзнiшe нa eмtгpaцii в|н склaв тaкo)к
вeликy бiблioтeкy, _ чaсткoвиЙ кaтaлoг iT пoдaнo нa стopiнкax киТвськиx
<Бiблioлoгiчниx BiстeЙu [. l3 '  с. a8.53]; К PoзyмoвськиЙ, щo мaв двi
бiблioтeки, - oднy в Moсквi, a дpyry _ в мarткy Гopeнкаx, бiля Moокви.
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Biн мaв тaкo)к вeликi скapби ttлистeцтвa, дopoгoцiннoi пopцeляни' бpoнзи,
маpмypy, i всe тe, 3a виcлoвoм Йoгo бioгpaфa A. Baсильчикoвa, <пiшлo
Ha мapHe, poзлeтiлoся в пoвiтpя> [19' с 395].

3 пpeдстaвникiв yкpaТнсЬкoгo пaнствa, щo плaли вeликi нa тoЙ час
бiблtioтeки' згaдaю ryт гeHepaлЬHoгo хopyHжoгo Микoлy Xaнeнкa [46, с.167-
170]' гeнepaлЬFtoгo пiдскapбiя Якoвa Mapкoвиva, - йoгo бiблioтeкa зHaчнo
пoпoвнeнa внyкoм oлeксaндpolt,, paзoм з бaгaтим apxiвoм Mapкoвиviв
згopiлa p 1918 [36' с. 20з-2041.

Maли свoi бiблioтeки - дeкoли дyжe вeликi _ i пpeдстaвHики вищoгo
дyxoвeHствa, як, Haпpиклaд, .Qмитpo Tyптaлo, якtаЙ в cвoeмy зaпoвiтi,
мiж iншим, свiднив, щo, стaвuJи чeHцeм, (нe стя)кивaлъ имtнiя. кpoм*
книгъ святЬlxъ>. Книги з Йoгo бiблioтeки в кiлькoстi 302 тoмiв дiстaлися
пiсля йoгo смepтi мoскoвськiЙ пaтpiapшiЙ бiблioтeцi Тeoфан
Пpoкoпoвич, щo в листi  дo Пeтpa | з p. 1723, мiж iншим, писaв:
<Бiблioтeкy пopядoЧнyю сoбиpaю. Ha тисянy цJeстЬсoтъ pyблeвъ yжe
книгъ кyпилъ и, eсли смoгy, никoгдa кyпoв€lтЬ нe пepeстaну. И, cлужa
пpихoти мoeЙ, слyжy, кaжeтся' и oбщeЙ пoльз.t. Hикoмy Hикoгдa, хoтя
бьt кpaЙняя нУждa, библioтeки пpoдaвaтЬ нe n'Ь|tlJлю, нo пo мн't бyдeтъ
тaмъ' гдъ ГoсyдapЬ пoвeлить> [,t38, c. 1441 3a вiдoмoстями йoгo
бioгpaфiТ, щo виЙшлa в HiмeччинiлaтинсЬкolo мoвoю 1776 p',  бiблioтeкa
T. Пpoкoпoвинa кiнeць.кiнцeм дiйшлa дo 30 тисяч тoмiв. Aвтop тoi
бioгpaфiT cвiднить, щo T Пpoкoпoвич oхoчe випoзичaв свol книги, (a
свo|t\4 знaнням _ плoдot\' yвa)кливoгo читaHHя | спoстepeжeнHя - paдo
дiлився з iншими yчeниijtи, щo ix чaстeнЬкo зaпpoшyвaв дo сeбe нa
oбiд aбo нa вeчepю, кoли пo скiнчeннiдeHниХ зaнятЬ мo)кHa бyлo вiльнo
вiдпovити. Тo бyли свoгo poдy aтичнi вeчopи (noсtes attiсae), - 3 якиx
кoжний виHoсив щoсЬ poзyмнe (nemo nrsi  doсt ior egressus) [138, с 626]
Maбyть'  в 3в'я3кy з тими (aтичними вeчopaмиD стoТтЬ пpoxaHня
ТПpoкoпoвича в листi дo бyнvyкoвoгo тoвapишa Якoва Мapкeвинa з
Дня 27 сiчня 1717 p: <Якщo бyдe вiд вaс пpиHaгtднa oкaзlя (пpoшy
вибaчити бeзсopoмнy (скyдoсть>), пpишли мeнi скiльки-нeбyдь
(сивytlJкиD: дo тoгo ми тyт бiднi, щo нe сopoмлЮся писaти тoбi пpo цe>
[156' с. 505] Пiсля смepтi T. Пpoкoпoвичa 1736 p бiблioтeкa Йoгo
дiстaлaся oлeксaндpo-HeвськiЙ лaвpi, a згoдoм нoвгopoдсЬкiЙ сeмiнapiT
P 1913 пpoф. Bapшaвcькoгo yнiвepситeтy П. Bepxoвський знaЙшoв i l
тaм в жaхливoмy cтaнi: бiблioтeкa мiстилaся y вoгкiм i нeбeзпвlнiм вiд
пoжeжi пoМeшкaHнi, бo внизy бyлa кyзня сeмiнapiТ, дe пoстiйнo йшлa
пpаця Фeoфiлaкг ЛoпaтинськиЙ, твepськиЙ eпискoп, зaли[lJив пiсля сeбe
(пoмep 1741 p.) 1416 книг, щo дiстaлися TвepськiЙ дyхoвнiй сeмiнapiT
[74'  с 160-161].
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Алe нaЙбiльlrlиNl книгoлюбoм бyв Cтeпaн Явopський, aвтop чyдoвoгo
вipшa нa тeмy (пoхвaлa книзi>, щo йoгo нaписaв 1721 p' '  як (плaчeвнoe
кHигaМь ц*лoвaнie>, лaтиHсЬкoю ruoвoю з тaким зaгoлoвкotvt: <Possesoris
horum Iibroгum Iuсtuosum |ibr ls va|e>. C. Мaслoв y свoiЙ пpaцi <Бiблioтeка
Cтeфaнa Явopськoгo) вмiстив як сaмий вipш ЯвopсЬкoгo, тaк i  Йoгo
пepeклaд poсiйськoю мoвoю. Пoдaю тyт свiЙ пepeклaд тoгo тeкстy
yкpa jHсЬкoю ]t'oвoю, a тaкoж вipшoвaниЙ Йoгo пepeспiв, щo Йoгo злaдив
yкpaTнський пoeт C. ЯpoвиЙ, зa щo вислoвлЮю йoмy тyт свoю щиpy
пoдякy <lдiть книЖки, щo вaс тaк чaстo тpимaв я в pyкaх свoiх! |дiть,
мoя слaвo, свiтлo i  мoя кpaсo! B щaсливy пyть!ЖивiтЬ тeпep yми iнших,
Тм poзтovaйтe нeктap! Bи скpaшyвaли пl loe )киття, ви бyли мoiм
бaгaтствoм i слaвoю Bи - мiЙ paЙ, мoя любoв, мoя вeсeлiсть Bи мeнe
пpoслaвили, ви пpидбaли мeнi пpихильнiстЬ силЬl-tиx миpy сьoгo. Ta
бa! loлi нeвгoдHo, щoб я кopoтaв з вaми щaсливi бeзтypбoтнiднi.  Biчнa
нiv yжe склeпитЬ мol пoвiки, i  pyкa мoя бiльшe нe пoтypбye вaс. Iншa,
в|чHa кHижкa po3кpивaотЬся пepeд мoТми oчипlta, -тa книжкa, дe кoжниЙ
yглeдитЬ свoi вчинки й дyмки тa пpиЙмe зaслy)кeнe ним o, стpauJHa
книжкa! Ha згaдкy зa HeТ )кaх скoвy€ мoТ члeни, a сepцe пpoЙмae гoстpa
стpiлa. Пpoщaйтe, мoi книжки i  всi  писaнняl ПpoщaЙ, бiблioтeкo, щo
тeбe я зiбpaв| ПpoщaЙтe, люди Й бpaття! ПpoщaЙ i ти, дoбpa нeнЬкo,
гoстиHHa зeмлe! Biзьми tdeнe в мaтepнi oбiЙми, бo дyшy я вiддaю
нeбeсaм, a тiлo пoвepтaю тoбЬ> |74, дoкyм. 19-20]

|дiть, книжки мoТ, в щaсливy пyть iдiтel
Як чаgro я вас бpaв дo pyк свoТх!
Тeпep вжe iнu.li yми живiтe,
Пахрим нeктapoм пoiтe щeApo iх!

Moя кpаса ви, слава, найдopoжvi скаpби!
п,iй pай, мoя любoв, вeсeлoщi мoi!
Життя мeнi пpибpали ви в poзкlшнi бapви.
Як сoнцe пpикpaшаo лyки i rаT

Пpoслaвили мeнe, 3ласкaвили дo мeнe oчi
Moгyrнiх владapiв зeмниx - лиш ви oднi
Ta ба! Чeкати дoля вжe He хoчe:
oсгaннiя пpoвoжy з вaми фзrypбorнiднi

Bжe нopна вiчна нiч склeпитЬ мoiх oчeй пoвiки
Pyка мoя нiкoли бiльшe нe po3ropнe в€lс
Bжe iнша, вiчнa книга poзкpиваeтЬся нaвiки,
Бo вжe дoхoAить мiЙ oсrаннiй час

У книзi тiй 3 нас кoжeн нeoi,ильнo пpoЧитаe,
l{o дiяв. дyмав, пpиЙмe плаry за дiлa
o. книга та стpашна! Лишe зa нeТ я 3гаAаю,
Жax скoвyo мeнe, а сepцe pвe сrpiлa
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Пpoщaйтe. всi мoi книжки, yсt писaння!
Бiблioтeкa зiбpaна' пpoщай!
Пpoщaйтe. людe й бpагтя! Чaс мoгo згaсання
Bжe наcтаe - вiдхoджy в iнший кpай

Пpoщай i ти' гoсrинна дoбpа зeмлe-мaти!
Пpийми мeнe, як синa. в цiй дoбi
,Qyrua y нeбeса пoлинe спoчивати,
A тiлo пoвepтаю я тoбil

Бiблioтeкa C. Явopськoгo спoЧaткy пiсля Йoгo смepтi (27 лиcтoпaдa
1722 p ) знaхoдилaся в Hi)кeнcЬкol.лy БлагoвiщeнсЬкoг\ly мoнaстиpi, щo
Йoгo збyдyвaв Ha влaснi кoшти C ЯвopськиЙ, a пoтiм дiстaлaся xapкiв-
сЬкoмy кoлeгiyмy CклaдeниЙ саtvlим C. Явopcьким кaтaлoг йoгo бiблioтeки
HaлiЧyвaв 609 нaзв |74' c' 122l

Дo peчi згaдaю, щo вжe тoдi встaнoвився лeгкий пoгляд нa влaснiстЬ
щoдo кHижки: випoзичeнy книжкy чaстo нe пoвepтaли влaсникoвi. Toмy
нa тoгoчaсHиХ кHижкaх Hepiдкo 3Haxoдимo нaписи 3 зaгpoзaми всiлякиХ
HaпaстeЙ Ha |x npивлaсникa, як, нaпpиклaд' _ (хтo бьt м*,лъ сiю книry
yкpaсти, тor\,ty с'liмъ л.ьтЬ свиHъ пaстиD [134' с. 176], aбo лaтиHсЬкi вiptlJi,
хoч би для пpиклaдy тaкиЙ:

Hiс I iber meus'

l.,:l;ff:?:i'
Mors eum rаpit [47. с 805]

Cкaжy, нaкiнeць, дeкiлькa слiв пpo HаpoдниЙ тeaтp | нapoдHi зaбaви
Bжe бyлa згaдкa npo тe, щo в КиiвсЬкiЙ aкaдeмil в 80-х poкaх XV|| ст

бyлo зaбopoнeHo стaвитv| |1'вc|А Пpoтe yvнi i стyдeнти КиTвськoi aкaдeмii,
a тaкo)к iншиx кoлeгiЙ i сeмiнapiЙ iдaлi вистaвляли п,сси i вepтeпнy дpaмy
пo3a стiHaми шкoли пiд вiдкpитим нeбoм, y xaтaх aбo клyнях' Maндpyючи
пo всiЙ УкpaTнi. Bepтeп зaлицJився yлюблeнoю нapoднoю pфвaгoю. вiF|
зaЙuJoв нaвiть у Дaлeк|l|Й Cибip, кyди 3aн|с Йoгo oдин з iсpapхiв, щo в
пoчaткy XVl|| ст. бyв пepeнeсeниЙ з УкpaiHи нa кaтeдpy тoбoлЬсЬкoгo
митpoпoлитa. oтoж пpaвдивo вислoвивcя C.eфpeмoв, щo вepтeп
(спpaвив дoбpy слyжбy, внoсячи в свiдoмiстЬ свoeТ числeHнoi nyблiки
пpинципи piвнoстi Й дeмoкpaтизмy' -тi пpиHципи, якиI\'l пo{aлo нeпoдiльнo
слy)кити всe Haшe Hoвe писЬмeнствoD [166' с. 217].

ПepшиЙ пocтiЙHиЙ тeaгp збyдoвaнo в Хapкoвi 1 789 p. Toгo poкy пpибyв
дo Хapкoвa ryбepнaтopoм Фeдip Кaмeнський, з iнiцiaтиви якoгo i виник y
Хapкoвi тeaтp: тo бyв вeликий зaл з хopat\'и в двa яpyси, збyдoваний з
дoщoк y двopi, т.зв. flвipця' дe p. 1789 пepeбyвaлa Кaтepинa ll пpoTздoм
чepeз Xapкiв. Cпoнaткy apтисти (тiльки мy>юlини)склaдaЛися з aмaтopiв,
a opкeстp - з yчн|в xapкlвсЬкoгo гoлoвHoгo нapoдHoгo yчилищa' щo
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пoвстaлo в Хapкoвi тoгo сaмoгo poкy. Toмy щo в Xapкoвi тoдl щe нe бyлo
дpyкapнi, дoвoдилoся aфiшy nИcaтИ pyкoЮ, щo iT пoтiм пpибивaли дo
лlxтapя бiля вopiт двipця, щoб спoвiстити пyблiкy, кoли i  якa п'eсa
стaвитимeтЬся в тeaтpi. Heзaбapoм згoлoсився дo aдмiнiстpaцii тeaтpy
пpoфeсiйниЙ aкгop _ f lмитpo Moсквичiв. Жiнoчi poлi викoнyвaли пo-
стapoмy мy)кчини Пepшa apтисткa з 'явилaся тoдi, кoли Moсквичiв
oдpyжився з Лизoю, дoнЬкoю oдHoгo з цигaнiв, якi пoстiйнo >|<|Ал|AУ Xapкoвi
Лизa дeбютyвaлa в oпepi <Meльник> в poлi Aнюти Пyблiкa пpи вистyпi
Лизи пpиЙшлa в зaхoплeHHя: oплeски He стиXaли' гaмaнцi з нepвiнцями
i кapбoвaнцями лeтiли Ha сцeнy спpaвa i  злiвa. oпepниЙ peпepтyap
збiльшився, - стaBилися такi oпepи: <fioбpьle сoлдaтЬ|), <Cбитeнщик>,
<Heсчастie oт кapgгЬ|>, <CкyпoЙ>, <Любoвнaя ссopa> i iн. B ypoнистi святa
i в дeнь iмeнин ryбepнaтopa всryn дo тeaтpy бyв вiльний 3гoдoм з.явилися
щe дeкiлькa пpoфeсiЙниx apтистiв i apтисroк Пpимaдoнн a Лизa дiстaвaлa
300 кpб. pivнo iбeнeфiс, a iншi вiд 250 дo 75 кpб. piннo [52, с 481-499].

Teaтpaльним тexнiкoм в хapкiвськiм тeaтpi бyв Лyкa 3aхapжeвськиЙ.
Biн визнaчaвся piзними вигaдкaMи пpи спopyд)кeннi дeкopaцiЙ. oсoбли-
вo вAaлaся йoмy oбстaнoвa <Meльникa)) Aблecимoвa Кoли пiд нас гpи
тol onepи iз-зa зeлeнoТ гopи пiднялaся вeликa Чepвoнa куля, a apтисти
пpoгoлocИли, щo тo зiйшoв мiсяць, - oплeски стpyсHyли пoвiтpя [217,
c 721

l-]iкaвi вiдoмoстi знaХoдимo пpo пpилюднi poзвaги в Бaтypинi в кiнцi
ХVl| ст 20 лютoгo 1696 p. пpибyли з Moскви дo Бaтypинa мyзикaнти-
кoмeдiянти пpyсаки тa пoAaли гeтьмaнoвi I Maзeпi <сyплiкy>, дe пpoсили
Йoгo пpиЙняти tx yбoгиx: <Mи eжe, aщe чтo тpyдaми свoиI\'и вoзMoх(eмъ,
завдяЧaти всerдa тщaтeлЬнe тpyдитиMeмся Ум.Ьeм нa iнстpyмeHтaxъ
гpати' кoмeд|и випpaвляти' eстЬ y Haсъ и лиХтapHa вoлХoвaтeлЬHaя, кoeю
yдивлeнiя дoстoйнoe чтoсЬ и3явити мo)кeмъ тo eстЬ т.tнь чeлoвtнeскyю
или oбpaз чiЙ нa стtн't б'ft,лoЙ |Али нa oбpyс.fi paзличними цв.Ьтaми
вьlpaжeнiЙ. якo eдвa мaляpъ штyкoю свoeю л*noтнe Haписaти мo)кeтъ:
Haвикoхoмъ изpяднимь xyдoжeствoмъ кoбepц* нa пoлoтн*, сyкн.t
виpoбляти; так)кe eдeнь зъ Haсъ paзнie тaHци плясaти и пepeкидaтися
дoбpe paзyм*eт> |152, c' 369-370]

3 yнiвepсaлy HaстyпHикa I Maзeпи гeтЬПЛaнa |вaнa CкopoпaдсЬкoгo
видHo' в чoмy сaмe пoлягaлa poзвaгa тoд|шнЬoгo людy в сeлaХ | м|стaх.
Унiвepсaл з p 1719 Haкaзyвaв <coтнiкам, aтail'aHaм t вoЙтaм гopoдoвим i
сeлским, a пaни дepЖaвцe дyхoвнie i свeцкie дoзopцяM ['aeтHoстeЙ свoiХ
пoвeлeлi Haкpeпкo тoгo пoстepeгти, жeби oд сeгo чaсy в гopoдaХ, в
гopoдкaХ i сeлах Ha пoвeчepнiцax сбoри, a ктotvly нa бoгoмepзкiя кyпaлнie
iгpискa в Пeтpoв noст 3викли i нa кyлaннiс бoi, чepeз кoтopoe мнoгir
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здopoвЬя' a iншie лiшaются i житгiя, щo всe з oбpaзoю Бoжoю д€eтся,
нirгo нeкoгдa i нeгдe сxoдiтiся iжaднoгo бeзчинiя, гaлaсoв iзвaдoк' бapзeЙ
з кoнтeнтyючими вeлiкopoссiЙськiмi )кoл|{оpaMи' Чepeз щo HaM oсoбл ивaя
тpyднoстЬ, зaтeвaтi нe вaжился> [187, с. 86].

Пpo poзвaги киТвсЬкиx мeшкaнцiв y кiнцi ХV||l ст. свiдvить дoнeсeHHя
киlвсЬкoгo кoMeндaнтa Biгeля вiЙськoвoмy ryбepнaтopoвi Poзeнбepгoвi в
сiчнi .1798 p: в тeaтpi, y флiгeлi ЦapсЬкoгo пaлaцy (итaлиaHeцъ пpeд-
стaвлялъ нa сгfiн.|r тtнь oдинъ pа3Ъ и кoнцepтъ игpaнь oдинъ тaKь жe
paзъ) [71' с 38-39]

УкpaTнськиЙ нapoдниЙ тeaтp в пpaвдивiм poзyмiннi цьoгo слoвa
пoвстae лишe в 20.х pp ХlX ст

3aкiннyюни Ha ЦЬoмy poздiл '  дoзвoлю сoбi нaвeсти яскpaвy
хapaКтepисTикy oсвiтньo j спpaви в Гeтьмaнщинi в кiнЦi XV||l ст, щo il дaB
oдиH 3 тoдiшнiх сyнaсникiв: <Hьtн* (писaнo 1786 p. - C.)зa нeим*нieмъ
eщe пopядoЧнЬ|Хъ гимнaзiЙ и yHивepситeтoвъ, дoстaтoчHЬ|e двopяHe
сoдepжaтъ yчитeляi,и иHoзeмцeвь, a дpyгie oтдaютЪ въ Moсквt, Пeтep-
бypгh и дpyгихъ м.Ьстaxъ вь yчилищa, въ кaдeтскie кopnyсьl, a н*кoтopьte
пoсылaютъ и въ чyх(|e кpaя, тaкъ Чтo yжe въ ]\4aлopoссiЙскиxь шкoлaхъ
oдHи пoчти пoпoвскiя и дpугiя ЦepкoвHычeскiя д.tти yЧaтся)) [140, с 35]

oтoж, як бaчимo, yкpalнсЬкa [r.lляхтa нoвoi фopмaцii paдo гopнyлaся
дo oфiцiЙнol шкoли, щo вiдкpивaлa ЦJлях дo слyжбoвoi кap'epи, aлe
бaЙдyжe стaвилaся як дo Hищeння piднot l . l lкoли, щo Heю paнiш
кopистyвaлaся paзoм 3 iншими Bepствallи yкpaiнсЬкoгo гpoillaдяHствa,
тaк i дo yтискiв ЦapсЬкoгo ypядy пpoти стapoвиHнoгo спoсoбy )+(иття
yкpaIHсЬкoгo Hapoдy.

B дaльшoму eдиниЙ шлях oсвiтнЬo| спpaви, щo oбслyгoвyвaв дoсi
всi вepстви yкpaiнсЬкoгo гpoмaдяHств€ l, poздвo|вся: oдиH - шиpoкий -
пpизHaчaвся для пpивiлeйoвaних клaсiв, aдpугиЙ - вyзeнЬкa i нeвeличкa
стеx(eчкa _ для шиpoкoi Maси yкpaTнськoгo нapoдy
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Нeзdпicнeш Мpп укpaiнcькoеo еpoмadянcmвa пpo pidну LЦкoлу - Cmamуm npo noчamКoвl
нapodнt uJкoлu - Cmamуm пpo зeмcькiуcmaнoвu -,[liяльнicmь зeмсmв в ocвimнi(l cnpaы -
npoфeciuнa oсвima _,Qotuкiльнe вUXoвaння _ Пoзatuкinьнa ocвlma укpaнcьКa кнL!х<кoвa
npodукцtя кнL!еapнl 6t6лiomeкu' нapodнi чumaння, нediльнi luкoлu, MутeI' meamp

Пoчaтoк Hoвoгo стoлiтгя в цapсЬкiЙ Poсi l  пoзнaчився зaснyвaнHяM
(1802) мiнiстepств, y т iM числi i  мiнiстepствa HapoдHoi oсв|ти lyмкa пpo
зaсHyвaння тaкoгo мiн|стepствa нaлe)кaлa Baсилeвt Кapaзlнy, якиЙ бyв y
гypткy oсiб, близькиХ дo мoлoдoгo цаpя oлeксaндpa I Ha мiнlстpa oсв|ти
бyв пpизнaveHиЙ гp П 3aвaдoвський

Пpизнaнeння гp п 3aвaдoвськoгo MiHiстpoм oсвiти викликaлo
He3aдoвoлeHHя, м iн, з бoкy кoлишHЬoгo виХoвaтeля oлeксaндpa I
цjвeЙцapця Фpeдepикa Лягapпa B свoс oпpaвдaHHя oлeксaндp l  тaк
в|дnoвiв Йoмy листoм 3 дня 7 лиnня 1803 p.- <Baшi жаЛi з пpивoдy
пpизHaчeння гp п 3aвaдoвськoгo M|HiстpoM HapoдHoi oсв|ти 3начнo
3мaЛtли б, кoли б ви знaли opгaHlзaцiю тoгo мiHiстepствa, - пo сyт|

227



мiHiстepствo тe с paдa, кyди вxoдятЬ MypaвЙoв, Клiнгep, ЧapтopижськиЙ,
HoвoсильЦeв i iншi. Тa paдa всiм кepyr: нe[4a пaпepy, щo He бyв би нeю
вигoтoвлeний, нeмa oсoби' щo бyлa б пpизнaнeнa Ha пoсaдy пoмимo
paди. Чaстi Moi знoсини 3 вищe згaдaHиiли ryт oсoбaми, oсoбливo з двoмa
oстaннiми, пepeшкoд)кaють мiнiстpoвi стaвити бyдь.якi пepeпol|и тolлy
дoбpy. щo йoгo стapaeilloся ЧиHити oтoж ми зpoбили йoгo (гp П 3aвaдoв-
сЬкoгo. - C.) дo Heмo)кливoстi пoблaжливиM, - oдHим слoвoм - вiн нi дo
чoгo, i пoсaд)кeнo Йoгo в мtнiстepсгвi тiльки для тoгo, щoб нe кpичaв' щo
йoгo вiдсyнyтo> [20, с. 39].

Tяжкo скa3aти, oскiльки oлeксaндp | бyв щиpиЙ y свolХ пoяснeнHяx,
чoмy сaмe вiн пpизнavив мiнiстpoм oсвiти гp.3aвaдoвсЬкoгo, якoмy тoдi
бyлo 63 aбo 64 poки. Oб'eпив|{o кaжyчи, гp П. 3aвaдoвський мaв yсt
дaнi,  щoб зaйняти тy пoсaдy, бo вiн Haсaмпepeд бyв oсвiчeнoю
людинoю' - нe дapeпllнo зaслyжив y cyчaсникiв aтeстaц|ю (poзyмнol
yкpalнсЬкoi гoлoви>; пo-дpyгe. вiн бyв дyжe дoбpe oзнaйoмлeниЙ зi
спpaвoю Hapoднoi oсвiти 3aвдяки пoпepeднiй дiяльнoстi гoлoви КoмiсiТ
для зaснyвaння шкiл, a гoлoвнe, 3aвжди виявляв oсoбливиЙ iнтepeс дo
oсвlтHЬoj спpaви

3гiднo з пpaвилaми24 ciчня 1803 p. ' пpи мiнiстepствi oсвiти yтвopeHo
Гoлoвнe yпpaвлiння цJкoлar\4и, щo в нЬoгo влaснe пepsгвopилaся кoлицJня
згaдaнa Кoмiсiя Гoлoвнe yпpaвлiння сКлaдaлoся з шiстьox oсiб, кypaтopiв
шкiльниx oкpyп щo ввoдилися щoЙнo в життя, a кepмaHичeм спpaв
Гoлoвнoгo yпpaвлiння бyв B. Кapaзiн УкpaTнськi ryбepнiТ щoдo oсвtтнiх
спpaв пoдiлeнo пoмiж шкiльними oкpyгaми тaк: Boлинськa, Киiвськa тa
Пoдiльськa гyбepнii HaлeЖaли дo BилeнськoТ шкiльнoj oкpyги, нa чoлi
якoi стoяв пoляк кн Aдaм ЧapтopижськиЙ, a peштy yкpaTнськиx ryбepнiй
вiднeсeнo дo Xapкiвськoi шкiльнol oкpyги, - нa чoлi iT стoяв тaкo)к пoляк
Cтaнiслaв ПoтoцькиЙ Toмy щo всl кypaтopи oкpyг бyли пpeдстaвHикal,tи
iнтepeсiв всirТ oкpyги в Пeтepбypзi, дe вoни Й пepeбyвaли, фaктиннe
кepyвaнHя цJкoлaми нa мiсЦi нaмiчaлoся пepqдaти yнiвepситeтoвi в кoжнiЙ
oкpyз|.

Гoлoвнe yпpaвлiння шкoлaми встaHoвилo зaмiсть пoпepeднix гoлoв.
Hих, сepeднix t мaлих шкiл тaкiтипи шкiл: гiмнaзii - в кoжнiм ryбepнiaльнiм
мiстi' - дoгляд 3a Hи[,lи fuaв нaлeжaти yнiвepситeтoвi; пoвiтoвi шкoли -
бoАaЙ пo oднrЙ в кoжнiм ryбepнiaльнiм iпoвiтoвiм мiстi, _дoгляд зa ни]t'и
Maв нaлe)кaти диpeКтopoвi гiмнaзii; пapaфiяльнi (<npиxoдськi>) шкoли
пo сeлax, - дoгляд зa ниi4и t\4ав нaлeжaти yпpaвитeлeв| вiдпoвiднoi
пoвiтoвol шl(oли

Toмy щo poзвитoк дepжaвHoгo шкiльництвa в PoсiЙськiЙ iмпepii Йшoв
He здoлy дoгopи, a, Haвпaки, згopи дoдoлy, i свiй oгляд шкiльництвa в
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XlX ст poзпoчнy з вищoТ шкoли*. Пepeд мiнiстepствoм oсвiти пoвстaлo
oдpaзy питaнHя пpo визHaЧeння мiсця oсiдкy yнiвepситery нa Укpaiнi
Haвкoлo тoгo питaння poзпoчaлaся вeликa бopoтьбa з чaсy встyпy
oлeксaндpa | нa цapствo Haсaмnepeд [Дляхтa 3oлoтoнlськoгo пoвiry,
пiднoсяни питaння пpo yнiвepситeт, ви3начилa Аnя ньoгo мiстo Лyбни як
сepeдиHHе мiсцe Укpaiни. 3'Tqд yсiх пoвiтoвиx мapшaлкiв Чepнiгiвщини
14 сepпня 1801 p. yХвaлив клoпoтaтися пpo зaсHyвaнHя yнiвepситeтy в
Чepнiгoвi, пoкликaЮЧись, м iн , нa цapсЬкиЙ yкaз 1786 p. [106' с. 305].
P.1802 диpeКгop Hoвгopoд-Ciвepськol гoлoвнoТ шкoли |вaн Xaлaнський
пoчaв клoпoтaтиcя пepeд мaлopoсiЙсЬким гeнepaл-гyбepнaтopoм
кн.oл.Кypaкiним пpo зacнyвaнHя yнiвepситeтy в Hoвгopoд-Ciвepськy
Кн. Кypaкiн пoстaвився пpихилЬнo дo тoгo пpoxaння |123, c. 592-597]. aлe
сaмe тoдi вистyпилo пoвaжнiщe мiстo з пpeтeнзieю нa мiсцe oсiдкy
yнiвepситeтy - Xapкiв.

Шляxтич ХapкiвськoT гyбepнiT B. Кapaзtн-* yжe 1802 p. дoбився
згoди oлeксaндpa | нa вiдкpитгя yнiвepситeтy в Xapкoвi, пpичot\ 'y
B.Кapaзiн вкaзaв Йoмy нa тe, щo tlJляХтa XapкiвськoT гyбepнii paдo
aсигнyс кoшти нa тoЙ yнiвepситeт. У засiдaннiшляхeтствa Xаpкiвщини
дня 31 сepпня 1802 p. B Кapaзiн вистyпив 3 пpoмoвoю, дe щиpo
з|знaвся' щo, нe мaючи yпoвнoвa)t(eння вiд шляxeтствa, дoзвoлив сoбi
пpиoбiцяти iмeнeм шляХeтствa ЖepтBy нa зaснyвaння yнiвepситeтy в
Хapкoвi. кBiд вaс,- тaк зaкiнчив свoю пpoмoвy B Кapaзiн, - зaлe)китЬ
випpaвдaти мeнe aбo зaвдaти мeнi сopoмy Й poзпyки. Tyт я стoю пepeд
вaми абo як вaш пpиятeлЬ, aбo як злoчиHeцЬ) [55' с. 66]. y вiдпoвlдь

.Ужe poсlйський дepжaвний дiяч за часiв oлeксандpа | M Cпepaнськ|АЙ у cф:iЙ зaписцi
<ПщдвapитeльнЬlя pаэс)D(дeнiя o пpoсвhuрнiи вoобuр> пpиЙujoв Ao тaкoro виФioвкy: <Пpoсвiта
в Poсji. як i в 6агaтьoх iнших дep)Glваx, йшлe дoсi ё rebours, сeбтo нaпepeкip цopoвoмy po3yмy.
бo цopoвий poзyм вимагae пoчинати peri з oснoви i вeсти пoстyпoвo Ao Aoскoналoсти>. oтoж
тpe6a бyлo пo{инeти, Ha йoгo дyмкy. 3 наpoдних шкiл i кiнчати aкадeмieю [148, с 373.374]
oдна к а кад M Cyxoмлiнoв AqAep)кyoтЬся -| oТ Ayмки' щo нe слф oсyдryвати нiбштo пeрдveснe
вiдкpитгя yнiвepситeriв у Poсij, кoли щe нe 6yлo наpoдних шкiл. щo мак)тЬ с,lyжити мiцнoю
oснoвoю нapQднoТ oс8rrи, i цe тoмy. Щo yнiвepсrreти мa,lи oдниtl' 3 свoiх заqдaнЬ - 3.ясyвaти на
мiсцяx пoтpe6и насeлeння в oсвiтнiй cпpaвi|177, с 130] l.[oдo УкpaTни - нiяк нe мoжe 6ди
Aвox дyмoк, 6o там для вiдкpиття yнiвepситeтy бyв yжe дo6pe пiдгoтoвлeний lpyнт - фли нe
лиuв наpoднi шкoли, aлe й сepqднi кoлeгii i нaвiть вища шкoла - кlriвська акадeмiя oтoж.
пpoф M Bладимиpський-Бyданoв мaв paцiю гoюpити в свoTй пpацi <Исropiя Импepeтopскагo
yнивepситета св Bладимipa вь Кieвt>. щo кз вЦкpyrттям yнiвepoгвry в Киeвi ми нe пoслiшили,а
спiзнилися пpинаймнi на ЧвepтЬ вiкyD [26' с 63l

.'Heйnoвнiшy бiorpaфiю B Каpaзiна склaв H Тихiй - кB H КаpазинD (кieвская стаpина
1ф5 Ч 1-9); вдqдаткyAoч9скЛитepаrypaoB H КаpaзинeD тoйсaмийавтopв!rдавпpaцю-
<B H К;paзин, винoвник yчpe).(дeнiя yнивepситeта в Хapькoв> (Хapькoв, .| 905) Тaм самo, в
xapкoвi, чepe3 50 poкiв вийшлa 6ioгpафiя в H кapазiнa, щo ij склaв A T Cлюсаpський
<B H Кapaзин, eгo нayчнaя и oбщeсгвeнная дeятeлЬнoсrь> Хаpкiв, 1 955
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Ha пpoмoвy в Кapaзiнa збopи yxвaЛили aсигHyвaти Ha зaсHyвaHHя
yнiвepситeтy в Хаpкoвi 400 тисяv кpб

Тpeбa скaзaти, щo r,pyнт для вlдкpиття Хapкiвськoгo yH|вepситeтy

зHaЧнoю мipoю пlдгoтyвaли Г Cкoвopoдa овoТM впливoм Ha тoд|шHo

двopяHствo i  мiщaнствo CлoбoжаHщиHИ та вl .qoмиЙ xapкtвськиЙ
пИсЬiЛeHHик i  apxlтeктop oлeксaндp Пaлtцин*. Cпpaвлi, бaгатo двopяH,
щo вписaли свot iмeнa дo peeстpy )кepтвoдaBц|в нa зaсHyвaнHя
Хapкiвськoгo yнiвepситeтy (зaгaльниЙ пtдсyMoк тoгo peсстpy дoсяг
мiльЙoнa кpб ) '  a тaкo)к хapкiвськиЙ кyneЦЬ Гeopг Уpюпин, щo aг|тyвaB
як Хapк|всЬкиЙ мlськиЙ гoлoвa сepeд xapк|всЬкиХ гpolлaдяH зa в|дкpиття
yнiвepситeтy в Хapкoвi,  бyли дpy3яMи aбo щиpими пpихилЬникaшlи
ГCкoвopoди [10. с 1s1-183] Щoдo o. Пaлiцинa- вiн зyмiв скyпvити
бiля сeбe, пepeбyвaюни y свoTм Ma €ткy в с Пoпoвцi, гypтoк tнтeлiгeнтiв,

щo бyлИ пpиxилЬHикaMи зax|днoсвpoпeЙськoi oсвiти Heдypнo с '

Пoпoвнa Hoсилo нaпiвжapтiвливy, нaпrвсepЙoзнy Ha3вy Пoпoвськot
aкaдeмi| [9, с 90] P 1809 o Пaлiцин бyв oбpаниЙ в пoчeсн| ЧлeHи

Xapкiвськoгo yнlвepсИтeтy.
Paнrш нrж пepeЙти дo |стopil Хapкiвськoгo yHlвepситeтy, дoзвoлю сoo|

пoдaти тyт дeкlлЬкa нaЙвaжнiшиX в|дoMoстeЙ з життя фyндaтopa Хapкtв-
сЬкoгo yнiвepситeту Bacиля Каpaзiнa.

Cин нe тo гoeкa, нe тo сepбa - пoлкoвHикa poсtЙськoi apM|i Hазapa
Кapaзiнa тa Йoгo дpyжиHи yкpaТнки-кplпaчки (тoмy B Кapaзiн 3авЖди
ввaжaв i  називaв сeбe yкpatнцeм), Baсиль Кapaзtн Hapoдився 30 сiчня
1773 p Ha 25-м poц| )кит.гя вlH пoкинyв вiЙськoвy слyжбy. oсeлився в

свoМy Marткy нa XapкlвщиH|, oдpy)t(ився 3 кplпavкoю тa заЙнявся

гoспoдapствoM Кoли встynив Пaвлo | нa цapствo. тo Haкaзaв yс|M

кoлИшнlM стapшиHaM пpибyти дo Пeтepбypгa нa пepeгляд. B Кapaзiн

виpiшив noтaЙки ви|xaти зa кopдoH, нe бaжaючи слyжити y вtЙськy пtд

вepxoвниM кoMaHдyвaHHяM )кopстoкoгo Mo}кHoвлaдця Пaвлa l. aлe втeкти

Йoмy нe пoщaстилo' poсtЙськi жaHдapMи злoвили Йoгo бtля yстя p|чки

Biлi] Tiльки 3aвдяки тoMy, щo вiн щиpo зiзнaвся пpи дoпитi цapeвi пpo

тe' щo сaмe спoHyкaлo Йoгo нa втeЧy' Пaвлo пoMилyвaв B. Кapaзiнa'

aби дoкaзaти Йoмy. щo вiн пot\лилився в свoТЙ хapaктepистицi Пaвлa l

Кoли встyпИв Ha Цapствo oлeксaндp |,  B Кapaзiн нaдtслaв Йoмy

aHoн|Mнoгo лИcтa, дe poзписaв пpo т i  нaдi l .  щo lХ noклaдaс yсe

. Я АЙзeнцлoк гaдae' щo тyт нe мoжнa ставити o Пaлlцинa пopyч таких кyлЬтypHиx

дlячlв Cлoбoжaнщини як Г Cкoвopoдa, B Каpaзiн тa lн бo в|н в3яв близькy yчaстЬ в спpавl

зaснyвання Xapкiвськoгo yнiвepситery, нe став,'lячи пepeд сoбoю (зaвдaнЬ цJиpших oд пpoсгol

фlлантpoпil) [252 с 6s] Якr б зaвдання не сraвив пepeд сoбoю o Пaлlцин' iсropiя xаpк|всЬкoгo
yнlвepситeтy нe мoжe oминrrи фarг близькoi yчaстl Йofo в зaс}Iyвaннl тoro yнlвepситery
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гpoмaдяHствo нa Hoвoгo цapя. oлeксaндp | нepeз oлeксaндpa
Cпepанськoгo дtзнaвся, Хтo r автopoм тoгo л|lcтa, Bикликав дo сeбe B
Каpaзtнa тa скaзав Йoмy. <Гoвopи мeнi Й нaдaлi 3ав)кди пpaвдy)) 3 тoгo
vaсy B Кapaзiн стaв кopИстyвaтися нeoбмeжeним дoвip'ям oлeксaндpa
I B Кapaзiн пoдaв oлeксaндpoвl l  дyмкy зaсHyвaти мtнiстepствo oсвiти'
a пpИ HЬoМy Гoлoвнe ynpaвлiння шкoлaми Ha пoсадy мiнlстpa oсв|ти
бyв пpизнaчeниЙ yкpа|HeцЬ з poдy. син пpoстoгo кoзaкa Пeтpo
3aвадoвськиЙ. щo тoдl бyв yжe гpaфoм, a yпpaвитeлeм спpaвaми
Гoлoвнoгo yпpaвлiння | 'J 'JкoлaMи стaв B Кapaзlн Ha ньoгo ж пpипaлa Й
гoлoвнa пpaця щoдo вtдкpиття Xapкiвськoгo yнiвepситeтy Aлe нe дoвгo
тiшився B.Кapaзiн лaскoю oлeксaндpa I Cвoею нeстpиMaнoЮ тa
пopивчaстoю вдaчeю B Кapaзiн HaжИв сoбi бaгaтo вopoгiв, щo 3a всякy
цtнy взялися oбгoвopити Йoгo в oчaх oлeксaндpa |, людини дyх(e Хисткol
вдач| Hаnpиклад, B Кapaзiнa дyжe Hepвyвaлa пoвiльнiсть i  зaЙвиЙ
бюpoкpaтизM, щo |x виявляв гp П 3aвадoвськиЙ пpи виpiшeннi спpaв
y 3в'я3кy з вlдкpиттям хapкiвськoгo yн|вepситeтy Бyдь-щo-бyдь. B
Кapазiн зa HeдoдepжaнHя дeякиx фopмaльнoстeЙ пpи витpaтax Ha
yстaткyвaHня Xapкiвськoгo yнiвepситeтy бyв цiлкoвитo yсyнeниЙ вrд
yvастi в кoмiтeтt заснyваHHя Xаpкiвськoгo yнlвepситeтy, тaк щo святo
вiдкpиття тoгo yH|вepситeтy ]7 сiчня 1805 poкy вiдбyлoся бeз yнaсти
гoлoвHoгo Йoгo tнiцiaтopa Ta Й сaмa пpoфeсypa Xapкlвськoгo
yнiвepситeтy тoгo чaсy He дyжe дoбpoзичливo стaвилaся дo oснoвHИкa
тoгo yн|вepситeтy, пpo щo мoжe свiднити тaкиЙ фaкт. y тoЙ чaс, як
MoскoвськиЙ yнlвepситeт 1 бepeзня 1805 p tмeнyвaв B. Кapaзrнa свolм
пoчeсHиM члeHoM зa 3aслyги в дiлянцi oсв|ти в Poсl i ,  ХapкlвськиЙ
yнiвepситeт спpoмlгся лишe в 1811 p oбpaти B Кapaзiнa свo|M пoЧeсHиМ
члeHoM як фyндaтopа yнiвepситeтy* Bзaгaлi дoля He дy)кe пeстyвaлa
B Каpaзiна 1808 p B Кapaзtн висидiв 8 днiв Ha raвг,|т-Е}axтi в Хapкoвi
зa тe щo oдвepтo Haписав oлeксандpoвi |,  щo тoЙ нiчoгo нe poзyмie в
свpoпeЙсЬкиХ спpaвaХ, a тoмy кpaщe нexaЙ нe вмiшyeться в тi  спpaви
1820 p вiн нaдlслaв цapeв| листa пpo тe, щo в Poсtt Hapoстae
HeвдoвoлeFiHя пpoти |сHyЮчoгo лaдy' щo зaсHoвyютЬся p|зн| тaeМHl
opгaнtзaцit ,  як| дoмaraютЬся змiни пoлtтичнoгo лaдy oлeксaндp I
накaзaв д|зHaтися вiд B Кapaз|Ha, з киM сaмe вiн poзMoвляв y пoлiтиvних

. Ceнат Хаpкrвськoгo yнlвepситery дня 30 сepпня , lB, l1 p вибpав B Кapaзiнa пoчeсниt\'
чЛeнoмтoгoунtвepситeтyyХвaливtl lигакyпoсгаHoвy <Adhunсvirume|egendumsenаtus prаeter
eхlm|as сognttlones qulbus exсel| it et iam qUodаm grat|аe animl sensu lmpu|sus est ' qula e|Us
sIngulari indUstriа et |abore lnaссeptts referendum est quod universitаs Chаrkovlae sit сonstitUta)
(.Qoвибopyцьoгoпана/сeбтo B Каpазiнa/сeнaтбyвспoнyканиЙ кplмHадзвичайниxзнaнЬ щo
ними вiн визначaсться щe такo)к пoчyттям вlдячнoстl бo тtльки Йoгo стаpаHню l пpaц| слlд
np|АnиcaтLl| заснyвання yHlвepситeтy в Хаpкoвl) [6' с 1 86]

I
(
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спpaвaх B. Кapaзiн вiдпoвiв мiнiстpoвi внyтpiшнix спpaв Biктopoвi
Кoнyбeю, щo нa дoнoс вiн, B Кapaзiн, зoвсiм нe с здaтний [з45]. A тpoxи
3гoдo1vl,  a сaмe 26 листoпaдa 1820 p '  B. Кapaзiнa yв'я3нили дo
Шлiсeльбyp3Ькo1фopтeцi зa тe, щo писЬf\lo пpoклaмaЦiЙ, poзкидaниx y
кaсapнi Ceмeнoвськoгo пoлкy в Пeтepбypзi, пoкaзaлoся цapeвi пoдiбним

дo пиcЬMa B Кapaзiнa. Пicля шeстимiсячнoгo пepeбyвaння в тiЙ фopтeцi
B' Кapaзrн бyв вислaниЙ в piднe сeлo Кpyник, дe [,taв жити пiд дoглядo]vt
пoлiцii, пoзбaвлeний пpaвa бyдь.щo видaвати, a листyвaтись мiг лишe
чepeз ryбepнaтopa. Cлiд дoдaти, щo кoли 1824 p. xapкiвськe uJляxeтствo
вибpaлo B. Кapaзiнa <сoвiсним сyддeю>' тo ypяд oлeксaндpa | нe
зaтвepдив тoгo вибopy; тaк сaмo в.{инив ypяд Mикoли |, кoли тe ж
шляxeтствo вибpaлo B. Каpaзiнa гoлoвoю пaлaти кapнoгo сyдy [346'
c'14З-144|. Живyни y сeбe в мarткy, B. Кapaзiн зaвiв piзнi пoлeгкocтi

для свoiх кpiпaкiв, вiдкpив y сeбe в Кpyникy пepшy нa Укpaiнi нapoд}|y
tlJкoлy, зaймaвся piзними нayкoвиlr'и пpaцями, - Йoмy HaлeжитЬ ц|лa
низкa винaхoдiв y сiльськoмy гoспoдapствi' eлeктpицi i т.п. Aлe всe цe
спpичинилoся дo пoгipшeння Йoгo мaтepiaльнoгo стaнy' тaк щo 1840 p.
пoчeсниЙ нлeн ХapкiвсЬкoгo yнiвepситeтy змyшeниЙ бyв зaЙняти пoсaдy
пoзaштaтнoгo пoмiчникa бiблioтeкapя в Xapкiвськoмy yнiвepситeтi
B.Кapaзiн пo]vlep в Hiкитськoмy сaдy бiля Ялти в Кpимy 4 листoпaдa
1842 p., кyди вiн пoixaв для нayкoвих дoслiдiв. He мoжнa зalioв.{aти
тoгo, щo npo спЛepтЬ B. Кapaзiнa нi слoвoм нe 3гaдaли нi XapкiвськиЙ
yнiвepситeт y свorмy звiтi зa 1842 piк, нi <Xapькoвскiя Гyбepнскiя
B*дoмoсти) [345]. oтoж oдин з бioгpaфiв B Кapaзiнa, Bасиль Aнaстaсe.
вин, yкpaiнeЦЬ з пoxoдI(eння, пpaвдивo зayвaжив, щo B. Кapaзiн, <як
мeтeлик, зaнaдтo нaбли3ився дo пoлylr''я тa oпaлив сoбi кpилa, 3aнaдтo

дoвipився цapсЬкolt1y двopy, зaбyвши, щo тa]ti нe всe гoвopитЬся' щo r в

дyшiD [1'  с.  198]
Пepexoджy тeпep дo iстopiТ Xapкiвськoгo yнiвepситeтy.
3a пpoeкгoм B Кapaзiнa, yнiвepситeт y Xapкoвi 1t.tав склaдaтися 3

цiлol низки шкiл - 3aгaлЬнooсвiтнix i спeцiaльниx - та зaвepшyватися
нayкoвoю yстaнoвoю. Biн мpiяв вiдбyдyвати для yнiвepситeтy цiлe oкpeмe
мiстo з садott' пoсepeдинi, a 3 чoтиpЬoх бoкiв - piзнi бyдoви. У тiм пpoeкгi,
3a слoвoм iстopикa Хapкiвськoгo yнiвepситeтy пpoф.fl. Бaгaлiя, Кapaзiн
Bиявив сeбe цiлoгo з yсiмa свojми дoдaтними i вiд,eмними пpикмeтaми:
вiдважним, opигiнaльни]t' poзytt'oм тa шиpoкиlt4и' aлe нe пpaктиЧни]t,lи
зaмислaми [6' с. 6a]. Hапpишaд, y пepшiм poцi iснyвaння yнiвepситery
бyлo в |-|Ьo]t'y всЬoгo 57 стyдeнтiв, тим чaсoi', як мpiйник Кapaзiн
спoдiвaвся, щo yнiвepситeт oдpaзy збepe 3000 сryдeнтiв. $aмiсть цiлoi
низки спeцiaльниx бyдoв' nлaнoвaниx B. Кapaзiним, yнiвepситeт
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змyшeниЙ бyв пpимiстити декiлькa клiнiк iaнатoмiчний тeaтp y зaгaльнiй
бyдoвi yнiвepситeтy, i лишe 1886 p. yнiвepситeт пpисryпив дo бyдyвaння
спeцiaльнoгo дoмy для aнaтofutiчнoгo тeaтpy. Пoпoвнeнню yнiвepситery
спeцiaльними бyдoвaми бaгaтo спpичинилися пiзнiшe пoЖepтви
l.Хapитoнeнкa, A. Едeлrьбep/a тa iншиx дoбpoдiiв. Bзагaлi мpiЙнiсть,
iдeaлiзм i зaйвa щиpiсть B. Кapaзiна нeмалo спpичинилися дo йoгo
життrвиx нeqдaч.

Унiвepситeт y Xapкoвi вiдкpитo 17 сiчня 18O5 p. y склaд| чoтиpЬoх
фa кyл ьтeтiв : сл oвeсHoгo, gги кo.пoл iтич нoгo, фiзи кo.мaтei'aтич нoгo тa
мeдиЧнoгo, aлe MeдичниЙ фaкyльтeт 181.l p He мaв стaлoгo XapaКгepy:
нaвча|-|ня в деякиx poкaХ He вiдбyвaлoся зa вiдсщнiстю сryдeнтiв.мeдикiв'

Пepшим peктopolll yнiвepcитeтy бyв пpoф |вaн PижськиЙ. - вiн
виклaдaв poсiйськy лiтepaтypy. Cлiд згaдaти, щo вЖe пepшoгo poкy свoгo
peктopства вlн 3вepнyвся дo |мпepaтopсЬкoТ aкaдeмi.t нayк з пpoпoзицieю
Bиtaтui oдиH з лiтoписiв, (цlo стoсy}oтЬся стapoдaвнix спpaв ЦЬoгo кpaю
[ceбтo CлoбoжaнщиHtl' - C.) i пиcaнi i'oвoю, якa дaвнiшe тyт y)кивaлaся,
а в oстaннiх poкax силЬнo змiнюоться i вeликими кpoкaми нaближyеться
дo вeликopoсiйcькoТ> <Bивoдяни 3 цЬoгo, _ писaв |. PижськиЙ, - щo
нaстaHe час ( i ,  мo)кe, нeзaбapoм), щo квiтнyнa poкiв .t50 тoмy iбiльш-
мoвa тa пiЙдe в пoвнe зaбyтrя, я гaдaB, чи He кopиснo бyлo б збepeгти iT,
як вiдмiнy (pyсскaгo> слoвa, видaHняn,l кoтpoгoсЬ iз згaдaниx лiтoписiв>*
У спpaвaх Aкaдeмii нayк нe знaЙдeнo вiдпoвiдi Ha пpoпoзицiю peктopa
I.Pижськoгo [154' с. 3-5] Лист l '  Pижськoгo - дy)кe знaмeнний для
Хapкiвськoгo yнiвepситeтy, бo в дaлЬшoмy тoЙ yнiвepситeт якpaз фгaтo
пpислyжився нa пoлi вивчeння l,иHyлoгo Укpaiни взaгaлi, зoкpeмa i
oсoбливo Cлoбoжaн щини.

Пpo склaд пpoфeсopiв зa lхнiм пoХoд)кeнHям y пepших poкaх
iснyвaння yнiвepситeтy свiдvaть тaкi дaнi:

Poкu Pociянu i укpatнцi Чуlкuнцi Paзoм

1880
1881
1812
181 з
1814

177
10 14
12 16
15 18
16 16

3a стaтyтoм 180a p., y нислi виклaдaЧ|в згaдyЮтЬся тpoe yнитeлiв

24
24
28
33
з2 [62' с 549]

.Aлe тoй самий l PижськиЙ внtстaкoж 18o5 p Ao пpoфeсopськoT pади yнiвepситery
пpoпoзицiю пpo тe, щo слtд 3апpoшyвати дo xаpкiвськoi шкrльнoT oкpyги poсiян нi yчитeлЬськ|
пoсади, щo6 yvнi сepeднiх i нapoдних шкiл нe пpи3виЧаювалися дo нenpaвилЬнoТ вимoви
poсiйськoi мoви [46, с 307]



(пp|ятнЬ|Хъ искyсствъ и гимнaстичHЬlХъ yпpa)кHeнiй> Boни мали
виKлaдaти тaкi пpeдмeти: 1 ) мaлювaння' 2) музику,3) тaнкoвe Mистeцтвo,
4) фeкгyвaння тa 5) вepхoвy iздy Кaзeннoкoштнi стyдeнти вчили тих
пpeдмeтiв бeзoплaтнo, a свoeкoштнi мaли внoсити yчитeляM тиХ
пpeдмeтiв плaтHю в poзмipi' щo йoгo вИзHaчaла paдa yнiвepситeтy P 1859
нaвчaнHя 3гaдaHих ryт пpeдrr4eтiв скaсoвaнo [190' с 369]

ПepшиЙ склaд пpoфeсopiв нaлiнyвaв yсЬoгo 9 iмeнoвaних пpoфeсopiв.
сepeд ниx бyв, м. iн., знaмeнитиЙ пpoфeсop фiлocoфil Йoraн Шaд. У
святoчнiЙ пpoмoвi 1807 p <Пpo вищe пpизHaЧeння людини> Щaд
вислoвив тy oснoвнy дyмкy' щo гoлoвHe пpизнaчeHHя людини _ цe
пopивaнHя дo пpaвди в знaннi тa дo пpaвди в життi CepйoзниЙ yveниЙ
i блискyниЙ пpoмoвeцЬ Шaд стaв жepтвoю викaзy пpoф. .[eгypoвa-, щo
нiби в свooмy кypсiпpиpoдHoгo пpaвa (<lnst i tut iones iuгis naturae>)пpoф
Шaд пpoпoвiдye aтeiзм P 1816, нa пpикa3 мiнiотpa пoлiц|| ' '  пpoф Шaд
бyв нaглo вивeзeний з Xapкoвa i sиcлaниЙ зa кopдo|-| (iкaвo, щo p
1819, живyvи y BaЙмapi, Шaд бyв пpeдстaвлeний oлeксaндpoвi l ,  кoли
тoЙ пpиtxaв тyди, i пoдapyвaв цapeвi тy сail,ly книгy, за якy вислaнo

.Aнтiн f leгypoв, 3 пoxoAжeння фpaнцyз (Dugour), бyв дeякий час - 3a Фpaнцyзькoi
peвoлюцii ,1 793 p - сeкpeтaрм y М Poбeсп,epа Щoб cпaсги свoс х(иття ' вiн втiк дo Пerepбypга
i тaм якo кблaгoнaдiйний eмirpант> sтepся ryвepнepoм вAoмaх вeлЬмoж}|их oсiб. змlнив, з
цepсЬкoro дoзвoлy, свoe фpанцyзькe пplзвищe на к.Qerypoв> тa в скopoмy (|асt oпинився в
xаpкoвi пpoфeсopott, пo катeдp| всeсв|тHЬoi iсropii reoгpaфi| та стeтистики lJ-[e пepeд дoнoсoм
нa пpoф Шaда надtслав A .Qeгypoв вика3 на |ллю Гpинeвиvа. щo тoЙ нeзаслyжeнo дiстaв
нayкoвoгo paнгy- Aoктopа фiлoсoфiТ. бo списав свoю дисepтацiю з дpyкoванoi npaцi
пpoфШадa Bнаслiдoктoгoвиказy| ГpинeвиvвтpативдoктopськиЙдиплoм|2a7.c 12a|
Mабyть. в нагopoдy зa тi викази A .Qerypoв p 1 816 дlсrав пpи3начeння на пoсадy пpoфeсopа
Гoлoвнoro пeдагorlvнoгo iнсгитрy в Пeтep6ypзi та пpoфeсopа тамoшньoгo yнiвepситeтy а в
pp 1 825-1 836 з пpизначeння мiнlстpa oсвпи, бyв peкгopoм Пeтepбypзькoгo yнiвepситeтy [1 90
c 246-251l зroдoмA leгypoвoсeливсявoдeсi P 1846вiнзвepнyвсядoкн Bopoнцoва'
кeвка3Ькoгo нaмiсника, 3 пpoханням кyпити y нЬoгo йoгo бiблloтeкy для oдeськoT пyблiннoi
бiблioтeки Кн Bopoнцoв пpи3начивAля пepeглядy бiблioтeки A .Qerypoва тa визнaчeHня i|
вapтoсгt спeцiальнy кoмiсiю нa чoлi з Mикoлoю Maзypкeвинeм, пpoфeсopoм poсiйсЬкoТ iсгopii
в oдеськoмy Piшeльевськoмy л.цei Як пишe в свoix спoraдах M Mазypкeвин' A .fleгypoв
склaв свoю бiблioтeкy кблaгoпpioбp.kтeнньlм слoсoбoм> з книг Хapкiвськoro i Пeтepбypзькoгo
yнiвepситетiвтапpиватHихкбoяpских>бiблioтeк пpичoмyзначнaчaстинатихкнигбyлав
poзкtшнихoпpавах ToмyщooдeськапyблiннабiблioтeкaмaлayсeбeмaЙжeyсiт iкнижки
щo бyли в катeлoзi Aeгypoвськoi бiблioтeки, кн Bасильчикoв дopyЧив M Maзypкeвинeвi
пpидбати iTдля нoвol б.блioтeки в Тифлiсi M Mазypкeвиveв. вдaлoся, як вtн пишe. знизити
цlнy бiблioтeки з 10 тисяч кpб дo 6451 кpб 80 кoп зa 6846 тoмiв [246' с 589-590] Tак - з
на[внoю щиpiстю - po3пoв.в M Maзypкeвиv пpo свoю poль в |стopiT пpидбання дeгypoвсЬкoi
6iблioтeки для тифлiськoi пyблiчнoi бiблioтeки oтoж нeвiдoмo. Чoмy слiд бiльшe дивyвaтися.
чи тotl,y, щo oдиH yчeний (flerypoв) 6eзсopoмнo висryпив з пpoдах(eм нeзaкoнt"|o пpивлaснeниx
книг. чи тo|\'y. щo дpyгий yчeний (Mазypкeвиv), дoбpe знаючи пoхoд>кeння тих книl спpияв
пpид6aнню iх для тифлiськoi пyблiннoТ бiблioтeки зaмiсть тoгo. щoб Aoпoмoгти дiйсним
влaсникaм книt дeгypoвсЬкoТ бiблioтeки - npивepнyти 3aкoн
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йoгo з Poсij Цap дaв шaдoвi 300 нepвoнЦiв y пoдякy 3a книги [7' с. 49]
He мeнш гoлoснa, aлe дoситЬ гaнeбHa слaвa в тиХ сaмиx чaсax

пpипaлa в yдiл Aтaнaсiю CтoЙкoвичeвi, пepшoмy пpoфeсopoвiф|зики в
Xapкiвськiм yHiвepситeтi. 3a свot aiiopaлЬHi вчиt.|ки, _ бpaв Хaбapi вiд
стyдeHтiв, тopryвaв (нaвiть в yнIвepситeтi) винoм, щo йoгo виписyвaв 3-
3a кopдoHy нiби тiлЬки для ceбe, - бeз oплaти митa, iт п., - p.1813 бyв
вiдpaxoвaниЙ пpoфeсopсЬкoю paдoю 3i склaдy пpoфeсopiв' aлe всe х(
ylv'yдpився piз|.|иM кpyтiЙствoм дo6итися пeHсij, пpaвдa, в пoлoвиннiM
poзмipi пpoти llopмaлЬHoгo. He лiпшoi слaви 3дoбyв згoдoм Фeдip Чaнoв,
кoлишHiЙ пoлiЦiЙниЙ (Haд3иpaтeлЬ) (кoмiсap), щo p. 1831 стaв
пpoфeсopoм фiлoсoфiT. ПpизнaнeHHя Чaнoвa пpoфeсopoм oбypилo
HaвiтЬ пpизвичaeнy вжe дo всЬoгo пpoфeсopсЬкy кoлeгiю Хapкiвськoгo
yHiвepситeтy ЧaHoв He мaв жoд|-|их дpyкoвaHиx пpaцЬ i лишe p.183?
нaдpyкyвaв свoЮ святoчl-|y пpol,oвy - nПpo oсHoви мopaлЬниx oбoв'язкiв
людиHи, щo викaзyютЬ стyпiнЬ мopaлЬнoгo yдoскoнaлeHня ii, тa спoсiб
дoсягнeння |] пpи3нaЧeнHя), - тerйa пpoмoви, як бaчи]t4o, aHaлoгiчнa тiЙ,
щo з Heю вистyпив p. 1807 пpoф. И Шaд. Пpoмoвa Чaнoва Mar eniгpaфoм
слoвa з святoгo Письма: <Гoспoди! Cниди съ нeбeсe, виx(tЬ и пoсtти
виHoгpaдъ сeЙ, eгo x(e нaсaди дeсницa Tвoя!> тa взaгaлi пoвHa тeкстiв зi
Cвятoгo Письмa |7 ' c.702|

Bзaгaлi тpeбa скaзaти, щo в пepших poкaХ iснyвaння Xapкiвськoгo
yHiвepситeтy пpoфeсopсЬкa кoлeгiя в бiльшoстi свoТЙ склaдaЛaся з oсiб
peaкцiЙHoгo Haпpяtt'y Пpo цe мoжe свiдчити тoЙ фaкт, щo пpoфeсopсЬкa
paдa p. 1823 вибpaлa в пoчeснi члeни yнiвepситeтy тaкиX зaпeклих
oбскypaнтiв, як кypaтopи ПeтepбypзЬкol tJкiлЬl.|oi oкpyги Pyнiн тa Кa.
3aнсЬкoi шкiлЬнol oкpyги Maгнiцький.

flo peнi, згaдaЮ ryт oдин кypЙoз, пoв'язaHиЙ з вибopoм пoЧecниx
члeHlв, щo тaкoж хapaктepи3ye тoдiцJню пpoфeсopсЬкy кoлeгiю
Xapкtвськoгo yнiвepситeтy. A сaмe, p 181.1 мiнiстp внyтpiшHiх спpaв
Кoзoдaвлeв oтpиfvlaв звiт ХapкiвсЬкoгo yHiвepситeтy. Biн зpoзytvliв тy
ЧeмHiстЬ пo-свoсмy i зanитaв мiнiстpa oсвiти, кoли сaмe ХapкiвськиЙ
yнiвepситeт вибpaв Йoгo пoчeсHиM члeнoм тoгo yHiвepситeтy. Toдi
пpoфeсopсЬкa paдa _ 13 сiчня 1812 p. - Bv1бpaлa Кoзoдaвлeвa Hi сiлo Hi
впaл o пoчeсн и м Члeнoм Хapкiвськoгo yнiвepситeтy

Cкopo пiсля вiдкpитгя yнiвepситeтy в Хapкoвi пoвстaлo питaнHя пpo
пepeHeсeнHя Йoгo в iHuJe мiсцe (бyлa дyмкa пepeHeсти Йoгo дo Киeвa
aбoдo Бiлгopoдa) зтoi пpичини, щo (Хapкiв пpeдcтaвляe сoбoю сnpaBx(нe
багнo i дo тoгo бaгнo нaдзвиЧaЙHo смepдюЧe чepeз гHиття в HЬoмy гнoЮ'
змiшaнoгo з гpyзЬкиг\,t бoлoтoм>, як писaв peктop yнiвepситeтy Ao
ryбepнaтopa Бaxтiнa |спpaвдi, p 1811-1815 y Хapкoвt, як читa6мo в
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спoгaдaх oднoгo npoфeсopa' бyлa тaкa гpязюкa, щo пpoфeсopaм
дoвoдилoся пpизнaчaти для стyдeнтiв <гpязькi вaкaцil> (feriae |uteae)
[46' с. 317] Пpoтe yнiвepситeт зaлишився i нaдaлi в Хapкoвi.

P.1817 Haстyпl-|икoм гp. C. Пoтoцькoгo нa пoсaдi кypaтopa Хapкiвськoi
шкiльнoj oкpyги стaв 3axap Кapнeев (1817-1822), щo oдpaзy висryпив з
пpoпoвiддю пpo шкiдливiсть poзyмy i vистoi нayки Biн oсoбливo в'Твся
нa peктopa, слaвнoзвicнoгo матei,aтикa Tимoфiя oсипoвськoгo, зa йoгo
зayвa)кeнHя пpи iспитi oд|.|oмy сryдeнтoвi, щo, гoвopячи пpo Бoга' yжив
виpaз (жиe)). T. oсипoвський зayвaжив' щo стoсoвl-|o Бoгa кpaщe вжити
виpaз <iснye>, a He (жиo)). Ha тoмy /pyнтi виниклa сyтичкa мiж Кapнeeвим
i oсипoвськи]t', щo зaкiнч илaся пpиtt,tyсoвим зaлиЩeнням oсипoвським
peкгopсЬкoi пoсaдa, a згoдo]t,l i вiдхoдoм з Xapкiвськoгo yнiвepситeту [177,
с. 83]. 3. Кapнeeв, м.iн., oсyджyвaв фiлoсoфiю зa тe, щo вoнa нe Haдae
знaчeння бiсoвi iнapoдiям, нiби зaпepeчyючи Тхнe iснyвaння, тoдiяк, нa
йoгo дyмкy' бiс i нapoдi.. твopятЬ нa свiтi бaгaтo лихa|124, с 388].

l{qдo сryдeнтiв - гoлoвний кoнтингeнт пepшиx стyдeнтiв бyв нaбpaниЙ
з yннiв xapкiвськoгo кoлeгiyмy. Хтo xoтiв встyпити дo yнiвepситeтy, мaв
склaсти iспит <з пoлeгкiстю, aлe бeз зaйвoгo пoтypaHня) в знaннi
пpeдмeтiв, пoтpiбних для слyхaHня yнrвepситeтсЬкиХ лeкЦiЙ. Haспpaвдi
всryпний iспит бyв зaнaдтo лeгкий, як цe вид|.|o з дoнeсeння кypaтopa
C.Пoтoцькoгo дo мiнiстepствa oсвiти: <Кoли б yнiвepситeт стpoгo
дoдep)кyвaвся пpaвил' щo 'lx встaнoвлeнo пpи пpийoмi стyдeнтa, тo
yнiвepситeт нe ]uaв би тeпep нi oднoгo стyдeнтa> [147, c' 62]. 3 57
пpийнятих стyдeнтtв 33 зapaxoвaнo Ha дepжaвний кoшт. Cлaбкa
пiдгoтoвкa тиx oсiб, якi склaдaли встyпниЙ iспит дo yнiвepситeтy,
npимyсилa HaчaлЬствo yн|вepситeтy Клoпoтaтися пpo дoзвiл вiдкpити пpи
yнiвepситeтi т. зв. пlдгoтoвvi кypси, нa щo p 181.l дiстaлo дoзвiл вiд
мtнiстepствa oсвiти. Пtдгoтoвvi кypси бyли двopiчнi; пpoiснyвaли вoни
лишe дo 1819 p.' бo тoгo poкy мiнiстepствo oсвiти вiдмoвилo в далЬtllott,ly
iх iснyвaннi, вкaзyюЧи нa тe, щo пiдгoтoвкa стyдeнтiв с пpямиЙ oбoв'язoк
гiмнaзiЙ [1a7' с 130].

У лютoмy 1821 p кypaтop 3. Кapнeeв зaтвepдив пpaвилa для стyдeн.
тiв, пpи чoмy в зaписцi дo тих пpaвил вислoвив вiн тaкy зaсaдy: <Toмy
щo нi пpaqдивий poзвитoк yп'a, нi виxoвaння сepця бeз peлiгii нe мaють i
нe i'oжyтЬ l,aти жaднoгo тpивкoгo /pyнтy' бo <нaчaлo пpeмyдpoсти eстЬ
стpaxъ Бoжiй>, сryдeнти в пoвqдiнцiтa нayкoвиx свoТх стyдiях oбoв'язкoвo
пoвиннi зa вдaнy зaсaдy визнaвати пoбoжнiсть i cтapaннo впpaвлятися y
всякoгo poдy xpиcгиянськiЙ дoбpoveснoстr>. A oсЬ Bитяги з тиХ пpaвил
для сryдeнтiв, якi вчaтЬся нa дepжaвHиЙ кoшт:

<I. Bсi стyдeнти встaютЬ як y шкiльнiднi, тaк i в святa' o 6 гoд., aбo i
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paнiш' oсoбливo влiткy. Пoтiм, oдягнyвшисЬ тa пpoчитaвши з пoбoжнiстю
paнiшнi мoлитви' пpистoЙнo зaЙмaються niдгoтoвлeнHям сeбe дo
слyхaння виклaдiв Пpи тиx впpaвaХ нeoбхiднo зaxoвyB€lти глибoкy тишy..

V| Пiсля зaкiнчeння yсiх виклaдiв стyдeнтaм зpaзкoвol пoвeд|F|ки тa
дyжe дoбpиx yспiхiв iнсneпop дo3вoля€ влiткy пporyлюватися

V||. flля змiцнeння здopoв'я стyдeнтiв i'oжнa тaкoЖ y вiльний нaс вiд
зaHятЬ дo3вoляти Тм зaЙмaтися пpистoЙними гiмнaстич}|и|l'и гpaми. .

IX. B нeдiлю тa в святa пoвиннi xoдити дo цepкви пiд бeзпoсepeднiм
дoглядoм iнспeкгopa aбo Йoгo пoмiчникiв iтaм стoяти пoбoжнo>

!ля xapaкгepистики тoгo, як стaвилoся дo сryдeнтiв свoe i чy}кe
нaчaлЬствo, мoжyтЬ слyжити тaкi iлюстpaЦi.t: <oстaннiЙ paз, - читaoi'o в
oгoлoшeннi 3. Кapнсeвa, - нaкaзyю стyдeHтaм He xoдити з дoвгим
вoлoссям, a нoсити вoлoсся, ях y всix пopяд|-|их людeЙ, a кoли xтo
насмiлиться нe пoслyxaти цЬoгo, тoгo - Haказaти сoлдaтoвi - пpилюд}|o
пpи всiх стyдeнтax oбстpигти нa сoлдaтсЬкий зpaзoк> 7 жoвтня 1823 p.
стyдeнти вчиHили бeшкeт y тeaтpi, - висвистaли aктopa Hoвицькoгo, тe
сaмe пoвтopилoся i нa дpугиЙ дeнь Cepeд npивiдцiв тoгo бeшкery 6yв
тaкo)к стyдeнт MихaЙлo oстpoгpaдськиЙ, пiзнiшe слaвний yкpaTнський
мaтeмaтик. Цap oлeксaндp | нaклaв нa всix стyдeнтiв Хapкiвськoгo
yнiвepситeтy тaкy кapy: зaбopoHив нaдaлi aж дo спeцiaльнoгo дoзвoлy
вiдвiдyвaти тeaтp.,Qeсять poкiв стyдeнти Xapкiвськoгo yнiвepситeтy нeсли
тy кapy. P. 1834 нoвий кypaтopХapкiвськoiшкiльнoToкpyги гp. Ю Гoлoвкiн
(1834-1846) звepнyвся дo мiнiстpa oсвiти з пpoхaнням пoклoпoтaтИcя
пepeд цapeM Mикoлoю | npo скaсyвaння зaбopoни стyдeHтaм вiдвiдyвaти
тeaтp Mикoлa | пoклaв нa пpoхaннi тaкy peзoлюцiю: <3гoд)кyюсЬ' aлe
якнaЙпильнtшe дoглядaти 3a пpистoЙнiстю> [7' с. 1003' 1013-1014].

Кinькicmь cmуdeнmiв у 20 i 30.х pp флa мiнлuвa, npo щo свidчamь maкi daнi:

в1819/20ак p - 2o1
в1820121 aкp- 195
в1821|22aк 9 - 21з
накiнeць1825p -346
на кiнeць 1826 p -305
нa кiнeць 1827 p -260
на кiнeць 1828p. -237

на кiнeць 1829 p -
на кiнeць 1830 p -
нa кiнець 1831 p. -
нa кiнeць 1832 p -
нa кiнeць 1833 p -
нal|Х1834p-
нa кiнeць 1835 p -

334
265
247
282
244
261
263 17,8s6-8s71

Cepeд стyдeнтiв yжe в тoЙ нaс iснyвaли дeякi opгaнiзaцii, Haпpиклaд,
<Бiблiйнe Toвapиствo>>*, щo, пpaвдa, poзпaлoся, як тiльки пepeстaли
пiдтpимyвaти Йoгo згopи, нayкoвo-лiтepaтypнi бeсiди пpoфeсopiв зi

.oснoвникoм <Бiблiйнoгo Тoваpисгва> бyв кypатop 3 Кapнeсв, виoмий poсiйський мiсrик

[269' с 323l



стyдeнтaми. зaпpoвaджeHi з iHiцiaтиви кypaтopa oкpyги гp Ю Гoлoвкiнa;
гoспoдapсЬка кoмiсiя, щo дбaлa пpo кpaщe вeдeHHя гoспoдapствa в
iнтepнaтi дepЖaвнoкot]JтHих сryдeнтiв Aлe мepтвиЙ фopмaлiзм тoгo Чaсy
вбивaв, a He oживлЮвaв сaмe мoлoдиx стyдeнтiв, як пишe в спoгaдaХ
пpo XapкiвськиЙ yнiвepситeт oдиH 3 тих, щo вчилися в нЬoil,ly нaпpикlнцi
20-x pp Х|X ст <Moжe бути, _ тaк вiн пишe' _ щo peктop l Кpoнбep/ мав
paцiю Ha зaпитaнHя фeльдмapшaлa Caкeнa, щo oглядaв yнiвepситeт. (a
якиЙ дyх сryдeнтiв?> - вiдпoвiсти пo щиpoстi: <Пpaвдy кaжyчи, стyдeHти
He мaютЬ жaдHoгo дyxy)) [7 c 1114l.

Усe ж тaки пpoфeсopсЬкa кoлeгiя зyмiлa Й в тoЙ чaс poзвиHyти
дiяльнiсть нa пoлi нayки i жypнaлiстики Тaк, p, 1812 виЙшлo 12 чиceл
пepшoгo в Xapкoвt Чaсoписy <Хapкiвськiй eжeнeдtлЬHикъ), дe
нaЙaкгивнiшy yчaстЬ бpaв пpoф Xapкiвськoгo yнiвepситeтy пo кaфeдpi
сlлЬсЬкoгoспoдapсЬких нayк К Heльдeхeн; p .1 8, l  6 пoчaв вихoдити
poсtЙськoю мoвoю 3 yЧaстю пpoфeсopiв Хapкiвськoгo yнiвepситeтy жypнaл
кУкpaинскiй B*стникь>, дe, м iн , П. Гyлaк-ApтeмoвсЬкий вмiстив свoю
бaй кy < П aн тa сoбaкa > ; p 1 817 УнiвepситeтсЬкe тoваpиCтвo нayк (зaснoвaнo
Йoгo з iнiцiaтиви B Кapaзiнa 1812 p.) виnyстилo oдин тoм свoix пpaцЬ; тoгo
самoгo poкy пpoф. T Пlльгep пoЧaв B|Аp|alaтИ )кypнaл <Укpaинскiй
!oмoвoдъ> ' p. 1820 iмeнeм yнiвepситeтy пoчaв виХoдити чaсoпис
кХapькoвскtя Изв*cтiя>; пepeд тиM y pp 18.17-1818 виxoдив тoЙ чaсoпис
зa peдaкцiсю кaндидaтa Bepбицькoгo P 1824 yнiвepcитeт пoЧaв видaвaти,
зa peдa кцieю aд'юH кта oлeксандpa C клaдoвськoгo. < Укpaи нскiй Жy pнaлъ >
yкpal HсЬкиЙ писЬмeнHик Пaвлo БiлeцькиЙ-HoсeHкo пpихилЬHo пoстaвився
дo пpoгpaMи тoгo )+rypHaлy, бyв yтiшeниЙ, щo в нЬoмy пpидiлялoся пoвaжнe
мiсцe УкpaTнi, aлe вислoвИвся зa кoнeчнiсть зpoбити щe дaлЬ[JJиЙ кpoк y
тiм нaпpямi, a сaмe - мiстити в жypнaлi твopи yкpalнсЬкoю мoвoю. B кiнцi
1824 p пoявився в тot\'y жypнaлi нoвиЙ вiддiл - < MaлopoссiЙскaя Cтapина>,
дe Haдpyкoвaнo дeякi yнiвepсaли Ю ХмeльницЬкoгo, I Maзeпи, I Cкopo.
пaAсЬкoгo тa дeкiлькa листiв з тих чaсiв

Бyли тoдi Й iншl спpoби видaвaти )кypнaли oкpeмиrЙи пpoфeсopaми
чи навiть сaмиM yнiвepситeтoм, алe cnpoби т i  нe здiЙснv|л|/|cя 3
Heзaлeжниx вiд них пpиЧин Тaк, нaпpикiнцi 1820 p. лeктopи П' Гyлaк-
АpтeмoвськиЙ тa o Cклaдoвський звepнyлися дo пpoфeсopсЬкoТ paди з
пpoХaHням дo3вoлити iм видaвaти )кypнaл <Xapькoвскaя Myзa>, aлe
мiнiстepствo oсвiти He дaлo Ha тe згoди P 1834 yнiвepситeт yxвaлив
видaвaти свtй жypнaл <Учeныя 3aписки>, aлe Mикoлa | нa дoпoвiдi npo
цe noклaв тaкy peзoлюцiю: <Пoвpeп'eнитЬ) (<пoнeкaти>) Унiвepситeт
( Чeкав) 40 poкiв. < 3aп иcки И м пepaтopскaгo Xapькoвскaгo Ун ивepситeтa >
пoчaли виХoдити лишe вiд 1874 p
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Beликy пpaцю дo 18З5 p, сeбтo дo ввeдeння в )киття нoвoгo
y нiвepситeтсЬкoгo стaтyтy, пpopoбив yн iвepситeт як фa пин н иЙ кepмaниv
HapoдHoЮ oсвiтoю в мeжaх XapкiвськoT шкiльнol oкpyги, aлe npo цe Moва
бyдe дaлi

Пoвстaння дeкaбpистiв (14 12 1825 p.) '  нa дyмкy poсiЙськoгo
пpaвитeлЬствa, бyлo вислiдoм фaльшивoгo HaпpяMy шкiльнot систeми.
oтoж нoвиЙ цap Mикoлa I peскpиптoм з дHя 14 тpaвня 1826 p нaкaзaв
мiнiстpoвi oсвiти O Шишкoвy вигoтoвиTи в спeцiaльнo пpизнaveнiм
Кoмiтeтi, пiд гoлoвyвaнням мiнiстpa oсвiти, пpoeкт Hoвoгo yстpoю uJкiл
!o склaдy тoгo Кoмiтeтy Mикoлa l пpизнavив дeкiлькa oсiб, в числi ix
лишe oднoгo з кypaтop|в шк|лЬних oкpyп a самe xapк|всЬкoгo кypaтopa
oлeксiя Пеpoвськoгo (синa гp oлeкоiя Poзyмoвськoгo), щo в poсiйськiм
писЬмeнствi e вiдoмиЙ зa псeвдoнiмoм <A Пoгop{тьскiЙ> o ПepoвськиЙ
Heзaдoвгo пepeд тим пoдaв Mикoлi | зaпискy <o нapoднoмъ <пpoсвtщeнiи
въ Poссiи>, дe, м. iн , вислoвив тaкi дyмки: <Aбстpaпнi нayки Haлe)кaтЬ'
тaк мoвити, дo poзкoш| людсЬкoгo po3yМy' a poзкlш тa' нe визHaчeHa
скpoмHими мeжaми i нe пpистoсoвaHa дo пoтpeб щe нeзpiлoгo Hapoдy,
He мo)(e нe бyти шкiдливoю для нЬoгo' _ He слiд дapyвaти yнiвepситeтaм
пpaвo yдiляти paнги магiстpa, дoктopa iт.  п, бo э тими paнгaMи
зв'язyютЬся в Poсil чини i нaвiть цJляхeтcЬкa гlднiсть _ ШкiдливиЙ вплив
Ha юHaцтBo Mar зaбopoнa тtлeсниx кap (тiлeснy кapy в шкoлaх скaсyвaв
бaтькo O Пepoвськoгo _ мiнiстp oсвiти гp o PoзyмoвськiЙ 1811 p - C ).
бo тa зaбopoнa пpивчae MoлoдЬ дo дyхy нeпoкipнoсти, сaмoнaдrЙнoсти.
щo пpивoдитЬдoтoгo, щo юHaк, дoсяг[Ди,1 8 aбo 20 poкiв, вважae сeбe
пpaвoсилЬниM М|pкyвaти пpo пepeтвopeHHя дepжaви тa взaгaл| дlяти
вiдпoвiднo дo свo|x пoглядiв> [140' с 363-367]

Hoвий 1,нiвepситeтськиЙ стaryт 1835 p пoкiннив з фiкцieю aкaдeмiч|-loi
свoбoди. u.lo нoмiнaльнo збepiгaлaся в стaтyтi .|804 p Кypaтop шкiльнoi
oкpyги, зa нoвиin cтaтyтol,l' мyсив пepeбyвaти в тoMy мiстi, дe бyв yнiвepси-
тeт. Peктop i дeкaни пoки щo зaлишaлися вибpaнi' aлe кoмneтeнцiя
пpoфeсopськoI paди бyлa дoсить oбмeжeнa HoвиЙ дyx yнiвepситeтсЬкoгo
HaвчaHHя Heзaдoвгo пepeд тим визHaчив мiнiстp oсвiти гp.сepгiЙ Увapoв
y свoiй пpoмoвl дo кypaтopiв шкiльниx oкpyг (21 бepeзня 1833 p ) '
вкaзyючи, щo вся oсвiтня дiяльнiсть мaс бaзyвaтися нa тpиeдинiЙ
фopмyлi: (пpaвoслaвte, сaмoдepжaвiе, нapoдHoстЬ>, - (Hаpoднiсть> y
poзyмrннl (poсiЙсЬкoi), вeликoдep)кaвHицЬкoi> Taк yвtЙшлa в )киття
бoЙoвa пoлiтичнa фopмyлa, щo стaлa пpaпopoм мiнiстepствa oсвiти aж
дo кlHця iснyвaння цapськoi Poсii

Biд 1B35 p тягHeтЬся смyгa всiлякиx yтискiв нa внyтpiшHе жИття
yнiвepситeтiв. Taк, p. 1841 мrнiстp oсвiти гp C Увapoв Haкaзaв знищити

I
I

i

.
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3 якoгoсЬ в|pцJa тa вимaгaв вiд Кoстoмapoвa дoвecти, щo в Hих r бyдЬ-
якa пoeзiя. ppугиЙ oпoHeHт пpoф. MихаЙлo Лyнiн нe стpимaвся i ,
см|ючися, сказaв: <l-{e всe oдHo, як би poзсiкги людиHy нa цJI\4aтки тa
вимaгaти пoкaзaти, дe y нe| дyшa: нi в нoзi, нi в pyцi' нi в yсl, нi в нoсi
нeмa дyшi '  a )кивa людинa - з дyшeюD |17, c.298|'

P 1845 бyлo пiдвищe'o плaтнЮ 3a HaвЧaнHя. Biд дiтeй кyпцiв i мiщан
cтaли вИMaгaти пpи всryпi дo yнiвepситeтy пoсвiдoк, щo вoни BI^)тУIILл|A
3 кyпeцЬкoгo чи м|щaнсЬкoгo cтaнy. P. 1847 скaсoвaнo пpaвo вiдвiдyвaти
yнiвepситeтськi лeкцii вiльним слyХаЧaм. Фpaнцyзькa peвoлюцiя 1848 p.
пoтягла за сoбoю Fiачинкy нa тi  yнiвepситeтськi нaУкИ в poсiЙських
yн|вepситeтaХ' щo, 3a вислoвoм <Haстaвлeнiя peкropy и дeкaнaмъ> з
дня24 жoвтня 1849 p., MoжyтЬ (пoAaвaтЬ нeблaгoнaмtpen*oст, бoл*e
слyЧaeвъ къ вHyuJeHiЮ мoлoдЬ|мъ людямь HeпpaвилЬнЬ|хъ и пpeвpaт-
l{Ь|Хъ пoнятiЙ o пpeдмeтаХъ пoлитичeскиХъ>. B тoмy (нaстaвлeHit>, м.lн.,
нaкa3yвaлoся: <Peкгop i дeкaни бyдyть стapaHHo вiдкидaти в пpoгpaмaх,
щo lм пpeдстaвляЮтЬся. тa зaбopoняти в yсHих виклaдaХ 3 кaтeдp yсe
тe' щo мoжe нaвiть i пoбiчнo спpияти пoшиpeнню y нaс pyЙнyючиx 3aсaд
aбo слyжити ним якoюсь пiдпopoю, Cюди нaлeжaть мipкyвaння, щo мaютЬ
нa i'eтt пoнизити гiднiсть i кopисть бyдь-якoгo стaHy в дepжaвi aбo
3aхитaти встaнoвлeHi зaкoнами взaсмoвiднoсини мiж piзними стaHaMи,
двoeнaннi aбo сyмнiвнi нaтяки Ha нeдoсяжнi тeopii.пpo спiльнiстD кaпiтaлiв
| мaeткlв, слoвoм, yсякoгo poдy зaмipи дoмaгаHЬ пpoлeтaoiТв щoдo
гpoмадсЬкol Чи пpивaтнo[ влaснoсти> [168, с. 34.|.343]. Тoдiжтaки. p.1849,
дeя к| пpqдi,leти п|дпал и oсoбл ивoмy пepeслiдyвaнню. Haп pиклaд, p. 1 849
пpи нaстyпникoвi гp. C. Увapoвa - кн. Плaтoнi Шiplнськiм.Шixмaтoвi-
зoвсiм вилyчeHo з пpoгpaми yнiвepситeтсЬкoгo навчaHня дepжaвHe пpaвo
eвpoпeЙськиx кpajH: тe сaмe p. 1850 стaлoся з фiлoсoфieю, щo бyлa
пpизHанa 3a HeкopисHy (пpи сyЧaсHoмy нeпpистoЙнoмy po3виткy тol нayки
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oдиH з тoдiшнix стyдeнтiв тoгo yнiвepситery: <B aктoвiЙ зaлi стyдeнти
вишикyвaлися пepeд кaтeдpoю. УвiЙшoв Mикoлa l i стaв пoсepeд зaлi.
oбличчя Йoгo бyлo хfЙype, сyвope, HeвдoвoлeHe Paптoм poзлягся Йoгo
сильниЙ, ryнниЙ гoлoс, щo poзвiяв тишy: <l{o цe тaкe?>. Дo Mикoли пiдбiг
iнспeкгop пoлкoвник Cтpoeв тa noчaв, пepeгиHalФ{исЬ, дивитися' кyди
саfиe встpoмив свiЙ пoгляд Mикoла |. oбличчя йoгo poбилoся всe
стpaшнiшим uЩo цe тaкe? _ l .{e кaтeдpa, вaшa iмпepатopськa
вeличнiсть, _ вiдпoвiв Cтpoeв. - (Hi, нe тe? oсь oцe, oЦe ..)) | цap двiчi
сepдитo пpoвiв пiд свoiм пiдбopiддям. _ <Пiд apeшт! Poзпyстa!
Mapмизи!> - швидкo виЙшoв вiн iз зaли i  3aлишив yнiвepситeт.
3'ясyвaлoся, щo в oдl-loгo сryдeнтa, щo стoяв пepeд Mикoлoю l, пiдбoptддя
бyлo нe дoситЬ вигoлeнe. Tим i oбмe)килися вiдвiдини yнiвepситeтy
Микoлoю |. Cтpoeв бyв вiдстaвлeний, a стyдeнтa звiлЬнeнo 3 yнlвep-
ситery) [169, с. 64-65].

Тiльки з нoвим цapювaнняiЛ (oлeксандpa l|) нaстaлo пoлeгшeння Aля
yнiвepситeтiв. Ужe Ha пoчaткy свoгo цapювaння oлeксaHдep l| вiдмoвився
зaтвepдити вигoтoвлeHиЙ щe пpи Mикoлi l пpoeкт пpo yтвopeння y всix
yнiвepситeтax кaдpiв шпioнiв з кoлa стyдeнтiв, щo мaли б6ути y вiдaннi
вiдпoвiдних кypaтopiв шкiльних oкpyп та накaзaв нeгaЙнo 3вiльнити з
пoсaди aвтopa тoгo пpoeКтy-. P. .1856 вiднoвлeнo вiдpяджeння пpoфeсopiв
зa кopдoн з нayкoвoю мeтoю, щo бyлo зaбopoнeнo вiд 1848 p , вiднoвлeнo
кaтeдpи фiлoсoфir тa дep)кaвHoгo пpaвa; p 186| скaсoвaнo oбoв'язкoвy
сryдeнтсЬкy фoptvly тoщo

HoвиЙ yнiвepситeтськиЙ стaтyт (18 vepвня 1863 p.) вiднoвив yнiвep-
ситeтсЬкy aвтoнoмiю: peкгop i дeкaни стaли вибopнi; yнiвepситeт мaв
пpaвo cуАLlтvi стyдeнтiв зa пepeстyпи iх в стiнaх yнiвepситeтy; Hayкoвa
paнгa oстaтoчнo пpизнaчaлaся пpoфeсopськoю paдoю; фaкyльтeти мaли
пpaвo Цeн3ypи Haд пpaцями свoix члeнiв пpи видaHнi тих пpaцЬ
y нiвe pситeтoijl ; влaдa кypaтopa шкiл ьнol oкpyги oбмeжyвaл aся зaгaл ЬH и м

дoгЛядoM нaд дiяльнiст}o yнlвepситeтy.
Пpoтe нeдoвгo тiшилися yнiвepситeти стaтyтoм 1863 p в пoвнiй Йoгo

Heпopyl'lJнoстl.
Ужe p. 1872 мiнiстepствo oсвiти 3вepF{yлoся дo yнiвepситeтiв iз зaпитoм

пpo бaжaнi змiни в стaryтi 1863 p., мaючи нa yвaзi пiдсилити свiЙ кoнтpoль
Haд HaвчaнHям в yнiвepситeтi тa зaвeдeHня сyвopiшoi дисциплtHи для
стyдeнтiв' щo сaмe в тoй чaс ypяд)кyвaли т зв. стyдeнтськi бyнти нa
пoлiтичнiм r,pyнтi. ПpoфeсopсЬкa pадa Xapкiвськoгo yнiвepcитery в свoiЙ

'Aвтopoм тoгo гaнeбнoгo пpoeкry 6yв lв Лiпpаqдi, ypядoвeцЬ oсoбливиx дopyчeHь пpи
мiнiсrpr внyгpiшнiх спpав, кoлишнiй члeн тaсмнoгo вiльнoлюбнoro тoваpиства <3eлeная книгаD

[244' с 318-319]
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в|дпoв|д| нa зaпит мiнiстepcrвa oсвiти вис,loвилaся зa збepeжeння зaсaд
aвтoнoмii тa ocнoв cгaryтy 1863 p. Hoвa xвиля стyдeнтсЬких 3aкoлoтiв

HeпoслyХ poзпopяджeнЬ нaчaлЬствa зaслyгoвyютЬ He лишe виключeHня
зl шкoли' aлe Й вимaгають oсoбливих зaсoбiв для свoel пoпpавиD Алe тa
дyMкa зyстpiлa piшyнe 3aпepeчeння з бoкy пpeдстaвHикiв вoeннoгo t

Унtвepситeти, 3а стaтyтoм 1884 p., стaвaли в пoвHy пiдлeглiсть
мiнiстepствy oсвiти' Boнo нe луlшe ви6tлpaлo peктopiв, пpизнaнaлo.
пiдвищyвaлo i звiльнялo пpoфeсopiв, aлe Й зaтвepджyвaлo пpoгpаll,и
oкpeiJtиx кypсiв i нaвiть po3клaд вишaдiв, тaк щo змiнa в poзклaдi виклaдiв,
щo викликaлaся 6iжyними пoтpe6aми, n,toглa вiдбyтися ли[Дe зa дo3вoлoм
мiнiстepствa. Cтaтyт 1884 p. зaвiв yпepшe в poсiйськиx yнiвepситeгax
лeкцiЙнy плaтHю стyдeнтiв нa кopистЬ пpoфeсopiв, кpiм плaтHl зa
нaвЧaння в yнiвepситeтi; yвtв дepжaвнi iспитoвi кoмiсiТ тa знoв yвiв
yнiфopмy для сryдeнтiв.

lJ-{oдo yvитeлЬсЬких сил - стaтyт 1884 p. скaсyвaв дoцeнтypy, тaк щo
тpeбa бyлo oдниx дoцeнтiв пepeвeсти дo кaтeгopir нaдзвинaЙниx
пpoфeсopiв, iншиx - пpи3нaчити тиlr,tЧaсoвo викoнyючими oбoв,язки
нaдзвиvaЙнoгo npoфeсopa, a щe iнших - (зaли[lJити 3a штaтoм), сeбтo
Уcунутl^ lx з vнiвepситeту. oдин з дoцeнтiв Xapкiвськoгo yнiвepситeтy
пoтpaпив дo тpeтЬoi кaтeгopii нa тiЙ пiдстaвi, щo (зa пpивaтниttiи
вiдoмoстями e Хoxлoмaн>. l.{iкaвa icтopiя тpaпилaся тaкo)к з Mикoлoю

пepeдaв дисepтaцiю M. Cyмцoвa нa дoдaткoвий poзгляд двot\l yчeним -
Кoстянтинoвt Бeстyжeв-Pюминy тa Aтaнaсieвi Биvкoвy. Hi тoй, нi дpугиЙ
нe знaЙшли нiчoгo npoти3aкoннoгo, aлe диспyт нe вiдбyвся .Qerгo з
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пpoфeсopiв i yнeних, - нaпpиклaд, oлeксaндp Кipпiннiкoв t тoй caмиЙ
A.Бичкoв - paдили M. Cyмцoвy нe бpaти нaзaд дисepтaцii тa пoдaти
скapгy. к.Qopoгi т iнi!  - так пишe M Cyмцoв y свoix спoгaдax пpo
пpoф.o.Кipпiчнiкoвa, вai' я зoбoв'язaниЙ тим, щo пpи Bс|х пepeшкoдaх

дoсяг кaтeApи i yцiлiв пpи yнiвepситeтськiй зaвipюсi тoгo чaсy' Дe тaм
бyлo скapжитися й дoмaгaтися! Bce тoдi пpиниt.lJклo, i мeнi тpeбa бyлo
пpиHиц.lкнyти> [,1 8' c. 11.12|.

Toй сaмий пpoф. Бeзсoнoв пoдaв p 1887 нeгaтивHy oцiHкy
мaгiстepськoi дисepтaцiТ Mихaйлa Xaлaнськoгo нa тeiЛy < Beликopyсскiя
бьtлиньt кieвскaгo ЦиклaD пpoти пo3итивнoi oцiнки пpoф. oлeксaндpa
Пoтeбнi тa пpoф. Mapинa .Qpинoвa. Хoн фaкyльтeт дoпyстив зaxист

дисepтaцii M. Xaланськoгo' oднaк кypaтop шкiльнoi oкpyги вHaсл|дoк
викa3y Бeзсoнoвa нe дaв Ha тe 3гoди. Пpoф. flpинoв пiдняв нa фaкyльтeтi
питaння пpo нaдpyкyвaння всix oцiнoк пpaui M. Xaлaнськoгo, i фaкyльтeт
yxв€lлив пpoпoзицiю M. flpинoвa, aлe Бeзсoнoв oпpoтeстyвав тy yxвaлy'
пoсилaючисЬ нa тe, щo M. Халaнський зняв 3 poзглядy фaкyльтeтoм
згaдaнoi дисepтацii. Тy самy дисepтaцiю M. ХaлaнcькиЙ зaхистив 17 квiтня
1888 p. y Пeтepбypзькiм yнiвepситeтi. Пpoф. Бeзсoнoв, зa вислoвoм
o.Пoтeбнi, бyв <наyкoвo нeoсyд|.|иЙ> в гaлyзi слoв'яHсЬкoI мiфoлoгiiтa
eтнoгpaфii  [16, с '  8]. Haпpиклaд. yЧaстЬ слoв'ян y Тpoянськiй вiЙнi
Бeзсoнoв дoвoдиB пoяснe6ням влaсних iмeн гepoiв Тpoянськoi вiЙни:
Пapис - цe r (пapeнЬD (пapyбoк), AЙнeтa, жiнкa Eнeя, _ цe poсiЙськa
Aнeтa, aбo взяти тaкi йoгo пoяснeнHя: пeHaти - Цe (мaлopyсск|e пaнятa>>'
ai'aзoнки - цe cлoв'янськi мaлжoнки iт. п. He дивo, щo пpoф. o. Пoтeбня
нe oдиl.| paз в oстaннiх poкax свoгo життя гoвopив, щo единиЙ гpix в йoгo
життi - цe зaпpoшeнrtя, з Йoгo iнiцiaтиви, Бeзсoнoвa нa кaфeдpy
слoв'янсЬкoi фiлoлoгiT Xapкiвcькoгo yнiвepситeтy [190' с. 13,l]. P. 1887
змyшeний бyв зaлишити XapкiвськиЙ yнiвepситeт oдиH з пonyляpних
пpoфeсopiв, a сaмe |вaн Дiдятiн, бo Йoгo oбвинyвaveнo в тottiy, щo
листy€тЬся з дeякими нe$лaгoнaдiЙними ocoбaми, збиpае y ceбe ['oлoдЬ
i взaгaлi шкiдливo впливae нa мoлoдЬ |18' c- 12|.

Щoдo стyдeнтiв, - згaдaю ryт тaкi фaкги. p. 1887 niдвищeнo плaтню
зa нaв{aння з 5 Ao 25 кpб зa кoжниЙ сeмeстp. Тoгo сaмoгo poкy зHoвy
виникли стyдeнтсЬкi зaкoлoти, внaслiдoк чoгo 43 стyдeнти зoвсiм
звiльнeнo (всьoгo сryдeнтiв y Xapкiвськiм yнiвepситeтi 1887 p. бyпo 1382)'
a сaмиЙ yнiвepситeт бyв тимнaсoвo 3aкpитиЙ Cтyдeнтськi зaкoлoти
пiдipвaли вipy в стaтyт 1884 p. oтoж p. 1888 пoмiчaeться дeякиЙ звopoт'
aлe нe нaдoвгo. Caмe тoгo poкy вiдвiдaв Хapкiв цap oлeксaндp |t| зi
свoeю pqдинoю пiсля poзбиття ЦapсЬкoгo пoтягy бiля Бopoк (17 жoвтня
1888 p.) i бyв дyжe звopyшeниЙ зyсгpivvю хapкiвськoгo стyдeHтствa. Пiсля



oглядy yнiвepситeтсЬкиx клiHiк, дe пepeбyвaли paHeнin.д чaс кaтaсrpoфи
ЦapсЬкoгo пoтягy, oлeксaндp l|l пepeсвiдчився в yбoжeствi yнiвep-
ситeтcЬких клiнiк, a тoмy yнiвepситeт нeзaбapoм дiстaвдepжaвнy сyбсидiю
400 тисяч кpб, нa пoлiпшeння i пoшиpeння нaвЧaлЬHo-пoмiчниx yстaнoв
пpи Xapкiвськiм yнiвepситeтi

Haвeснi 1899 p. poзпoчaвся стyдeнтсЬкиЙ зaкoлoт y Пeтepбypзi i
цJвидкo пepeкинyвся нa iншi yнiвepситeти, в тiм числi i нa XapкiвськиЙ.
Уpяд зpearyвaв нa сryдeнтсЬкi зaкoлoти збiльшeнням i зaгoстpeнням
peпpeсiЙ. HaЙвищиЙ nyнKг, дo якoгo дoхoдитЬ ypяд в тiм нaпpямi, e
пpaвилa 29 лlлпня 1899 p. пpo вiддaння в сoлдaти yнaсникiв сryдeнтсЬкиx
зaкoлoтiв Biдпoвiддю Ha ввeдeння в життя тиx пpaвил (,l83 стyдeнтiв
Киiвcькoгo yнiвepситery cпpaвдi пpизнaчeнo дo вiйськa) бyлo вбивствo
мiнiстpa oсвiти Mикoли Бoгoлспoвa (14 лютoгo 1901 p.).

Щoдo poзвиткy нaцioнaльнoi свiдoмoстi сepeд yкpaТнсЬких стyдeнтiв
Xapкiвськoгo yнiвepситегy - пoчaткoм йoгo слiд ввa)кaти 60-тi poки Bиднa
poлЬ в пpoбyджeннi нaцioнaльнoТ свiдoмoстi сepeд тoгoчaсHих сryдeнтiв,
бeзпepelнo, FiaлeжитЬ мoлoдoltiy aд'юнкroвi тoгo yнiвepситeтy o. Пoтeбнi.
Пepeбyвaючи в 1862€3 pp. зa кopдoнoiл з нayкoвoю ['eтoю, o.Пoтeбня
листyвaвся зi стyдeнтoм Xapкiвськoгo yнiвepситeтy |вaнoм Бiликoвим
(пiзнiшe вiн бyв диpeктopott,l Бiлгopoдськoi yчитeлЬськoi сeмiнapii). B
oднot\iy зi свolх листiв дo HЬoгo o.Пoтeбня писав: <Якщo нe спaсe нaс
iдeя нaцioнaльнoстi, щo oдHa лицJe qдaтнa пpoбyдити як любoв дo нayки
i мистeЦтвa, тaк i гpoмaдськi пopивaнHя, тo yнiвepситeт (Xapкiвський. -
C.) - зaсyджeний нa дoвгoчaснy нiкчeмнiсть> A в iншoмy листiдo |.lЬoгo
o.Пoтeбня писaв: <oсь вaм низкa дpiбниx i oкpeмиx питaнЬ, зa виpiшeння
якиx тpeбa звepHyтися дo книжoк: lJ-{o тaкe Люблiнськa Унiя? Cryпiнь iT
згiднoстi з вимoгaми yкpaТнсЬкoгo нapoдy? 3мaгaння щo ix вислoвив нaш
нapoд в кoзaцЬких вiЙнax щoдo Пoльщi, Moскви, внyтpiшньoгo yстpoю?
Чи о тeпep пoтpeбa в спoлyчe}iHiз вeликopyсЬкиtti нapoдoм? Якщo e, тo
якi yмoви? U]o гoвopять Moсквi спpoби вiддiлeння Укpatни пiсля
Xмeльницькoгo? lJ-|o гoвopитЬ пoлякaм Кoлiiвщинa?.. Haшi бaтьки iдiди
бyли твepдi в свoiЙ наpoднoстi мимoxiть; нe бyдyни нaцioнaльнo свiдoмi,
вoни |l'oгли щe зaлишaтиcя yкpaiнцями, aле ми lt,lo)кeмo бyти мiцнi тiльки
свiдoмiстю свoeТ вiдpyбнoсти)) [191' с. 10' 17-18].

У пiзнiшиx poкax - 80- i  90.х - сepeд пpoфeсopiв Xapкiвськoгo
yнiвepситeтy бyлo yжe дeкiлькa yкpaiнцiв (.Q. БaгaлiЙ' Д oвсянiкo-
КyлiкoвськиЙ, M. Cyмцoв i iн.), aлe вoни, 3a oдHиft,tи спoгaдaми, бyли
скopшe yкpaTнoфiлail,lи, стoяли oстopoнЬ вiд yкpaiнськoгo pyхy i нe шyкaли
oб'сднaння з стyдeнтствoм. Cryдeнти мали тoдi лишe лeгaльнi opгaнi.
зaЦii, - т. 3в 3e]Йляцтва, щo oб'eднyвaли сryдeнтiв oкpe['их мiсцeвoстeЙ
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тa Maли чистo кyлЬтypнo-дoпoмoгoвиЙ xapaктep |77' c.57]. Aлe вжe в
бepeзнi 1897 p. y Xapкoвi yтвopився нeвeличкиЙ rypтoк- кУкpaТнськa
Cтyдeнтськa Гpoмaдa>, щo iT пepшиniи члeнalл и бyли шeстepo сryдeнтiв
yн|вepситeтy | тexнoлoгlчнoгo lHститyry нa чoл| з| стyдeнтoм yн|вepситery
flмитpoм Aнтoнoвичeм, синoм вiдoмoгo iстopикa пpoф. Boлoдимиpa
Антoнoвичa Гpoмaдa нe мaлa стpoгo визHaчeнoТ пpoгpal4и - i цe з тoю
Meтoю, <щoбдaти мoжливiсть встyпaти дo Гpoмaди кo)кHoп'y стyдeнтoвi'
щo чyв сeбe yкpaTнцeпl тa хoчe r.lpaЦюB€lти нaд сoбoю, щoб y мaЙбyтнЬoмy
стaти кopисни]Й для свoгo }iapoдy тa бopoтися зa Йoгo дoлю, зa Йoгo
нaцioнaльнr пpaвa Й зa пoлiпшeнHя мaтepiaльнoгo дoбpoбyтy> |77 ' c.57 ,
59J. P 1899 xapкiвськa гpoмaдa Hapaхoвyвaлa, здarтЬся, пoHaд 30 члeнiв.
Toгo сaмoгo poкy в хapкiвських висoкиХ шкoлax нe пpипинял|/|cя
стyдeнтсЬкi эбopи, дel'oнстpaцil тa стpaйки. Бaгaтo члeнiв Гpoмaди
oпиHилaся в пpoвoдi тoгo pyxy [77 ' c 37 ' 42l.

3 числa виxoванцiв Хapкiвськoгo yнiвepситeтy виЙшлo бaгaтo ви-
знaчHих yчeHих, як. нaпpиклaд' д. БaгaлiЙ, B. Бyзeскyл' M. КoвaлeвcькиЙ,
M. Кoстoмapiв, |. Meннiкoв, o. Пoтeбня, |. Cpeзнeвський, M. Cyхoмлiнoв
тa iн. .Qeпo 3 Hих зaлиЦJив Цiкaвi спoгaди пpo стyдeнтськi poки свoгo
пepeбyвaння в Xapкiвськiм yнiвepситeтi. Haпpиt<лaд, M.Кoстoi'apoв y свoTx
спoгaдaх згaдy€ пpo лeктopa фpaнцyзькoi мoви Пaки.дe-Coвiнi, який
пpимyшyвaв кoжHoгo стyдeнтa пpиxoдити пepeд iспитoм дo ньoгo, щoб
взяти сoбi (лeсoни)) - зaпискy з зaзнaчeння]t' - пpo щo сaмe питaти]йe
вiн нa iспитi- тa зaплaтити 3a (лeсoни> 10 кpб. Хoн M. Кoстoмapiв i
дiстaв (лeсoниD, aлe нa iспитi тpaпився скaндaл, бo Пaки-дe.Coвiнi
спитaв Heтe, щo пpизHaчив |B2'c.145| Пpo пpoф. M. Лyнiнa, щo пpидбaв
Haзвy (ХapкiвськиЙ ГpaнoвськийD*' М Кoстoмapiв вислoвився тaк. <Лyнiн
бyв, бeзnepв{Ho, oдин з нaЙлiпших пpoфeсopiв всeсвiтньoi iстopii, щo
кoли-нeбyдь бyли в нaшиx yнiвepситeтax> [82' c. 141l*". M. КoвaлeвськиЙ
з oсoбливoю тeплiстю згaдyr пpoф flмитpa КaveнoвсЬкoгo: кЙoгo
epyдицiя бyлa шиpoкa i /pyнтoвнa, виклaд -тaлaнoвитиЙ i кpaснoмoвниЙ.
B Poсii я He чyв кpaщoгo пpoфeсopa 3 числa зaкopдoнниx пpoфeсopiв,
щo ix я чyв, oдиH Лябyлe тa щe ШтeЙн y Biднi визнaчaлися piвнoю aбo
тpoХи лiпшoю дикцiсю>. M. КoвалeвськиЙ тaкoж згaдy€, щo xapaктepнoю

tПpo Тимoфiя Гpанoвськoю, сгtавнoзвlснoгo npoфeсopа Moскoвськoгo yнiepсlrтery див
пpацю Ч B.|iтpiнськoгo <Т H ГpанoвськiЙ и eгo врмя> M . 1897

.tПpoф Бyзeскyл в статri <Хаpькoвскiй Гpанoвскiй> вка3yr. м. iн , щo M Лyнiн вiв завзяry
бopoтьбy пpoти пpoфeсopiв, щo 3 кopиснoю i'eroю yлaU.IтoByвали y сeбe пансioн для стyдeнтiв
yнiвepситeтy He бeз гpixa в тiм, бyв тaкoж пpoф П Гyлак-Apтeмoвський Кeжyrь, щo кoли
oсганнiй встyпив y peктopствo i y свoТй пpoмoвi дo npoфeсopiв заявив, щo вiн знищить yсl
3лoФкивання. M Лyнiн викликнyв: кTак, злoaх(ивaння - вeликi' aлe ви, панe peкrope, пepuJий
пpoвинник!> I17,c 298|
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pисoю тoгo Чaоy бyлo тe, щo <вci ми (стyдeнти. - C ) бeз piзницi
спeцiaльнoстi цiкaвилися виKлючнo сyсniльними питaHнями> [70, с 64,
66] в. Бyзeскyл пpисвячye тeплi pядки o. Пoтeбнi: <Чaстo нaзивaли Йoгo
зHaменитиl\ll, чyдoвим лeктopoм. Якщo пiд тим poзyмiтVi nap| i яcнiсть
виKлaдy, oздoбнy лiтepaтypнy фopмy' дap слoвa, плaвнiсть t\loви, тo
Пoтeбня нe бyв тaким пpoмoвцeм. Чapyвaв тoй твopvиЙ пpoцeс, щo пpи
нЬoмy ми 6ули пpисyтнi, тa дocлiдницЬкa npaця, щo iT пpoвaдив вiн нa
кaтeдpi, нe кal|ryчи ркe пpo глибинь Йoгo дyмки, opигiнaльнi виснoвки i
спoстepe)кeHHя ..  Mи бaчили в Пoтeбн1 нeмoв iдeaл yнeнoгo, щo
пpoгoлoшye свoT пepeкoHaння, стiйкoгo i нeпoxитнoгo в них. Aлe вiн нe
бyв нaм близькиЙ. Mи пovyвали сeбe нiякoвo в Йoгo пpисрнoсгi, тopoпiюvи
пepeд ним Biн здaвався нaм сyвopим' нeпpистyпHим' Aлe iспитyвaв
Пoтeбня дoклaднo, вoцiнцi нaших вiдпoвiдeй бyв вибaнливий> [19,
c.244,2461

Кpiм пoдaниx спoгaдiв виxoванцiв Xapкiвськoгo yнiвepситeтy, якi
пiзнiшe стaли визHaЧHими yчeними, нaвeдy ryт спoгaди пpo XapкiвськиЙ
yнiвepситeт щe двoХ йoгo виxoвaнцiв - писЬi'eнника i пeдaгoгa MихaЙлa
!e-Пyлe, який вчився в Xapкiвськiм yнiвepситeтi в 40-x poкax Х|X ст' тa
Пeтpa Coкaл ьськoгo, вiдoмoгo yкpaiнсЬкoгo кotti пoзитopa i м yз и кoзнaвця,
щo yчився тar\4 )кe в pp 1848.,1 852.У свoiй сгaггt <<ХapькoвскiЙ yнивepситeг
v| Д. v1. КaчeнoвскiЙD M. f le-Пyлe He лишe пoдaв тeплi згaдки пpo
пpoфeсopiв.Q. Кaveнoвськoгo, M Лyнiнa, A. Baлицькoгo, A MeтлиHсЬкoгo,
o Poснoвськoгo, |. Cpeзнeвськoгo i Ю. Гopдieнкa тa дoситЬ тepпкy згaдкy
пpo П. Гyлaкa.ApтeмoвсЬкoгo, aлe тaкoЖ спpoбyвaв з'ясyвaти вплив
Xapкiвcькoгo yнiвepситетy Ha тaмoшнe Щляхeтствo тa ви3нaчити Хapaктep
тoТ oсвiти, щo tT yдiляв Xapкiвський yнiвepситeт свoТм вихoвaнцям в 40-х
poкaх Х|X ст. <XapкiвськиЙ yнiвepситeт, - пишe М. .Qe-Пyлe - Haсaмпepeд
впл и вaв нaЙ кyл ьтypнiшим спoсoбoм нa yкpaiнськe (< мaлopoссiЙскoe>)
шляхeтствo' пottlиpююЧи сepeд нЬoгo 3aгaлЬнoлюдсЬкy oсв|ry тa зHaHHя'
для пpидбaHHя якиХ нa пiqднi Poсii, вдoбy пoпepqднЬoгo киeвo-пoлЬсЬкoгo
впливy, бyв бiльшe пiдгoтoвлeниЙ /pyн1 a тoмy знaHHя стaвaли бiльш
кoнeчнoю пoтpeбoю, нiж нa niвнoчi чи в цeнтpi.  3 XapкiвсЬкoгo
yнiвepситeту Bv|хoД|Ал|^ нaдзвинaйнo oсвlчeнi, нepiдкo yчe3| люди, щo в
бiльшocтi свoTй, пepeбyвши пpизнaчeниЙ чaс нa дepжaвHiЙ слyжбi,
пoспiшaли дo свoTx кypaтopiв, дe в зaтиl.lJlry пiд чepeшHями тa бiлими
aкaцiями нaсoлoд)|(yвaлIАcя yкpaТнсЬкиlvl (<мaлopoссiЙскимъ>) far nitens,
сeбтo poздyмoю тa бeзrypбoтними лiнoщaшtи...). <B oснoвi oсвiти, щo
нaбyвaлaся в Xapкiвськiм yнiвepситeтi, лeжaв iдeaлiзм, спpининeниЙ
iстopинними тa мiсцeвими oбстaвинal iи. Лiпшa pисa хapкiвсЬкoгo
iдeaлiзмy виявилaся в лimepamуpнiм нanpям, Hayки тa в лimepamуpнiм
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HaстpoТ стyдeнтiв> |234' c. 78-79' 113]. п. CoкaльськиЙ y свoТх спoгaдaХ
пpo XapкiвськиЙ yнtвepситeт yдiлив, м iн., мiсцe вeликoмy opигiнaлoвl,
пpoф. фiзикo-мaтeшlaтичl-loгo фaкyльтeтy |. PeЙпoльсЬкoмy: <Ч итaв вiн
лeкцi i  свoopiднo, цiлкoвитo зaглиблюючисЬ y дyмки, нe пoмiчaючи
слyxaнiв iтoгo, щo дiялoся в aвдитopil Тaк, oднoгo paзy в aвдитopii нiкoгo
нe бyлo, a вiн всe ж тaки пoчaв читaти, a noтiм звepнyвся дo пopoжнlх
лaв: <Гoспoдa, чтo жe этo вaсъ 3дeсЬ Hикoгo н*ть?!> Якщo вrн пoчyвaв
нa вyлицi звiснy пoтpeбy, тo вtн зyпиl{явся для тoгo, дe пoпaлo в
нaЙвtдкpитих мicцях. Якщo в тoЙ чac rгo-нeбyдь пpoxoдив мимo, тo вiн
гoлoснo i вiдpyбнo кoжHo|t,y нeзмiннo гoвopив: <Тo1 кгo yдep)кивaeтся oт
испyскaнiя, пoлyчит камeHHyю бoлtзнь> [169' с. 67.68].

3aлишaeться скaзaти дeкiлькa слiв npo Hayкoвo-гpo|uaдсЬкy дiяль.
нiсть XapкiвсЬкoгo yнiвepситeтy та йoгo пpoфeсopiв y визнaчeниЙ пepioд,
сeбтo дo кiнця Х|X ст

П pи yн i вepс итeтi бу ли тaкi нayкoвi тoвap и ствa : .| . Toвapиствo дoсл iд-
никiв пpиpoди (зaснoвaнo .1869 p) '  2.Toвapиствo дoсвiдниx нayк; 3.
Maтeмaтичнe тoвapиствo (зaснoвaнo 1 879 p. ); 4. |стopиннo-фiлoлoгiчнe
Toваpисгвo (зaснoвaнo 28 лютoгo 1877 p.), a p. 1892 зaсHoвaнo пpи HЬotvly
Пeдaгoгiнний вiддiл. Bсi тi тoвapиствa видaвaли свoi nТpyдиo i <Cбop-
HикиD. Кpiм тoгo, p. 1893 yнiвepситeт вiднoвив видaHHя свoгo opгaнy
<3anиски Импepaтopскaгo Хаpькoвскaгo Унивepситeтa> (пepeд тим
видaнHя <3aписoк> пpипиHилoся .1884 p.).

Багaтo пpoфeсopiв Хapкiвськoгo yнiвepcитeтy висryпaлo з пyблivними
виK,. laдaми з пpoсвiтньoю iдoбpoдiйнoю мeтoю. B pp'1895 i .1896
lстopин нo.фiлoлoгiч нe тoвapиствo п poвaдилo нayкoвi Ч итaн ня для жiнoк.
Кiлькiсть слyxaЧoк дoхoдилa дo 200 Poзвитoк Тoвapиствa гpaмoтнoстi,
Гpoмaдськoi бiблioтeки, Пyшкiнськoi шкoли тiснo зв'язy €тЬся з iмeнaми
пpoфeсopiв Д. Бaгaлiя, Baсиля fiaнилeвськoгo, M. Cyмцoвa, lЙихaЙлa
Чyбинськoгo тa iн.

Cepeд пpoфeсopiв Xapкiвськoгo yнiвepситeтy бyлa цiлa низкa
визнaчниx yчeHиx, як, нaпpиKлaд, o. Пoтeбня, Е. Peдiн, o. Ляпyнoв,
Aмфiян Лeбeдeв (aвтop пpaцi <ХapькoвскiЙ кoллeгiyмъ>), Гaвpилo
УспeнськиЙ, !. КaнeнoвськиЙ, B. Бyзeскyл, oлeксaндp flaнилeвськиЙ,
!митpo oвсянiкo-Кyлiкoвський, Лeв Гipшмaн (знaмeнитиЙ oкyлiст), щo
Йoмy y вepeснt 1895 p. yлaштoвaнo 3 Haгoди Йoгo ювiлeю (дo тoгo чaсy
нeвидaниЙ y Xapкoвi фaкeяцyг> [18' с. 85] тa iн Кiнчaоlи нa цЬoi,y iстopiю
Xapкiвськoгo yнiвepситery зa чaс вiд йoгo зaснyвaнHя дo кiнця Х|Х ст.,
мyшy вкaзaти, щo дiяльнiсть yнtвepситeтy в гaлyзi HapoдHoТ oсвiти
poзгляHy в poздiлi, пpисвяveнiм iстopiТ Hapoднol шкoли в Х|X ст

MaЙжe oднoчaснo з yгвopeнням мiнiстepствa нapoдHoi oсвiти виЙшoв

I

I

247



цapсЬкиЙ Haкaз пpo визнaчeHHя в мaЙбyтнЬotиy Киoвa як мiсця oсiдкy
yнiвepситeтy. тoгo дyжe дorЙaгaвся гp П 3aвaдoвський, aлe зaсHyвaHHя
yнiвepситeтy в Киeвi зaтpимaлoся на дoвгий чaс чepeз пepeшкoди з бoкy
впливoвих пoляк|в.

f lo нaсy yтвopeHHя yнiвepситeтy в Хapкoвi yкpaТнцi з Boлинi,
Cлoбoжaнщv|н|А тa iншиx yкpа|'HсЬкиx зeмeлЬ виTздили дo Biлeнськoгo
yнiвepситeтy (сзyТтськy aкaдeмiю Cтeпaн БaтopiЙ пepeтвopив нa
y н iвepситeт). Toй фa кт дaв п pи вiд Гyгoвi Кoл oнтaю, peктopoвi Xapкiвськoгo
yнiвepситeтy, в листi дo вiзитaтopa шкiл Boлинi, Пoдiлля i КиТвщини
гp Тaдeя Чaцькoгo з дня 1 3 лютoгo .1 804 p зayвa)кити, щo нe зoвсiм дoбpe,
щo дo Biлeнськoгo yнiвepситeтy пpиЙмaютЬ стyдeнтiв з Boлинi тa
Хapкiвськoi гyбepнiТ. <Бoюся, - писaв вiн, - щoб y пpaвитeлЬствa
(pociЙськoгo. _ C.) нe виF|иКлa дyмкa, якa б Йoмy ясHo пoкaзaлa, щo згoдoм
тpeбa бyдe вiдкpити yнiвepситeт y Киевi . Ha випaдoк цЬoгo дoбpe бyлo
б пpeдстaвити мiнiстpoвi, щo Xapкiв лeжитЬ близькo дo Киeвa, a КиTв
зHaxoдитЬся на сaмoмy кpaЮ тpЬoх ryбepнiЙ, тиM чaсoм як гoлoвHa шкoлa
мaeбyти в цeHтpaлЬнiм пyнктiтpЬox ryбepнiЙ> [74' с 356] Гp T. ЧaцькиЙ
yмoвив гp. П. 3aвaдoвсЬкoгo вiдкpити г iмнaзiю в Кpeм'янцi, щo, мoвляв,
викoнyвaтиMe фyнкцii yнiвepситeтy пoлЬсЬкoгo. Гp П 3aвaдoвськиЙ, якиЙ
в дитинствi вчився в eзyiтськtЙ шкoлi, бyв вeликиЙ пpиxилЬHик Пoльщi i
пoлякiв, - тиM i пoяснюeться Йoгo пoстyпливiсть y тiй спpавi: p. .1 805
вiдкpитo г iмнaзiю в Кpeм'янцi 3гaдaниЙ yжe Г КoлoнтaЙ y листiдo Янa
Cнядeцькoгo' кoлишHЬoгo peктopa Biлeнськoгo yнiвepситeтy, дня 27
липHя 1805 p писaв: <Cтapoстa ЧaцькиЙ виТХaв тeпep дo Киeвa нa
пoбачeння з мiнiстpoм oсвiти' щo Maв ryди пpи|Хaти для пepeгoвoplв -
пpo тe, ни бyдe для тyтeшHiх ryбepнiЙ yтвopeнo yнiвepситeт y Киовi, ни в
якiмсь iншiм мiстi' чи бeз HЬoгo t\'oжнa зoвсiм oбiЙтися'.. !yмкa Чaцькoгo
бyлa тaкa: вiдклaсти y дaлeкe мaЙбyтгя пpoeКr зaснyвaння yнiвepситeтy,
a пopaдити мiнiстpoвi вiдкpити гiмнaзiю, пoдiбнy дo кpeмeнeцЬкo|, для
киiвсЬкoj ryбepнii, oднaЧe нe в Киeвi, a в Paдoмишлi> [75, c' 121' 124|.

Bзaгaлi П. Чaцький нiяк нe мiг пpимиpитися з дyмкoю зaсHyвaHHя
yнiвepситeтy в Киeвi. oсь, нaпpиКлaд, щo писaв вiн y листi з дня 16
листoпадa 1806 p дo Г Кoлoнтaя: <КиТв мar зa сoбoю iмeнний нaкaз, дe
oбiцяоться пepeтвopити lyxoвнy Aкaдeмiю в yнiвepситeт... Пpoти цьoгo
зaмaxy oдин зaсiб - зaснyвaти yнiвepситeт y Кpeм'янцi> [76' с 247! Taк
вoнo Й стaлoся. цapсЬким peскpиптoM здня 18 сiчня 1819 p кpeм,яHeцЬкy
гiмнaзiю пepeтвopeнo Ha вoлинськиЙ лiцeЙ |21, c 182]. Bсi пpeдмeти
BиклaАaлIlcя тyт пoлЬсЬкoю мoвoю, всi пpoфeсopи бyли пoляки тa Й
бiльшiсть yннiв склaдaлaся 3 пoлякiв, - зa вiдoмoстями вiзитaтopa, з
числa пoнaд 600 стyдeнтiв 1821 p. (pyсских> нaлiнyвaлocя34
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Пiд чaс пoлЬсЬкoгo пoвстaння 1830 p. чaстиHa сryдeнтiв вoлиHсЬкoгo
лiцeю цlялa yчaстЬ y пoвстaннi, чaстинy стyдeнтiв бaтьки в3яли дoдoмy,
тaк щo лiцeЙ цiлкoм спopoжнiв щe пepeд oфiцiйним Йoгo зaкpиттям з
Haказy 21 сepпня 1831 p. Пpoтe лiцeй як yстaнoвa iснyвав iдaлi Кoли p
.1 832 виниклo питaHHя, щo дaлi poбити з вoлиHсЬким лiцeeм, тo бyлa
дyltiкa пepeнeсти лiцeй дo Житoмиpa' алe кypaтop XapкiвськoT шкiльнoi
oкpyги B. Фiлaт'eв пoдaв Mикoлi | дyмкy пpo пepeHeсeння лiцeю дo Киeвa;
тy сaмy дyMкy niдтpимaв киjвськиЙ гeнepaл-гyбepнaтop Лeвaшoв тa
пepшиЙ кypaтop КиТвськoI шкiльнoj oкpyги E. фoн-Бpадкe*. Haслiдкoм
yсЬoгo тoгo i  виЙшoв цapськиЙ Haкaз з дHя 8 листoпaдa 1833 p, -
пepeHeсти вoлинський лiцeй з Кpeм'янця дo Киeвa тa пepeтвopити йoгo в
yнiвepситeт св Boлoдимиpa|26, с. 48-66] Bсi пpoфeсopи вoлинсЬкoгo
лiцeю cтaли пpoфeсopaми yнtвepситery в Киeвi [21, с. 195]

15 липня .1 834 p, сaмe в дeHЬ св Boлoдимиpa Beликoгo, в пaпл'ятЬ
якoгo, як зaзнaчaв цаpськиЙ нaкaз 8 листoпaдa 1833 p.' i зaснoвyeться
yнiвepситeт y Киeвi, вiдбyвся ypovистий arг вiдкpиття yнiвepситeтy
Bиклaди в yнiвepситeтi пoчaлися 28 сepпня 1834 p oтoж мaeмo aж тpи
дaти, щo з Hими пoв'язyeтЬся зaсHyвання Киiвськoгo yнiвepситeтy, aлe
звичaЙнo зaсHyваHHя йoгo вiднoсятЬ дo дня 15 липl- lя 1834 p.

Ha peктopa yнiвepcитery ypяд пpизHavив пpoфeсopa MoскoвсЬкoгo
yнiвepситeтy MиxaЙлa MaксимoвиЧa, yкpa|нця з пoХoджeliHя; встyпив вiн
дo ypядyвaння пiсля вiдкpитгя yнiвepситeтy, a дo Йoгo пpиiздy стoяв Ha
нoлi yнiвepситeтсЬкoгo пpaвлiння Maксим Бepлинський, нaЙстapiшиЙ з
киТвськиx iстopикiв, вихoвaнeЦЬ КиТвськoi акaдeмit [215' с 10]

3aснoвyюvи в Киeвi yнiвepситeт, poсiЙськиЙ ypяд дбaв He тaк пpo
нayкoвi iнтepeси, як пpo пoлiтичнi,  _ спpaвa Йшлa пpo тe, щoб зa
дoпott,toгoЮ yнiвepситeтy пpищeпити пoлЬсЬкoмy юHaцтвy <oбщiЙ дyх
pyсскaгo Hapoдa)), як пpo цe oдвepтo згoдoм вислoвився тoдiшнiЙ мiнiстep
oсвiти гp. C Увapoв. oтoж КиiвськиЙ yнiвepситeт мав oбслyгoвyвaти
нaсaмпepeд noлЬсЬкe гpoмaдянствo Киtвщини' Boлинi тa Пoдiлля, як
вoнo i бyлo фaктичHo в пepшиx дeсятилiтгях iснyвaння yнiвepситeтy I
тiльки пiзнiшe Киlвський yнiвepситeт стaв пpитягaти дo ceбe yкpalнсЬкy
мoлoдЬ HaдднtпpянськoТ Укpalни

У пepшиx poкax свoгo iснyвaння yнiвepситeт мiстився в тpЬoХ
нaймaниx бyдинкax, i  т iльки p 1842 зaкiнчeнo бyдyвaння вeлиЧeзнoi
кaм'яницi, зa пpoeктo|til apxiтeкгopa B. Бepeттi, нa плoщi вeликoгo nyстиpя.
щo бyв oтoчeний з двoх бoкiв глибoкими i tикИnnИ яparvlи Пpopeкгop
Boлoдимиp l-{их yжe y свoТЙ пpoмoвi нa ypoчистiм aктi  в iдкpиття

-,l4 гpyдня 1832 p рвopeнo кypaгopiю киТвськoТ шкiлЬнoI oкpyги !oтoi oкpyги вхoдили
киiвсЬкa, Boлинськa' Пoдiльська тa Чepнiгiвська ryбepнiТ

(
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yHiвepситeтy пpopoкyBElв дoбpi нaслiдки для Киeвa вiд iс|{yвaння в нЬo1r4y
yнiвepситeтy: кУнiвepситeтдaстЬ зoвciм iншиЙ B|АгляF, цЬoмy мiстy. Бiднi
Хати, щo лiпляться oднa бiля дpyгor y вiддaлeних чaстиHax мiстa,
пepeтвopятЬся y вeЛичeзнi i гapнi бyдинки, a нa poзлoгих пyстиpях, щo
вiддiлюють oдHy чaстинy мiстa вiд дpyгoТ, стaнyтЬ vyдoвi бyдoви aбo
гapнi гpищa> [26, с 90] l Йoгo пpopoцтвo цiлкoм спpaвдилoся

Пiсля эбyдyвaння влaснoТ кaм'яницi yнiвepситeтськi клiнiки тaкo).(
пpимiстилися в нiй, щo, poзyмieться, бyлo нa вeликy цJкoдy як для сa['иx
клiнiк, тaк i для iншиx yстaHoв yнiвepситeтy. l тiльки згoдoм мeдинниЙ
фaкyльтeт змiг poзтaшyвaти aнaтoмiннy зaлy тa piзнi клiнiки в oкpeмих
бyдинкaх.

КиlвсЬки Й yн iвepситeт дoвги Й чaс кepyвaвся спeцiaл ьн и lt,lи стaтyтa[i и
ПepшиЙ Йoгo стaтyт з дня 25 гpудня1833 p. пopiвнянo з зaгaлЬниft,l
yнiвepситeтсЬким стaтyтoм 1804 p ' мaв тaкi oсoбливoстi:

.1) КиiвськиЙ yнiвepситeт квaлiфiкyвaвся як нaB.|алЬнa yстaнoвa' тoдi
як yнiвepситeти, зa стaтyтoм 1804 p.' мaли нe лиuJe виKлaдaти нayкoвi
пpeдмeти' aлe Й poзpoблятvi iх; 2) пpoфeсopсЬкa paдa склaдaлaся лишe
з пpoфeсopiв, a зa стaтyтor\i 1804 p.' дo нei вxoдиЛи тaкoж aд'юнкги; 3)
peктop вибиpaвся нa oдин piк, a нe нa Aвa poки, як Цe бyлo 3a стaтyтoм
1804 p. [26' с. 68]. .ЦpyгиЙ стaтyт Киiвськoгo yнiвepситeтy з д}iя 9 нepвня
1842 p мaв тaкi roлoвнi oсoбливoстi пopiвнянo з зaгaлЬHим yнiвepситeт.
сЬкиl\tt стaтyтoм 1835 p.: КиIвськиЙ yнiвepситeт вибиpaв He peКтopa, a
двoх кaндидaт|в нa peктopсЬкy пoсaдy' - oдHoгo з ниx зaтвepд)кyвaв
мiнiстp oсвiти*; стaтyт 9 нepвня 1842 p' впepшe yвiв y житгя дoцeнтypy;
нaчaлЬствo Киiвськoгo yнiвepситeтy мyсилo пеpeсвiдvитися в мopaлЬ-
нoстiтиx oсiб, щo бaжaли встyпити в стyдeнти тoгo yнiвepситeтy [26' с.
308' 313' 316l Cтaтyт 1842 p' y всЬoilty, щo стoсyвaлoся yпpaвлiння
yнiвepситeтy. нe дaвaв Киiвськoмy yнiвepситeтoвi' зa вислoвoм пpoфe-
сopa M Bлaдимиpськoгo-Бyдaнoвa, i тoi чaстки пpав' якa yдiлялaся
iншим yнiвepситeтaf\l стaтyтo]t' 1835 p.

Ужe vepeз чoтиpи poки в Киiвськiм yнiвepситeтi сталaся пepepвa в
Йoгo aкaдeмiчнiм життi. Пpиvинoю тoгo бyлo викpиття сepeд пoлЬсЬких
стyдeнтiв rypткa, щo пiдгoтoвляв пo,lЬсЬкe пoвстaння, Пoдiя тa пoтяглa
зa сoбoю дyже пpикpi нacлtдки: 35 сryдeнтiв.пoлякiв пoнeсли piзнi кapи,
дeкiлькa пpoфeсopiв бyлo спeнсioнoвaнo aбo пepeвeдeнo дo iншиx
yнiвepситeтiв; кypaтop фoн-Бpaдкe змyшeниЙ бyв пoдaти пpoхaHня пpo
3вiльнeння з пoсaди кypaтopa Киiвськoi шкiльнoТ oкpyги [15' с. 288];
звiльнeння 3 пoсaди киiвсЬкoгo гeнepaл.ryбepнaтopa, a нa йoгo мiсцe

.3гИнo з цapським нaка3oм з дня 28 жoвгня 1 &41 p.' pеrrop' пpopeкrop i дeкaни КиТвськoro
yнiвepситeтy мaли ви6иpaтися нa чoтиpи poки
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Mикoлa l пpизнaнив гeнepaлa flмитpa Бiбiкoвa' жopстoкoгo сaмoвiльЦя;
цapсЬким Haкaзoli здня 9сiчня 1839 p пpипинeнo HaвчaHHя вyнiвepситeтi
Ha oдиH piк (фaюгиннo лeкцii пpипинилися 17 бepeзня ,t839 p.), aлe
нaкaзoм з дня 26 квiтня 1839 p. визнaЧeнo вiдкpити пpийняггя сryдeнтiв
iчlтaння лeкцiЙ з вepeсня 1839 p. [26' с. 185].

Cпoнaткy КиiвськиЙ yнiвepситeт мaв лиl.Дe двa фaкyлЬтeти -
фiлoсoфiнний з двoмa вiддiлами (вiддiл слoвeсHиx нayк, пiзнiшe
iстopиvнo.фiлoлoгiчниЙ, i фiзикo-мaтeмaгичний ) тa пpaвниvиЙ. Пiзнiшe'
a сaмe p.1841' вiдкpитo мeдиvниЙ фaкyльтeт.

Пepший склaд стyдeнтiв нaлivyвaв.yсЬoгo 62 oсoби, щo poз-
пoдiлялися зa фaкyльтeтaми тaк: нa вiддiлi слoвeсних Hayк- 13, нa
фiзикo-мaтeмaтичнiм вiддiлi - 14, нa пpaвниviм фaкyльтeтi - 35.
Бiльшiсть стyдeнтiв стaнoвили пoляки". Жидiв мaйжe зoвсiм нe бyлo aж
дo вiдкpитгя il'eдичl.|oгo фaкyльтeтy. Hapeштi' щoдo ТxHЬoгo стaнy -
бiльшiсть стyдeнтiв пepшoгo склаtУ нaлeЖaлa дo шля)си (57) i тiльки
тpoe Haлeжaлo дo дyxoвнoгo стaнy, a двo€ - дo мiщaн. КoжниЙ, xгo xoтiв
всryпити дo КиIвськoгo yнtвepситery, ]r,|yсив склaсти iспит пpи yнiвepситeтi'
HeзaлeжHo вiд тoгo, якy шкoлy вiн скiнчив пepeд тим l-|eЙ виняткoвий
пopядoк пpиЙнятгя стyдeнтiв пoяснювався тим, щo мiнiстepствo oсвiти
нe зoвсiм дoвipялo тим свiдoцтвaм, щo Тх видaвaли шкoли в т зв.
Пiвдeннo.3axiднiЙ PoсiT. Пpqдмeтoм icпиry бyлa, м. iн., лaгинськa ]Йoвa.
B пpaвилаx вкaзyвaлoся, щo вiд кaндидaтa ви]йaгaeться, щoб вiн мiг
пepeклaсти i пoяснити з пpoзaiкiв Caллюстiя, Лiвiя тa Цiцepoнa; з пoeтiв -
Bip/ iлiя i  кpaщi oди Гopaцiя, a тaкoж мiг би викласти свoi дyмки
лaтинсЬкoю ]йoвoю бeз гpaмaтичних пoмилoк [107, с. 536J. Тiльки p 1838
Haдaнo пpaвo aбirypieнтaм 1-I КиТвськo1 гiмнa3iТ встyпити дo Киiвськoгo
yнiвepситeгy бeз iспиry, a p.1842 тe пpaвo пoшиpeнo i нa aбirypiснтiв
iншиx г iмнaзiЙ

1837/38 aк. p. вiдбyвся пepший випyск сryдeнтiв' a сa]r4e .t6 стyдeнтtв
скiнчилo з 3вання]ti кaндидaтa, a 12 - 3 3вaння1r't дiЙснoгo cцдeнтa|212,
с. 545].

Пpoфeсopський збip спoчaткy склaдaвся тaкoж пepeвaжнo з пoлякiв,
зa Hиn,tи йшли нiмцi, | лишe F{eзначнa мeншЕтЬ Haлex(aлa дo yкpaiнцiв i
poсiян Пpoтe пepши]t' peктopo]r' бyв слaвнoзвiсниЙ yкpalнськиЙ yнeниЙ,
пpoфeсop poсiЙськoТ слoвeснocтi MиxaЙлo Maксимoвич, poдoм з
Пoлтaвщини, a пpopeКтopoм - Boлloдимиp l.|иx, пpoфeсop всeсвiтньo.[
iсгopiТ, PQдoм з Хapкiвщини. Ha oстaнню кaфeдpy пpeтeндyвaв, як вiдoмo,

. 3 oглядy на вeликy кiлькiсrь стyдeнтiв pимo-катoлицЬкoT вipи бyлa влar.шгoвана - в
пiвнiЧнo-3aхинoмy кркy yнiвеpситeтськol бyдoвl.t - лaтинсЬкa каплиця, aлe пiсля 1864 p. ti
злiквiдoванo [254' с 853]
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Микoлa Гoгoль, щo в свoТм пpoxaннi пoсилaвся, м iн , нa тe, щo вlн нe
Hoвaк, бo дoвгo yчитeлювaв i  мae глибoкi iстopиннi зHaнHя, aлe
мiнiстepствo oсвiти вoлiлo, Ha пpeдстaвлeння кypaтopa Е. фoн-Бpaдкe,
пpизHaЧити Ha пoсaдy пpoфeсopa всeсвiтньol iстopil B l-]иxa, a M Гoгoля
пpизHaЧeнo Ha пoсaдy нaдзвинaЙнoгo пpoфeсope iстopii сepeднiх вiкiв -
Пeтepбypзькoгo yнiвepситery, oдP{aк Heдoвгo вiн тaм пpoфeсopyвaв: p.1835
M. Гoгoль бyв звiльнeниЙ мiнiстepствoм oсвiти.

He мoжнa нe згaдaти цт тaкиЙ сyмний фaп: 10 листoпaдa 1844 p.
пpoфeсopсЬка paдa КиТвськoгo yнiвepситeтy зaбaлoтyвaлa кaHдидaтypy
Mикoли Кoстoмapoвa Ha пoсaдy aд'юHктa пo кaфeдpi poсiйськoТ iстopit, i
лишe 4 нepвня 1846 p бyв вiн oбpaний Ha тy пoсaдy.Як вlдoмo,
M.Кoстoмapiв бyв зaapeштoвaниЙ як нлeн Киpилo-Meтoдi iвсЬкoгo
бpaтствa [26' с. 363-365]

Cepeд пpoфeсopiв Ha пoчaткy 40-x poкiв yтвopилися двi гpyпи _
нiмeцькa тa poсiйськa, тaк щo вiд 1843 aж дo,1861 p. кepмo
yнiвepситeтy зHaxoдилoся в pyкaх н|мeцЬкo| гpyпи; дo нeТ Haлeх(aли |
т i  poсiЙськi  пpoфeсopи, щo скiнчили !opпaтcькиЙ yнiвepситeт. У
згадaниЙ пepioд oбидвi гpyпи спiльнo вистyпали нa бopoтьбy з
пoлЬсЬкипl l  пoвстaHням Пiзнiшe пpoфeсopи Киiвськoгo yнiвepситeтy
пoдiлилися нa двi пapтit - лiбepaльнy i  кoнсepвaтивнy, пpинoмy всi
пpoфeсopи yкpalнoфiлЬсЬкoгo Haпpямy Haлeжaли дo лiбepaльнoT
пapтit ,  тимчaсoм як (yкpaiнoжepи> пiд пpoвoдoм пpoф Юлiянa
Кyлaкoвськoгo тa Тимoфiя Флopiнськoгo Haлe)кaли дo кoнсepвaтивHoI
пapтi l .  Пepeвaжaюva бiльшiсть пpoфeсopiв Haлeжaлa дo
кoнсepвaтивнoT пapтi l .  oтoж нe дивl.|o, щo p 1864 пpoфeсopсЬкa paдa
вибpaлa в пoчeснi члeни Ки jвськoгo yнiвepситeтy вiдoмoгo poсiЙськoгo
пyблiцистa-yкpa|нo)кepa MихaЙлa Кaткoвa oсoбливo зaгoстpилaся
бopoтьбa тиХ двoХ пapтiЙ Ha yкpalHсЬкiм питaннi вiд пovaткy ХХ ст,
пpo щo мoвa бyдe в Haстyпнoмy poздiлi

Tяжкa aтмoсфepa микoлaiвськoгo peжимy oдHaкoвo дaвaлaся взнaки
як стyдeнтaПЛ' тaк i пpoфeсopaм Ки jвськoгo yнiвepситeтy Пpoфeсopи
бyли пiд пoстiйним дoглядoM зaгaлЬнoТ i шкiльнoТ aдмiнiстpaцit: гeнepaл-
ryбepнaтopa' )кaндapмepi l ,  кypaтopa шкiльнoi oкpyги, peКтopa, дeкaнa,
нaвiть iнспeкгopa i сyбiнспeктopiв Bapтoвий сyбiнспeктop мaв oбoв'язoк
зaнoтoвyвaти пpoфeсopiв, щo спiзнюються Ha виклaди Cyбiнспeктop
стoяв y кopидopiзa poгoм, 3 пaпepoм i oлtвцeм y pyЦi '  i  якщo пpoфeсop
спiзниться хoчa б нa двi хвилини пoвepx дoзвoлeниХ дeсяти, нeгaйнo
цe зaзнaчaв Дoгляд зa пoвeдiнкoю пpoфeсopiв нe oбмeжyвався стiнaми
yнiвepситeтy: гeнepaл-гyбepнaтop ! Бiбiкoв якoсЬ 3aкликaв дo сeбe
yсю кoлeгiю пpoфeсopiв, щoб вислoвити []r' зaввaгy 3a тe, щo rииF|yлoi
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нoчi дeякi пpoфecopи, noвepтaЮЧисЬ з гyляHки, спiвaли пiснi нa вyлицi

126, c 5421'.
Як yжe згaдyвaлoся, p. 1850 виЙшoв цapськиЙ Haкaз пpo зaбopoнy

свiтським oсoбaм виклaдaти в yнiвepситeтax фiлoсoфiю 3 тoT пpиvини
пpoфeсopи КиТвськoгo yнiвepситery пo кaфeдpiфiлoсoфii op. HoвицькиЙ
i C ГoгoЦькиЙ дicтaли пoсaди в Киiвськiм Цeнзypнiм кoмiтeтi.

3aбopoнa зaкopдoнниx вiдpяджeнЬ 3 нayкoвoю мeтoю зa Mикoли |
стpoгo npиклaдалaся дo дeяких пpoфeсopiв. Тaк. кoли пpoф.opeст
HoвицькиЙ звepнyвся дo мiнiстpa oсвiти з пpoхaнням пoклoпoтaтися пpo
дoзвiл ви|xaти Йoмy зa кopдoн, тo oдep)кaв тaкy вrдпoвhь: <Heмa пoтpeби
в зaкopдoннiм вiдpяджeннi, бo пpoxaч вжe e opдинapний (звинaйниЙ)
пpoфeсop> [61' с 503]. lJ-{oб зaбeзпeчити yнiвepситeт вiд нyжинeцькoгo
впливy' цapський ypяд забopoнив пpиймaти чy)киHцiв нa вакaнтнi
пpoфecopськi кaтeдpи |147, c.264] Qeнзypi niдлягaли нe лишe нayкoвi
пpaцi пpoфeсopiв, aлe й iхнi Ыn}пatu i нaвiть пpor\ioви нa ypoчистиx aктax
yнiвepситeгy. He мoжнa зai'oЕF{aти тyт пpикpиЙ iнцидeнт, щo тpaпився з
визHaчниIvl yчeним пpoф Mикoлoю lвaнiшeвим нa yнiвepситeтськiм aкгi
1841 p. У свoТЙ пpoмoвi <|дeя oсoбистoстi в стapoдавнiм чeськiм тa
скaHдиi-|aвськiм пpaвi> M. |вaнiшeв зaчeпив питaHня пpo мнoгo)кeнствo
тa зaбивaння дiтeЙ бaтькaми. Пpисyтнiй сepeд гoстeй aКтy митpoпoлит
Фiлapeт пepeбив пpoф. lвaнiшeвa tтyт жe тaки пpилюднo вислoвив Йoмy
дoкip зa тe' щo в свoiй пpoмoвi тopкнyвся нeпpистoЙниx тeiЛ Peктop
пpoф. Heвoл iн нaкaзaв п poф. lвaнi шeвi пpи пи нити пpo]vroвy, щo пpoЙшлa
цeHзypy фaкyльтery, тa дaв знaк xopoвi спiвaти гимн <Бoжe, цapя xpaниD ..
| всe ж pe}сгop дiстaв пoтiм дoгaнy вiд Mикoли | Hавeдy щe oдин npиклад.
Кoли пpoф. HeЙкipx випyстив 1863 p пpацЮ нiмeцькoю t\лoвoю npo пoeзiю
всix чaсiв i нapoдiв, тo вiн дiстaв дoгaнy вщ мiнiстpa oсвiти кн. Шipiнськoгo-
Шixмaтoвa зa тe, щo в свoТй пpaцi дoбpe вислoвився пpo писЬмeHHиЦю
Жopж 3aнд, нe згaдytФ|и пpo tT зryбний напpям' a тaкoж 3a тe, щo, roвopячи
пpo тpaгeдiю ГyЦкoвa <Уpieль Aкoстa>, вислoвився, щo (силa нe в тlм, y

щo, a в т iм, як ми вipимo>. B Йoгo вислoвi мiнiстp oсвiти yглeдiв
нeдoпyстимy бaЙдyжiсть пpoф. HeЙкipxa дo пpeдмeтa вipи..

Пpo тe, як вiдбивaлися y]t'oвини t4икoлaiвсЬкoгo pe)кимy Ha дyшeвH|м
стaнi пpoфeсopiв КиТвськoгo yнiвepситeтy, знaxoдимo тaкi pядки в пpаЦi
iстopикa КиТвськoгo yнiвepситeтy: <Люди 40-х poкiв з'явилися нa кaтeдpi
пoвнi шиpoких нaмipiв, aлe пepшиЙ удap пoлiтичнoj Heгoди нeгaЙнo

-Cпpaвeдливiсгь вимarас вкaзaти, щo reнepал-гyбepнатop fl Бiбiкoв' хoч сам, за йoгo
вислoвoм, (в нивepситeтe нe oбyнался), пpислyжився iсгopиvнiй нayцi 3aснyванням, нa
пpoпoзицiю M Максlltмoвичa тa киlвсЬкoro eписхoпа |нoкeкriя Бopисoвa. фхeorpафiчнoT кoмiol
пpи кaнцeляpii гeнepaл-ryбepнaтopa [61. c 218.219|
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п|дкoшyвaв ix нaвiки. 3 нaдлoмaнujin cилaши', з пoхилeнoю eнepгieю i
нaвiть 3 пoв|.|oю знeвipoю в свor дiлo i пoкликaPiHя - oднi шyкaли 3aбyття
в тoмy' в чoil,ty зaвжди шyкaв втiхy poсiЙськиЙ гpoмaдянин, i знaйшли
тaM oтpyтy тa пepeдчaснy смepтЬ*, дpyгi t<|nнул|А piдниЙ yнiвepситe1
шyкaючи iншoi кpaщoi кap'epи; тpeтi' зaлишaючисЬ y свoeмy yнiвepситeгi,
втpaтили дeякy сиt\iпaт|ю дo свo6i кaтeдpи Й тягнули нaвчaHня' як
(пoдeнщики>"*. MaЙжe yсi пepeдЧaснo yпoкoiлися, нe встигши нaбутvl
Жaдних пpaв Ha зaмiщeння кaтqдpи) [26' c,397|

Bиснoвки iстopикa Киiвськoгo yнiвepситeтy мoжнa з yспixoм noцJиpити
i нa 60-тi, i нa дaльшi poки Х|Х cг. Ужe 1866 p. кypaтop КиТвськoi шкiльнoi
oкpyги кн. ШipiнськиЙ.Шixмaтoв дoнiс мiнiстpoвi oсвiти гp. .Qмитpoвi
Тoлстoмy. щo (пpивaт.дoцeнт flpaгoмaнoв нaлeжитЬ дo пapтiТ yкpaTнo-
фiлiв, тa вбaчaв сenapaтизм y стaттях Mихaйлa flpaгo]иaнoвa - <3eмствo
и м.tстньlЙ элeмeнт в oбyнeнiи> тa <o nqдaгoгичeскoм знaчeнiи мaлopyс-
скaгo языкa>... ПoдeсятЬox poкaх M. flpaгoмaнoв бyв звiльнeниЙ з пoсaди
дoЦeнтa нa пiдстaвiслaвнoзвiснoгo Ne 3 (бeз пpoхaння), a дoЦeнт Mикoлa
3iбep, мaнtфeстyючи свoю сoлiдapнiсrь з M. flpaгoмaнoвим, с€liл зaлиlrlив
yнiвepситeт i виTxaв зa кopдoн

Cepед пpoфeсopiв Киiвськoгo yнiвepситery зa дoбy Х|X ст знaxoдимo
бaгaтo визнaчниx yЧeних !oсить згaдaти тyт B. Aнтoнoвичa,
Е Aфaнaс'евa' C Бoгдaнoвa, o Бpeдixiнa, M. Бyн/e, П. Bлaдимиpoвa,
M Bлaдимipськoгo.Бyдaнoвa, M. .Qaшкeвинa' М flpaгoмaнoвa, M. 3iбepa,
П. lвaнiшeва, B |кoннiкoвa, o. КiстякiвсЬкoгo, o. КлoссoвсЬкoгo,
M.Кoстoмapoвa, o. КoтляpeвсЬкoгo, A. Лoбoдy, B. ЛyницЬкoгo,
M Maксимoвича, Ф Mищeнкa, B. Moдeстoвa, К. Heвoлiнa, op Hoвицькoгo,
в. oбpaзцoвa' П'  Пaвлoвa, B. Пepeтця, B'  Пoдвисoцькoгo,
C.PeфopмaтсЬкoгo, o. Poмaнoвичa-Cлaвiт iнськoгo, l .  Ciкopськoгo,
M CtоiфaсoвсЬкoгo, Ф. Tepнoвськoгo, P Tpayтфeтгepa' кн.6. Тpyбeцькoгo,
П Тyткoвськoгo, M Шiллepa, o. ЕЙxeпьмaнa' o Xoдiнa' Ф. Янoвськoгo.

Бaгaтo з Hих 3aлишили пiсля сeбe Цiннi пpaцi, пpисвяveнi вивчeHню
iстopil, пpиpoди i кyльтypи Укpaiни'

.B o ад.юнкт.пpoфeсopа на кaфeдpi фiлoсoфii пpава Микoлe Пiлянкeвич тaк бyв
oгipчeний вiдмoвoю пpaвничoro факyльтeтy клonoтатися пepeд цeн3ypoю npo Ao3вiл
надpyкyвaти Йoгo npацю кИстopiя филoсoфiи npава>, щo вкинyвсfl y пияцтвo, вiд voгo i пoмep
нa 37-му poцi свoro багатoнaдiйнoгo життя' Йoro пpaця вийшла 

'|Y|ue 
14 poкiв пiсля йoгo

смepтi. a сaмe 1870 p, нe стopiнкax <Кieвскiя yнивepситeтскiя Изв.Hстiя> 161 ' с 552].,сnpaвдi, 
дeякi пpoфeсopи нe лишe нeдбайливo стaвилися Ao свoТx oбoв'язкiв. aлe

нав|тЬ нe 3ynинялисЬ зyxвалo в|дпoвiдaти peкгopoвi, кoли тoй oфiцiйнo зaпиryвaв пpo npичини
iхньoгo нeдбальgrва Так, нe 3aхист peктopa Tpаyrфeтгepа, нaдiсrrаний qднoмy пpoфeсopoвi,
чoмy вiн пoстiйнo нe бyваe нa лeкцiяx. вiдпoвiв тoй пpoфeсop нa peкropськiм лиcri: <И3лишнee
лю6oпьrтствo!) ((зaйвa цiкaвiсть>) [26. с 570l.
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Пpoфeсopи Киiвськoгo yнiвepситетy бpaли yчaстЬ y видaннi пepioдиv-
них opгaнiв. Taк, пpoф.B. Шyльгин вiд. l864 p. пoчав вИр3Baти
<Кieвлянин), пpoф B Aнтoнoвич - <<Кieвскoe слoвoD, пpoф. | Лyvиць-
киЙ - <Кieвскie oтклики>. Bh вepeсня ,t861 p. киiвсЬкий yнiвepситeт noчaв
видaвати свiЙ opгaн <Кieвскiя Унивepситeтскiя Изв.tстiя>"'

Aлe сepeд пpoфeсopiв Киiвськoгo yнiвepситery бyлo нeмaлo oсiб, щo
зoвсiм нe цiкaвилися Hаyкoю, зaдyбiли в свoix дaвHo нaбyтих знaнняx i
нaвiть нeдбaЙливo cтaBviлv|cя дo пlдгoтoви сBoТx лeкцiЙ. Taк, y спoгaдax
<Кoлишньoгo стyдeнтa)) пpo КиТвсЬкиЙ yнiвepситeт зHaхqдимo' м. iн., Цiкaвi
вiдoмoстi пpo npoф.сильвeстpa Гoгoцькoгo' щo бyв спpaвжнtЙ тип
схoлястикa-мeтaфiзикa XV|ll ст., - нirгo Йoгo нe пoвая(aв, a пpoфeсopи
навiть Йoгo noбoюBaл|Iicя, бo знaли, щo кцeЙ cгapeцЬ qдepжимий бyв
xopoбoю дoнoщиствa>: вiн писaв дoнoси нaвiть нa свoю дpyжинy Aвдoтью
|вaнiвнy, кoли тa BиАaЙлa чaсoпис <Кieвскiй Teлeгpaф>, 3aкпикавши дo
спiвpoбiтництвa i дeкiлькoх yкpaiнцiв. Пpo |вaнa Xpyщoвa, дoцeнтa пo
кaфeдpi poсiЙськoi лiтepaтypи, знaхqдимo тaкy хapaKrepисти кy : ( пpaqди-
виЙ xлищ>' <нiкoли нe гoryвaвся дo лeкцiй>' Biн voмyсь qдpазy нe злюбив
пpoф. B. Aнтoнoвичa. Якoсь B. Aнтoнoвич зaйшoв дo l.Xpyщoвa, a y нЬoгo
сaмe бyли знaтнi гoстi; гoспoдap вiв з ниnли poзмoвy пoфpaнцyзькoмy. Як
ввiчливиЙ гoспoдap, | Х2yщoв пepeклaдaв для B'Aнтo}|oвичa тy poзlloвy
нa poсiйськy мoвy. Aлe B Aнтoнoвич встpяв y 3aгaлЬнy poзlt'loви гoвopячи
пo-фpaнцyзЬкolr,ly <Bладимip Бoнифaтьeвич! Чтo я сльtшy! Heyжeли и вьt
гoвopитe пo.фpaнцyзьки? Boт yж чeгo я нe oI(идaл!) [170, с. 65-67].

Heмaлo згaдoк пpo пpoфeсopiв КиTвськoгo yнiвepситery зa пepioд 40-х
poкiв знaхoдимo y <Boспoминaнiях> M. Чaлoro. дyжe тeплi pядки yдiлив
вiн тaм Mикoлi Кoстиpeвi' <людинi y висoкiй мipiдapoвитiй iсимпaтичнiЙ>

|248, c',273-278|, пpoф. opeстy Hoвицькoмy, вкaзyючи, щo лeкцiT з Йoгo
кypсy nсиХoлoгi j ,  лoгiки i  стapoдавHЬoi фiлoсoфi i  визнaчaлися
нaдзвинaЙнoю яснigrю тa пoвнoтoю ви|оaдy [Taм сaмo, c 279| Aлe нe
iltoЖнa зa['oвЧaти тoгo, щo в спoгaдax M. Чaлoгo знaxqдимo тaкoж нeЕтивH|
oцiнки дeкoгo з визнaЧних свoeю yveнiстю пpoфeсopiв тoгo нaсy. Тaк,
нaпpиклaд, peктopa К Heвoлiнa M. ЧaлиЙ квaлiфiкye' як Чвaнливy,
нeпpистyпHy лЦдинy, бo <нi paзy нi дo oднoгo стyдeнтa нe зaгoвopив в|H
пo-людсЬки >> 1249' с 499].

3 пiзнiших спoминiв стyдeнтiв КиiвсЬкoгo yнiвepситeтy i стyдeнтoк
Bищиx жiнoчих кypсiв y Киeвi пpo пpoфeсopiв киiвсЬкoгo yнiвepситeтy
oсoбливoю сepдelнiстю визнaчaютЬся 3гaдки пpo пpoф. Boлoдимиpa
Aнтoнoвичa, щo, зa вислoвoM Biкгopa loмaницЬкoгo, <бyв тим oсepeдкoм,

-Bщ 1835 p yнiвepситeт мaв сsoю дpyкapню, алe вoна вИ .l850 p бyла в opендi npиватних
oсiб
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дo якoгo гopHyлися yсi вepстви yкpaiHсЬкoгo гpoмaдянствaD [264, с 46]
Biн paдo дoпoмaгав yкpaТнсЬким rypткaм стyдeнтсЬкoT мoлoдi в iхнiй
нaцioнальнiй poбoтi, читaючи для l-|иx пpивaтнi кypси з iстopii, гeoгpaфii
тa eтнoгpaфil УкpaТни. Тaк' в .1895/96 aк. p. B. Aнтoнoвич читaв yкpalнсЬкoю
мoвoю пpивaтниЙ кypс пpo кoзaцькi чaси нa Укpalнt, щo пoтiм виЙшoв
дpyкo|l,l вnepшe в Чepнiвцях, a пoтiм в Кoлoмиi пiд нaзвoю <Кopoткa iстopiя
Кoзaччини> У 80-x pp. B. Aнтoнoвич читaв пpивaтнi кypси з гeoгpaфiiтa
eтнoгpaфiT Укpalни для стyдeHтoк, якi вХoдили дo склaдy yкpaТнсЬкoгo
rypткa нa чoлi з oлeнoю loбpoгpaeвoю. 3a спoгaдaми Мapit БepeнштаM-
КiстякoвськoТ, слyxaнки тих кypсiв, <npивaтнi кypси Aнтoнoвичa
oдвiдyвали 15-20 cлухaЧoк дyжe nиЛЬHo, зaписyвали IХ, a тoдi BиДaвaлv|
гeктoгpaфivним спoсoбoм Bлiткy 1885 p гypт yкpajHськoT мoлoдi
зopгaнiзyвaв eкскypсiю дo Гaлинини пiд пpoвoдoм B Aнтoнoвинa, щoб
зaзнaЙoмитись бли>нe з пoбyтoм, нaцioнaльнo-кyлЬтypHим poзвиткoм i
пoлiтичним життяM Гaличини> |11, c.207l Пepeхoдяни дo oглядy життя
стyдeнтiв Киlвськoгo yнiвepситery, Haсa['пepeд скaжy, щo вce [xнo )китгя
бyлo пiдпopядкoвaнo oсoбlrивим пpaвилaм !oгляд зa стyдeнтardи
нaлe)кaв yнiвepситeтськtЙ |Hспeкц|i '  щo i l laлa стeжити нe лишe зa
спpaвHиM вiдвtдyвaнняM стyдeнтaми лeкцlЙ, aлe й зa |ХH|м oдягot\ '  I
зaчiскoю Cтyдeнт пoвинeн бyв пoзa дoмoм зaв)кдИ бyти oдягнeний y
tЙyHдyp' зaстiбнyтиЙ на всi /yдзики, в бiлиx pyкaвичкaх, глaдкo oбстpиж-
eниЙ КoжниЙ стyдeнт мaв щoнeдiлiбути нa слyжбi БoжiЙ, щoptннo гoвiти
тa пpичaщaтися. l-{iкaвo, щo гeнepал-ryбepнaтop ! Бiбiкoв, щo вслaвився
свoсyMствoм' забopoнив стyдeнтaм хoдити дo Цepкви <Bсiх скopбящиХ),
бoтyди сxoдилися пaннoчки тa пaнi, щo стpa)кдали Ha сepдeннi xвopoби'
i цe дaвaлo пpивiд дo piзниx стyдeнтсЬкиx пyстoт' Aлe дo тiоt цepкви
E{aщaв i сaм Бiбtкoв зaдля пaHHoчки Mapii Б , дo якol вiн зaлицявся
Cryдeнти, дoбpe зHaючи тe, oдHoгo paзy пoдaли в кiлькoстi кiлькox сoт
запискy пaн-oтцeвi вiдслyжити мoлeбeнь зa спaсiння paби Бoжoi Мapit
Бiбiкoв пoзeлeнtв вiд злoби Пaннoчкa Б зoмлiлa Пo дeкiлькox дHях
Бiбiкoв зiбpaв дo aКгoвo[ зaли стyдeнтiв i пpoфeсopiв i пpoнитaв iм лeкЦiю
пpo мopaлЬнe пoвoджeння вихoваHoгo юнaкa |27, c 11-12]

КoжниЙ yxил вiд пpиписiв пoтягaв зa сoбoю каpy для виHyвaтця.
дoгaнy, кapцep i нaвiть звiльнeння з yнiвepситeтy. 3а нaсiв ! Бtбiкoвa
пopyч з кapцepoм звичaйнoю кapoЮдля виHyвaтцiв бyлo пpизнaчeння iХ
в yнитeлi пapaфiяльниx шкiл, a стyдeнтiв-мeдикiв - y фepшaли бeз
визHaчeHHя тepмiнy слyжби. Пpaвo нaкпaдaти кapy Haлeжaлo He лишe
yнIвepситeтсЬкoмy HaЧалЬствy, aлe Й вищoмy HaчaлЬствy aж дo сail4oгo
Mикoли | включнo. Haвeдy тyтдeкiлькa хapaктepистик пpиКлaдiв Якoсь
гeнepaл-гyбepнaтop !. Бiбiкoв, вiн жe i кypaтop КиIвськoi шкiльнol oкpyги,
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стpiнyв нa вyлицi стyдeHтa тa, yглeдiвши, щo MyHдиp Йoгo нe застiбнyтий
нa всi /yдзики, сyвopoзaпитaв Йoгo: <Кyди йдeш?>. Cтyдeнтyжe пoмiтив
свoю пpoвинy iвлyvнo вiдпoвiв: <Maбyть y кapЦepD. _ (Hy, Йдiть, Йдiть?>,
yсмixaюнисЬ' скaзaв Бiбiкoв i вiдпyстив стyдeнтa, щo лeгкo викpyтився
лишe зaвдяки свoiй дoтeпнoстi. A oсь oдин з стyдeHт|в пpиплaтився
кapцepoм нa 8 дiб зa тe, щo пpи зyстpivi  з гeнepaл-гyбepнaтopoм
кн.BaоильчикoвиM, нaстynникoм .Q. Бiбiкoвa' нe вiддaв Йoмy нaлeжнoi
цJaни. Aлe, гoлoвнe, iнспeкцiя мaла Абaти пpo тe, щoб стyдeнти нe
встyпaли нi в якi тaoмнi opгaнiзaцiT, щoб нe мaли в гoлoвi <<вiльнихдyмoк>.
Кoжний пoвaжниЙ aбo пoxмypиЙ стyдeнт бyв yжe пiдoзpiлиЙ. Кoли (p .1840)

Микoлa | пpиймaв y Киeвi сryдeнтiв, тo Йoгo oсoбливo вpaзив qдиH стyдeнт
cвoiм вoвкyвaтим виглядoltл. To бyв син vepнiгiвських лiсiв _ <Як твoс
npiзвищe?> _ запитaв Mикoлa l - (п.D, - вiдпoвiв ypивистo стyдeнт, нe
дoдaючи титyлy (вaшa вeличн|cтЬD. - <Biдкiль?D - (3 нepнiг iвськoi
ryбepнiT>' _ <Бoлвaн!> (йoлoп) гpiзнo пpoмoвив Mикoлa | [87, с 77-78|.
oнeвиднo, Mикoла l  виpiшив, щo тaкoмy юнaкoвi нe линить бyти
стyдeнтoм' i нaкaзaв мiнiстepcтвy oсвiти в)кити зaхoдiв' щoб нe дoпyскaти
дo yH|вepситeт|в тиx мoлoдих людeЙ, якi вдoмa нe нaбyли зoвнiшньoгo
виxoвaнHя Haслiдкoм тoгo Haкaзy бyлo piшeння мiнiстepствa oсвiти
встaнoвити плaТy зa HaвчaHня в yH|вepситeтax | тиM сaМиlvl yнe[4oЖливити
встyп дo yн|вepситeтy мoлoд| з нижчих вepств гpoмaдяF|ствa
Poзглядaючи зaпискy мiнiстpa oсвiти гp. C. Увapсlвa пpo poзмip плaтHi зa
Haвчaння в yнiвepситeтax' Mикoлa | збiльшив для Киtвськoгo yнiвepситeтy
з 20 кpб. (зa пpoeпoм C Увapoвa) дo 40 кpб i  влaснopyннo записaв:
<Tpeбa poзмipкyвaти, чи HeMa зaсoбiв yтpyднити дoстyп дo гiмнaзiЙ для
нeшляхтичlв).

У квiтнi 1849 p. Mикoлa | нaкaзaв oбмeжити кiлькiсть свorкoштних
стyдeнтiв в yнiвepситeтax дo 300 oсiб, нe nolДиpюючи тaкoгo oбмeжeння
нa мeдичнi фaкyльтeти*. Miнiстep oсвtти кн. Плaтoн ШipiнськиЙ-
Шixмaтoв, Haстyпник гp C. Увapoвa, тaкox( сytlJив сoбi гoлoвy дyмкoю
пpo тe, як би пpипиHити встyп дo yнiвepситeтiв oсoбaм (нижLtoгo стaнy),
бo вoни, мoвляв, стaютЬ лЮдЬl,и нeспoкiйними t нeпpиxилЬl-|ими дo
iснyюvoгo лaдy, oсoбливo тoдi, кoли iхнe нeпoмipнe чeстoлюбствo нe
знaхoAитЬ зaдoвoлeHня aбo кoли вoни зyстp|чaютЬ нa шляxy пiдвищeння
свoгo пoлoжeння нeспoA|вaFit пepeшкoди ! Бiбiкoв, з свoгo бoкy, в
тpaвнi 1850p. Haкaзaв диpeктopaм гiмнaзiЙ oгoлoсити г iмназистaм, щo
к|нчaли кypс, пpo тe, щo в стyдeнти бyдe пpиЙнятo лишe тиx, хтo дaстЬ
п|дпискy, щo мaютЬ кoшти (вдягaтися i тpимaти ceбe тaк, як лиЧитЬ

*У листoпадi , l855 p oлeксандp I| скaсyвав нaкa3 Mикoли | пpo oбмeжeння кiлькoстi
сгyAeнт|в в yн|вepситeтаx
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стyдeнтoв| '  тa вHoсити встaнoвлeнy плaтHю зa HaвчaHHя>> [26, с.  591].
flля yсyнeння вaд зoвнiшнЬoi пpистoйнoстr мiнiстp oсвiти гp' C Увapoв

Haкaзaв p 1840 зaвeсти в Киiвськiм yнiвepситeтi тaнцi, фeхтyвaння,
гiмнaстикy тa oбoв,язкoвy явкy кaндидaтiв y сryдeHти дo кypaтopa шкiльнoi
oкpyги' нaдaюЧи Йoмy пpaвo УcУBaтИ вiд пpиЙняття дo yнiвepситeгy тиX
кaндидaтiв, щo' нa Йoгo дyмкy, He викyплять вiд зoвнiшнЬol пpиcтoЙнoстi
свoТMи вiдмiнними qдiбнoстями oсoбистa явкa кaндидaтiв y стyдeнти
пepeд кypaтopott,t шк|лЬнol oкpyги iснyвалa дo ввeдeнHя yнiвepситeтсЬкoгo
стaтyтy з дня 18 чepвня 1863 p. [87, с. 77-79|

.Цoгляд зa пoлiтичнoю блaгoнaдiЙнiсгю сryдeнтiв лeжaв нa oбoв.язкy
жaндapliepiiтa yнiвepситgгсЬкoi iнспeкцiТ. Унiвepситeтськa iнспeкЦiяMaлa
oбoв'язoк aтeсryвaти стyдeнтiв щoдo пoвeдiнки взaгaлi тa пoлiтичнot
пeвнoстi зoкpeмa. Taк' aтeстyючи 1854 p. oднoгo стyдeнтa, iнcпeктop
зayвaжив, щo (пoвoдиться дoбpe, aлe пoмiчaoтЬcя лeгкoвaжнiсть y вдavi
тa в нaпpя]t,l| дyмoкD

Бyли випaдки, 3а свiдoцтвoм iстopикa КиТвськoгo yнlвepситeтy, щo
пoдiбнi Хapa ктepистики пepeuJкoд)кaли в слyжбoвiй кap'сpi мoл oдoT oсoби,
хoчa б Хapaктepистикa' щo iT пoдaлa iнспeкцiя пpo дaHy oсoбy, He il 'aлa
пiд сoбoю жoд}|oгo сepЙoзнoгo /pyнry [26, с 605]. Штaт кaзeнHoкoштниХ
стyдeнтiв визHaчeнo в кiлькoстi 130 oсiб, a сaмe 30 нa iстopиvнo.
фiлoсoфivнiм фaкyльтетiдля пiдгoтoвки yvитeлiв гiмнaзiй i пoвiтoвих шкiл;
20 - нa пpaвнинiм фaкyльтeтiдля пiдгoтoвки ypядoвцiв тa 80 Ha MeдичHlм
фaкyльтeтiдля пiдгoтoвки лiкapiв y poзпopяджeннi ypядy [26' c' 628l

Кaзeннoкoштнi стyдeнтn Ж|лл|^ в бypсaх 3a спoгaдaми M.Чaлoгo,
кoлишl.|Ьoгo кaзeннoкot.lJтнoгo стyдeнтa нa пoчaткy 40-х poкiв ХlX ст, <в
xaтнiм пoбyтi кaзeнHoкoштниx стyдeнтiв лeдвe чи нe гoлoвнiшa poль
пpипaдaлa в yдiл eкoнoмoвi 3a дaвнiх нaсiв y чи|.|oвHицЬкиx кoлaХ
кopИстyвaлaся вeликoю пoпyляpнiстю пpипoвiдкa: <flaЙ Haм кaзeнHoгo
гopoбця гoдyвaти, тaк Mи i свoю кopoвy пpoгoдyrмou oтy пpипoвiдкy
ц|лкoвитo мoжнa пpиклaсти дo нaшoгo шaHoвнoгo кopмитeля Cтeпaнa
Киpилoвиva Чeпypкoвськoгo> [249, с' 509]' Bсe ж М. ЧaлиЙ пpизнaс, щo
|нститyт кaзeннoкotl,тHиx стyдeнn|в нei'aлo пpислyжився вищiЙ oсвlтi xoчa
би тим, щo впpoдoвж цiлo.r нвepтiвiкy, зaвдяки Йoмy, вдaлoся пiдгoтoвити
цiлий кaдp гiмнaзiaльних yнитeлiв [Тaм сaмo, с 505]

Бypси для кaзeннoкoштних стyдeнтiв злiквiдoвaнo 1858/59 aк p, a
зaM|стЬ тoгo встaHoвлeнo для сryдeнтiв стипeндii в poзмipi 183 кpб plннo,
пpичoмy вiд 1860 p. стипeндii тi пpизнaнaлися лишe стyдeнтa[\4-[,leдикaм.
якi  зoбoв'язyвaлися пiсля зaкiнчeння yнiвepситeтy пoстyпити в
poзпopядЖeння пpaвитeлЬствa. Heзaмoжнi стyдeнти, якщo вol.|и нe бyли
нa кaзeннiм кoштi, Moгли )кити в iнтepнaтi, щo Йoгo зaсHoваHo в Кисвi для
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< нeблaгoнaдiЙниx> стyдeнтiв пiсля викpитгя (3лoчиl-l|-|oгo) сryдeнтсЬкoгo

rypткa в листoпaдi 1837 p. oтoж тoй iнтepнaт пpидбaв oдpaзy нaзвy
<штpaфгayзy>. Пiсля Йoгo зaкpиття (,|860) тi гpoшi, щo Йшли нa виплaтy,
бyлo oбepнyтo нa 28 сгипeндiй в poзмipi 60 кpб pivнo для HeзaMoжHиХ
сryдeнтiв |26' c' 662' 673].

Умoвини стyдeнтськoгo )киття м14кoлaiвоЬкoi дoби знaЙшли свiй
вiдбитoк в пpaцяx тoдiшнiх сryдeнтiв. Cepeд pyкonисiв, щo збepiгaлися
в бiблioтeцi КиTвськoгo yttiвepситeтy' бyв збipник стyдeнтсЬкиx твop|в
пoдeкyди з oцiнкoю пpoф M. Maксимoвинa. Haвqдy тyт дeкlлЬкa витяг|в
з тoгo збipникa'

3 нaгoди пpиiздy Mикoли | дo Киrвa стyдeнт Eнькo-.QapoвськиЙ
Haписaв в|ptJJ' щo пoчинaeтЬся тaк:

<Илo мyжъ сeй Aoблecrьми пoчтeнныЙ.
oдним всe слoвoм пoкopяи,
Ce oнъ влeститeлЬ пoлвсяJleннoи,
Ce pyсскiй цаpь наш Hикoлай!>

Пpoф. M' Maксимoвич дaв тaкy oцiнкy тoмy вipшoвi: <Кaкъ oдиHъ
и3ъ nepвЬ|хъ onытoBъ' хopoшo)

flpyгиЙ твip нa тy сaмy тeмy стyдeнтa Mepсa - в пpoзi: <Пpиближaлся
вgt.{epъ, въ кoтopo]tiъ Гoсyдapь oстaвилъ гopoдъ. Cчaстieмъ oблaдaeтъ
чeлoвtкъ тoлЬкo кopoткoe вpeмя, oнo скopo пpoлeтитъ' пoдoбнo
скopoтeчHoсти вpeilieHи; oнo лишЬ тoлЬкo oсlяeть нaсъ paдoстHЬ|мъ
лyчeiliъ, noдoбнo кaкъ сoлHцe пpи пaсмypнoЙ noгoдe пoкaзывaeтся
изp.Ьдкa сквo3Ь тeмHЬ|я oблaкa>. Tyт тaкa oцiнкa пpoф MaксиMoвичa:
<Mнoгo хopot.Uaгo, Ho язЬtкъ eщe нe вo влaсти, впpoтчeмъ въ сeMъ
oтнoшeнiи г. Mepсoмъ y)кe пiнoгo сдълaнo).

Haвeдy ryт щe кiнeЦь вipшa стyдeнтa Пильчикoвa - <Укpaинa>:

<Co6ьrтiй память пo o6лoмкaмь
И вь xаpтьяхъ мepтвЬlхъ пoгpeблaсь,
И oгь orцoвь вь заg|iть пoтoмкaмь
Лишь наpкa съ п.Ьснeй oстaласЬ
Какъ сынъ пoслyшньrй и пpaqдивьlй,
3aвЬть исnoлниль внyкъ л*нивыЙ:
oнъ пьgгъ. пoёть' пoёть и пЬeтЬ,
Итакь кь кoнцyсвoйв*къвeдeтъ)) [142. с 58-53]

| спpaвдi, вищe HaчaлЬствo дyЖe пoтypaлo пияцтвy стyдeнтiв, iхнtм
бeшкeтaм i  пyстoщaм 3a ЧaсiB Mикoли |: стyдeнт|/| пv|яч|/|ли тa
влaштogyвaли гoмepичнi бeнкeти, щo вiд ниx, зa вислoвo[n iстopикa
Киiвськoгo yнiвepситery, ктpiщaли i стaвaли нeп pидaтH и [,l и дo yжи вaн Hя

259



скpoМнi бУtинки тoдiшнiх т lАх|Ах киТвськиx мeшкaнцiвu [26'  с.6.t9].
Тiльки з цapювaнHям oлeксaндpa |l пpийшли кpaщi чaси в життi тa

дiяльнoстi КиTвськoгo yнiвepситeтy. Bжe з кiнця 50-х poкiв киlвськi
стyдeнти, мiж ними iсвiдoмiyкpaTнцi, взяли yчaсть в opгaнiзaцiTтa вeдeннi
нeдiлЬниx шкiл y Кисвi, пpo щo гoвopитимy в poздiлi пpo пoзaшкiльнy
oсвiтy. P ,1863 стyдeнтсЬкa yкpaТHсЬкa гpoмaдa нa чoлi зi сryдeнтoм
Boлoдимиpoм AнтoнoвиЧeiln пoчaл a sИАaBaтVi гyп,opистичниЙ чaсoпис
<Пoмийниця>*. Ужypнaлi<Haщe [ 'инyлe> (1919 p. ч.1-2) M. MapкoвськиЙ
нaдpyкyB€lв y стaггi свiЙ тeкст yсix voтиpьox чисeл <Пoмийницi>, a y встyпi
дo тo| стaтгi B. Miякoвський дaв тaкy хapaктepистикy тoмy жypнaлoвi:
<Якщo зaплющити oчi нa дeякi виpaзи тa He зaвжди пpистoЙнt сцeHи' -
nepeд нa['и встaHe яскpaва Й живa кapтиHa: стyдeнтсЬкe Життя в йoгo
iнтимнiЙ бeзпoсepeднoстi, з пoзитивниi,и й нeгaтивHими pисaми, чaсoм
Heпpинaднe, чaсoм яскpaвo-вeсeлe, кoтитЬся пepeд нами' мiняо oбличчя,
poзсипaeтЬся бpизкaми смixy Й мoлoдoi вeсeлoстi> [109, с. 77-7sI.

Aлe згoдoм Haстaли зHoв пoхмypi нaси. B бepeзнi .1878 p. пoвстaв
стyдeHтсЬкиЙ закoлoт 3 пpичиl{и yв'язHeння стyдeHтa Mикoли
Пoдoльськoгo в 3в,язкy 3 зaмaxoм нa тoвapицJa пpoкypopa Кoтляpeвськoгo.
Bиpoкoм yнiвepситeтсЬкoгo cуду 49 стyдeнтiв виключeнo Hа тpи poки (з
вoвчиM бiлeтoм>' сeбтo бeз пpaвa встyпy дo бyдь-якoгo yнiвepситery;
75 - нaдвa poки, .1 0 - нa oдин piк, a вiсьмoм стyдeнтaм вислoвлe'o сyвopy
,qoгaнy. Bиключeних з yнiвepситeтy стyдeнтiв вiдпpaвлeнo в дaлeкi пiвнlчнi
гyбepнii як (гoлoвниx aгiтaтopiв>, a (мeнш виl-lниХ) - на батькiвщинy (<пo
м.tстy )китeлЬствa>). Taкa )кopстoкa poзпpaвa зt стyдeнтaми нaстiльки
oбypилa ixнix тoвapишiв' щo oдиH 3 l.|иХ пpил}oднo дaв ляпaсa peктopoвl
yH|вepситeтy пpoф Maтвiсвi. Хoча нa пoчaткy квiтня 1878 p. npoкypopсЬкa
влaдa yпeвHилaся, щo стyдeHт M ПoдoльськиЙ зoвсiм нe пpиveтниЙ дo
зai,raxy нa тoвapицJa пpoкypopa, oднaк вищa киiвсЬкa владa B|АcIlaлa
M.Пoдoльськoгo aдмiнiстpaтивHим пopядкo|l, в oлoнeцькy ryб. Peкгop
Maтвieв зa дeкiлькa мiсяцiв пoдaвся нa димiсiю [118, с. 1o2-122|.

l-.|apювaння oлeксaндpa ||| пpинeслo нoвий yнiвepситeтський стaтyт
1884 p. Caмe в днi святкyвaння 50-лiтгя КиТвськoгo yнiвepситeтy Йoгo
стyдeHти вЧиHили зaкoлoт з пpивoдy oгoлo|'Дeння нoвoгo yнiвep-
ситeтсЬкoгo стaтyтy. УнiвepситeтсЬкe святo, 3a пoстaнoвoЮ кypaтopa
Киtвськoj шкiльнoi oкpyги C. Гoлyбцoвa, мaлo вiдбyтися бeз yнaстi
стyдeнтlв' (yHикaючи зaкoлory' щo мoжe бyти> l-{я пoстaHoвa щe бiльшe

*3наннy yvасгь в часoписi<Пoмийниця> бpaв пoeт-хyдoжник, тoдiшнiй стyдeнт Mикoлa
Arгioxoв-Bepбицький, rrр ylrе пeщд тим спiвpoбiтничав в кoснoвi> за псeqAoнiмoм Микoлaйчик
Бiлoкoпитий, a пiзнir.ue ylитeлював y багaтьoх шкoлах [343, с 103, 11.l] Пpo ньoro нe pаз бyдe
3гадка дал|
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зaгoстpилa вopoжe стaвлeHHя стyдeHт|в дo HeпoпyляpHoгo peКгopa
npoф.Peнeнкaмпфa". Cтyдeнти нeгaЙнo випyстили пpoклaмaц|}o
<Pyсскoмy oбщeствy oтъ кieвскиxъ сryдeнтoвъ), дe пoдaнo пoяснeHHя
пpo пpиЧиHи стyдeнтсЬкoгo зaкoлoтy 7 вepeсня 1884 p пiсля цepкoвHoT
вiдпpaви вiдбyвся ypoнистиЙ oбiA в бyдинкy yнiвepситeтy _ для пoчeсHиx
гoстeЙ i тиx oсiб, щo Maли спeцiaльнi квитки. Cтyдeнти бyли нa вyлицi
пepeд бyдинкoм yнiвepситery. Пiд чaс oбiдy тpaпився тaкиЙ скaндaл: кoли
peКгop пiдняв тoст зa здopoв'я стyдeнтiв, xтoсЬ 3 пpисрнix виryкнyв:
(стoящиxъ нa yлиц*'> |120, c. 228' 2з11. Bиryк тoЙ внiс зaмiшaHHя сepeд
yнaсникiв oбiдy. BинyвaтeцЬ скaHдaлy (кoлишнiй виxoвaнeцЬ КиТвськoгo
yнiвepситeтy |.Poкaнeвський) пpo)|(oгoм щaсливo втiк з бyдинкy
yнiвepситeту |232, с 85]. l ]-|e бiльший скaHдaл вчиHили стyдeнти
HaстyпHoгo дня, пpизнaчeнoгo для yнiвepситeтcЬкoгo ypoчистoгo aкгy. l-!e
вдoсвiтa 8 вepeсня вxiднiдвepi в дoмi peКгopa виiJtaзaнo дЬoгтeм. Пepeд
пoчaткoм 3'Тздy гoстeй нa aп вeликий нaтoвп сryдeнтiв i стopoннix oсiб
зyстpiв (сo свистoмъ, кpикoмъ и бpoсаньeмъ кaмнeЙ и пoлeнЬeвъ экипaжи
гeнepaлъ-ryбep натopa, пoпet{ итeля и oбepъ-п poкypopa C и нqдa К. Пoбедo-
нoсцeвa>, як писaв пpo цe киiвськиЙ жaндapсЬкий пoлкoвник HoвицькиЙ
в свoiм дoнeсeннi дeпapтaмeнтy пoлiцiT вiд 9 вepeоня 1884p. |120, c.232-
233] Бaчaчи сoтнi пopoжнix ст iльцiв в aктoвoмy зaлi ,  киTвськиЙ
митpoпoЛит Плaгoн (Гopoдeцький) гoлoснo вислoвив свiй жaль з пpивoдy
нeзвичaЙнoi oбстанoви aкгy: <Пoвaжнa alma mater, якa шкoдa, щo мaйжe
нe бaнy твorx дiтeЙ), [233, с 84] Cтyдeнти пoнeсли нeчyвaнy кapy:
виКлючeнo всix стyдeнтiв з yнiвepситeтy, нaвiть i тих, якi нe пepeбyвaли
в дHяХ тoгo ювiлeю y Кисвi, а сам yнiвepситeт зaчинeнo дo 1 сiчня 1885p.
У гpyднi 1884 p. звiльнeниx киiвських стyдeнтiв, якi бажaли пoвepнyтися

дo yнiвepситery, чeкaлo нoвe й oстaнHe [,lитapствo: всi вoни пoвиннiбyли
пepeЙти Чepe3 спeцiяльнy Кoмiсiю, якiЙ нaкaзaнo, <сoбpaв сaмЬ|e тoчHЬ|e
oпpaвки> пpo кo)кнoгo, пpиЙмaти лишe бeзyмoвнo блaгoнaдiЙниx. Кoмiсiя
нe пpиЙнялa, сeбтo виключилa 3 Числa кoлишнiх стyдeнтiв 14.1 стyдeнтa,
пoдiливши lх, згiднo з вкaзiвкaми тoдiшньoгo мiнiстpa oсвiти |. .Qeлянoвa,
нa 4 гpyпи, зaлe)кHo вiд кстeпeни блaгoнaдeжHoсти) кoжнoгo тa (стeпeчи

виHoвHoсти yчaствoвaвших в бeзпopядкaХD Дo пepшoi гpyпи yвiЙшлo
25 oсiб, щo ix виключeHo нa тpи poки бeз пpaвa встyпaти хoч Кyди; дo
дpyгoi _ 18 - бeз npавa встyпaти в iншi вищi tllкoли пpoтягoм двoх poк|в;

дo тpeтЬol_,1 9 oсiб бeз пpaвa встyпaти в iншi |,l1кoли пpoтягoм oднoгo
poкy, a чeтвepтy гpyпy склaли 79 стyдeнтiв, звiльнeниx нa oдин piк' aлe з

.3а Aoнoсoм M Peнeнкампфa, p 1 884 прфeсop КиТвськoю yнiвepситеry Фqдip Mищeнкo
3a yкpaTнсrвo бyв пoзбавлeний кафeдpи i висланий aдмiнiстpaтивним пopядкoм з Киева [329'
с 1 20]. 3roдoм Ф Мищeнкo зaймaв пoсадy npoфeсopа в Кaзанськiм yнiвеpolтeтi
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пpaвolл HeгaЙHoгo встyпy дo iHшoT вищoi llJкoли noзa Киeвoп,t [120' с' 239'
244-245]l

Aлe й тa тяжкa кapa, щo il виHeслa спeцiяльнa пpoфeсopськa кoмiсiя
нa чoлi 3 кypaтopotvl шкiльнot oкpyги' He мoглa внeсти сepeд сryдeнтlв
пpимиpeHHя з aкaдeijtiчними yrЙoвиHa[,lи стaтyтy 1884 p Cтyдeнтськi
зaкoлoти He пpипинялиcяi спopaдичHo вибухaли тo в oднiм, тo paзo[4 в

дeкiлькoх yнiвepситeтaх У вiдпoвiдь нa стyдeHтсЬкi зaкoлoти мiнiстp
oсвiти П Бoгoлeпoв видaв npaвилa 29 лиnня 1899 p пpo пpизнaЧeнHя

дo вiйськa стyдeнтiв, зaмiшaниx y зaкoлoтax Як yжe згaдyвaлoся, 183
стyдeHти Киiвськoгo yнiвepситeтy дiЙснo вiдпpaвлeнo дo вiЙськa. B тaких
тя)кких yмoвинaх пepeбyвaв КиTвський yнiвepситeт в кiнцi XlX ст

Пoдaм тyт стaтистиннiдaнi пpo кiлькiсть сryдeнтiв КиTвськoгo yнiвep-
ситeтy зa oкpeмi poки X|X ст
Poкu ?aеaльнa кiлькicmь Poзnodiл cmуdeнmiв зa фaкульmemaмu

cmу- вiльнuх lcmop -фinoл Фiз.-мam. ПpaвнuнuЙ MeduчнuЙ
deнmiв cлухaнiв

ситeтy пepeйшлa yся бiблioтeкa кpeм'янeцЬкoгo лiцeю в кiлькoстi 34378
тoмiв; пoтiм iй пepeдaHo збipки кHи)кoк Biлeнськoгo yнiвepситeтy,
Bилeнськoi мeдиннo-xipypгivнoi aкaдeмiT тa Biлeнськoi pиtr,to-кaтoлицЬкoI
дyхoвнoi aкaдeмiТ [236' с. g44]. У 90-x poкaх бiблioтeкa мaлa пoвepХ
пiвмiльйoнa кHи)кoк.

P 1837 rгвopeнo пpи yнiвepситeтi MyзeЙ дpeвнoстeЙ, щo p.1887 мiстив
y сoбi 7339 piнeй. Пepшим кepiвникoм Myзeю бyв пpoф oлeксaндp
ЛoхвицькиЙ' Пpи yнiвepситeтi бyв тaкoж нyмiзмaтинний кaбiнet щo p 1884
нaлivyвaв 3452 мoнeт i мeдaлeй |236, c.947l

P. 1852 пpи yнiвepситeтi yтвopeнo КиТвсЬкий цeнтpaльниЙ apхiв' щo
склaдaвся з apxiвних мaтepiaлiв кoлишньoТ КoмiсiТ для poзбopy дaвнix
aкгiв. Як y)кe згaдyв€ lлoся, тa Кoмiсiя пoвстaлa 1873 p. пpи канцeляpii
гeнepaл-гyбepнaтopa. Apxiв видaв низкy збipникiв зa пoслiдoвнoю
peдaкцieю M. |вaнiщeвa' B. Aнтoнoвичa тa M. Bлaдимipськoгo-Бyдaнoвa
[235' с. 495].

Пpи yнiвepситeтi  бyли piзнi  нayкoвi тoвapиствa: Тoвapиствo
пpиpoдникiв (вiдкpитo 1869 p.); lстopиннe Тoвapиствo iм Heстopa-
лiтoписця (вiдкpитo 1873 p.) '  щo видaлo низкy збipникiв пiд Haзвoю
<Чтeнiя oбщeствa им.Heстopa-ЛtтoписЦa>. Пepший тoм <Чтeнiй>
виЙшoв 1879 p. [235' с. 304-335]; Пpaвниve тoвapиствo (вiдкpитo 1890p )
тa Aкyшepськo-гiнeкoлoгiннe тoвapиствo

ТpeтiЙ yнiвepситeт нa УкpaТнi пoвстaв чepeз 30 poкiв пiсля вiдкpиття
Киlвськoгo yнiвepcитeтy, - тo бyв т зв Hoвopoсrйський yнiвepситeт в oдeсl
|стopiя тoгo yнiвepситery бyлa тaкa: p. 1804 вiдкpитo в oдeсi кoмepцiйнy
гiмнaзiю, a p. 18.1 7 i] спoлyчeнo з tlJляхeтсЬким iнстиryтoм, кoлишнiм
пpивaтним панcioнoм Boльсe'я, в шкoлy, щo пpибpaлa нaзвy
<PiшeльeвськиЙ лiцeЙ> нa чeстЬ кoлиl ' l lнЬoгo гeнepaл-гyбepнaтopa
Cтeпoвoi УкpaТни (<Hoвopoсt i>) кн. Аpмaнa Piшeльс, фpaнцyзькoгo
eмiгpaнтa. P 1837 лiцeй пpибpaв xаpaктep вищoi шкoли тa склaдaвся з
двoх вiддiлiв - фiзиннo-мaтeмaтичнoгo i пpaвничoгo -тa iнститyтy сxiдних
мoв. P 1842 вiдкpитo тpeтiй вiддiл - кaмepaльний, щo oxoплювaв
сiльськoгoспoдapськi тa пpиpoдHинi нayки P 1854 зaЧиHeнo пpи лiцei
iнститyт сxiдниx мoв, a 10 нepвня 1862 p oлeксaндp l| видaв нaкaз пpo
пepeтвopeHня лiцeю в yнiвepситeт з нaЙмeHyвaHHям Йoгo <Hoвo-
poсiйським>

3aснyвaнню yнiвepситeтy в oдeсi бaгатo пpислy)кився як кypaтop
oдeсЬкoi шкiльнoi oкpyги Mикoлa Пipoгoв, - вiн пoдaв 2o липня 1857 p
мlнtстpoвi oсвiти писЬмoвy дoпoвiдь пpo кoHeчHiсть yтвopeння
yнiвepситery в oдeсi, тaк i нoвopoсiйськиЙ гeнepaл-ryбepнaгop гp A. Cтpo.
гaнoв.

:

t

1834 62
18/'4 403
1854 746
1864 481 124
1874 691 76
188з 1709 49

14
97
64
121
48
253

r3
у
42
41
56
162

35
156 96
109 531
19з 124,
171 416
304 990

Ha 1 сiчня 1894 p стyдeнтiв бyлo всьoгo 2327' У дpyгiЙ пoлoвиHi
90-х poкiв нaЦioнaльнo свiдoмi yкpaiнськi стyдeнти зaлoжили <Укpaiнськy
Cтyдeнтськy Гpoмaдy>; nepЦJипn гoлoвoю ti бyв Biкгop ,ЦoманицькиЙ,
oпiсля _ Baсиль Coвaчiв, a вiд 1898 p а)l( пo 1902-3 aк p.- АндpiЙ
ЛiвицькиЙ [77' с 56]

ПepшиЙ yкpalнськиЙ стyдeнтсЬкиЙ з' iзд, з iнiцiaтиви xapкiвськoi
гpoMaди, вiдбyвся в сepпнi 1898 p y Киeвi. Hа тiм з'iщi бyли пpeдстaвники
вiд тaкиx opгaнiзaцiй; вiд киTвськoj стyдeHтсЬкoT гpoмaди, вiд хapкiвськoT
i нoвooлeксaндpiвськo| гpoi,aди, вiAeнськot <Ciчi> тa вiд львiвськoТ
aкaдeмiннoi гpoМaди. lpyгиЙ yкpa.[нськиЙ стyдeнтсЬкий з'iзд вiдбyвся
тaкo)к y Киeвi в сepпнi 1899 p'

Учaсникaми тoгo з,iздy бyли пpeдстaвники вiд киiвськoi, хapкiвськoT,

дopпaтсЬкoT та пeтepбypзЬкol стyдeнтсЬкиx гpoмaд |77 ' c.61 ' 63].
Haкiнeць, пoдаM тyт дeякi в iдoмoстi  пpo нayкoвi yстaнoви пpи

Киiвськi м yн iвepситeтi.
Бiблioтeкa yнiвepситeтy y)кe з дня Йoгo вiдкpитгя poзпopяджaлa

вeликиMи збipкaми книг: Haсaмпepeд дo бiблioтeки Киiвськoгo yнiвep-

' [26. с ХL - ХL|] Пiдсyмoк piзниться вiд 3агальнoТ кiлькoсri сryдeнтiв: тpeба 479 замiсrь
48,,| (бeз вiльних слyxaнiв)
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Biдкpиття yнiвepситeтy вiдбyлoся 1 тpaвня 1865 p.,  a лeкцi i
пoчaлися в HЬoмy 7 вepeсня тoгo сaмoгo poкy.

Унiвepситeт склaдaвся спoчaткy з тpЬox фaкyльтeтiв - iстopиннo-
фiлoлoгiннoгo, фiзиннo-lйaтeмaтичl.|oгo тa пpaвHичoгo, a p 1900 вiдкpитo
мeдинниЙ фaкyльтeт.

Пepшим peктopoм бyв з пpизнaЧeHня пpoф |ван Coкoлoв (вiд 1 тpaвня
,t865 p пo 14 бepeзня ,|869 p ), a пepшим peктopol' з вибopy бyв Фeдip
Лeoнтoвич (вiд 19 тpaвня 1869 p. дo .tg тpaвня 1877 p.).

P. 1882 дe]vloHстpaтивHo виЙu:.ли зi склaдy пpoфeсopiв Hoвo.
poсiЙськoгo yнiвepситeтy, Ha знaк пpoтестy пpoти нeaкaдeмivнoi пoлiтики
yн iвepситeтськoi aдмiнiстpa цii, пpoфeсopи ЮpiЙ Гaмбapoв, lлля Mеннiкoв,
oлeксaндp Пoснiкoв тa B. Пpeoбpaжeнський Пpo кiлькiсть стyдeнтiв y
piзних poкax XlX ст. пoдae дaнiтaблиця:

Poкu CmуОeнmiв Biльнux cлухaniв Paюм

Hа 01 01 1866 178 g
1870 41з 42
1880 346 32
1887 588 э4
1890 428 I
1897 581

232
455
378
622
436
581 [100' с 676-677,126,c 291|

3a пepшe 25-лiття iснyвaння HoвopoсiЙськoгo yнiвepситeтy йoгo
зaкiнчилo всЬoгo 1924 cтудeнтiв, якi poзпoдiлялися 3a фaкyльтeтaми
тaк: iстopиннo.фiлoлoгiчниЙ - 276, фiзиvнo-мaтeмaтичниЙ - 558,
пpaвниний - 1090

3 числa cтyдeнтtв виЙшлo бaгaтo видaтних yчeних i гpoмaдськo-
пoлiтичl.tиХ дiячiв, як, нaпpиклaд, сeмeн Яpoшeнкo (вiн пepшиЙ дiстaв y
HoвopoсtЙськiм yнiвepситeтi зoлoгy мeдaлЬ зa стyдeнтсЬкy пpaцю 3 чистoi
мaтeмaтики тa yнeниЙ paнг мaгiстpa, a пoтiм дolfiopа мaтeiiaтичниx нayк),
.ЦapiЙ HaгyевськиЙ, !митpo oвсянiкo-КyлiкoвськиЙ, eгop Pедiн'
oлeксaндep Maнyiлoв, CepгiЙ Biтгe, Гeopг Чeлпaнoв, ,Qaнилo 3aбoлoтний

Cepeд пpoфeсopiв i дoЦeнтiв HoвopoсiЙськoгo yнiвepситeтy бyлo
Чип,taлo визнaчHих yчeHиx, як, нaпpиклaд, oлeксaндep Бpiкнep,
Ю.Гaмбapoв, Mикoла Гpoт' Mикoлa .flювepнya, oлeксaндep Кipпivнiкoв,
oлeксaндep КлoсoвськиЙ, Mикoлa Кoндaкoв, Mикoлa Лaн/e, Baсиль
Лaпшин, Ф.Лeoнтoвич, lвaн Линичeнкo, |. Meчнtкoв, Baсиль Moдeстoв,
fl. oвсянiкo-Кyлiкoвський, oлeксa Пaвлoв, o. Пoснiкoв, lвaн Cсчeнoв,
oлeксaндep ТpaveвськиЙ, Mикoлa Умoв, Гнaт Baтpoслaв Ягiv.

УнiвepситeтсЬкa фyндaмeнтaлЬHa бiблioтeка пepeЙняла вiд
Piшeльевськoгo лiцею бiблioтeкy в кiлькoстt 28505 тoмiв, a в кiнЦi 1895 p.
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бyлo в бiблioтeцi yнiвepситeтy 168500 тoмiв i кoлo .l000 пepioдиvниx
видaнЬ [126' с 2911. У стyдeнтськiй бiблioтeцi бyлo 10225 тoмiв i 242
nepioдиvниx видaHЬ - нa 1 сiчня 1889 p. [100' с. 589.59,l' 606€07]

П pи HoвopoсiЙськiм yн iвepситeтi 6у ли тaкi нayкoвi тoвapиствa :
.l. Toвapисгвo пpиpoдoдoслiдникiв (зaснoвaнe 1870 p ); 2. Пpaвниve

Тoвapиствo (зaснoвaнe 1879 p.); вiд , l885 p. стaлo нeзaлeжним вiд
yнiвepситeтУ, 3 lстopиннo-фiлoлoгiннe тoвapисгвo (зaснoвaHe 1889 p.)
|1o0. c.722'725-7261. Унiвepситeт вiд .l876 p видaвaв свiЙ opгaн <3aписки
Импepaтopскaгo Hoвopoссiйскaгo Унивepситeта >

Бaгaтo пpoфeсopiв бpaлo aктивнy yЧaстЬ y дiяльнoстi oдeськoгo
тoвapиствa iстopiiтa стаpoвиниD, щo пoвстaлo 23 квiтня 1839 p. Biд 1844p
тe Toвapиствo видaвaлo свoi <3aписки> тa iншi пyблiкaцii, дe зHaчHy
yчaстЬ бpaли пpoфecopи HoвopoсiЙськoгo y нiвepситery Cвoeю дiяльнiстю
згaдaнe Тoвapиствo бaгaтo пpислyжилoся вивчeнню Cтeпoвol Укpaiни
тa Кpимy*. Cлiд тaкoж згaдaти, щo пpи тiм Тoвapиствi бyли мyзeЙ,
iстopиvниЙ apxiв тa бiблioтeкa

[.|iкaвi спoгaди пpo пpoфeсopiв HoвopoсiЙськoгo yнiвepситery зaл ишив
кoлишнiй Йoгo виxoваHeцЬ, a пoтiм дoцeнттoгo yнiвepситeтy fl' oвсянiкoв.
Кyлiкoвський (yvився в нЬoмy в pp 1873-1876) Aвтop yдiляe в свoix
спoгaдaХ дyжe тeплi pядки пpoф.Biкгopoвi Гpигopoвинy (aвтop слyxaв y
нЬoгo кypс пopiвняльнoj гpaматики): <Йoгo хи[4epи i дивaцтва бyли тeмoю
вeсeлих oпoвiдaнь He лишe в yнlвepситeтськiм кoлi' aлe Й в шиpoкиx
кoлax гpoмaдяFlства .. Гpигopoвичa любили i пoвaжaли. B ньoмy цiнyвaли
пpaвдивoгo вeликoгo ${eHoгo тa пpaвдивoгo з пoкликaння пpoфeсopa. .
Ha мeнe вiн poбив вpaжeнHя зaнeдбaнoгo iдyшeвнo-сaмiтнoгo. Пovyтгя
глибoкoi пoцJaни i пiотизмy дo HЬoгo сnoлyчaлoся з пoЧyттяl\i )кaлю>.
Пpo пpoфeсopa гpeЦЬкoi мoви Лeoпoльдa Boсвoдськoгo, якиЙ бyв
нaпiвпoляк, нaпiвнiмeць, aвтop м. iн. пишe: <Я ввaжaю Л' Boевoдськoгo
зa oднoгo з кpaщиx cвolх пpoфeсopiв, щo пpo }|их згaдyю з пo{yттяlt'
щиpoi вдячнoсти> Дoбpим слoвoм згaдye aвтop тaкo)l( npo стapeнЬкoгo
Ф Бpyнa, Щo читaв' кpiм дeякиx вiддiлiв всeсвiтньoi iстopi i ,  свiЙ
yлюблeниЙ кypс <lстopiя гeoгpaфiнниx вiдкpитЬD, дe Цeнтpoм Hayкoвих
iнтepeсiв лeктopa бyлo нитaння Гepoдoтoвol Cкифii, - (пpeдмeтy Йoгo
дoвгoлiтнix дoслiджeнь> [.t28' с. 78-80, 85' 86].

!o висoкot зaгaлЬнooсвiтньol шкoли слiд вiднeсти гiмнaзiю вищиХ
нayк iм. кн. oлeксaндpa БeзбopoдЬкa в Hiжинi, щo p' 1832 стaлa фiзиннo-
мaтeмaтичHим лiцeeм, a 3гoдoм нe paз мiнялa овiЙ хаpaкгep

..Qoкладнi вцoмoсri пpoдiялЬнiсгь oдeськom тoваpисгва iсropj. тa сrаpoвини пqда€ стaття
C Haptжнoгo <oдeськe Toваpисrвo |стopiT й Cтаpoвини>. i] вм|u.|енo в тoмi 4 <Пpaцl
Укpаiнськoro |стopиvнo-фiлoлoгiчнoгo Toваpиствa в Пpaзi> (Пpare, 1942 с 215-2з4')
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|стopiя тo'[ щкoли тaкa: 19 липня 1805 p кн. |лля Бeзбopoдькo пoдaв
oлeксaндpoвi | пpoхaння пpo дoзвiл в пa1i'ятЬ свoгo бpaтa кн.oлeксaндpa,

щo в зanoBiтi зaлишив 210 тиc кapбoвaнцiв Ha вищy tшкoлy, вiдкpити в
Hiжинi г iмнaзiю вищиХ наyк. Xoн oлeксaндp | щe 29 липHя 1805 p.

3aтвepдивдapoви3Hy o. БeзбopoдЬкa, пpoтe iснyвання гiмнaзij вищиx нayк
y Hiжинi пoЧaлoся з днeм 1 9 квiтня 182О p.' a craтyт iT зaтвepд)кeнo лишe
19 лютoгo 1825 p |32' c. 14-16'2o|.

3гiднo зi стaтyтoм, гiмнaзiя вищиx нayк пpиpiвнювaлaся дo yнiвepси-
тeтiв, бo з S 72 стaтyтy пpямo зaзнaчaв, щo свiдoцтвa, видaнi цieю
гiмнaзieю, мaютЬ piвнy силy зi свiдoЦтвafi,tи, щo lx видaютЬ poсiЙськi
yнiвepситeти, тa звiльняють oсi6, щo oдepжaли тi свiдoцтва, вiд iспитy

для пiдвищeHня в paнгaх). Кypс гiмнaзii бyв дeв'ятиpiнниЙ. flo пpoгpaми
вхoдили такi пpeдмeти: 3aкoн Бoжий (peпiгiя), poсiйськa мoва iлiтeparypa,
лaтинсЬкa, гpeцЬкa, нiмeцькa iфpaнцyзькa мoви, гeoгpaфiя, iстopiя, нayки

фiзин нo.мaтeмaтичнi' пoлiтичнi, вoeннi, тaнцi' мaлювaHня тa pисyвaHня
Пepшим диpe}сopoм гiмнaзil вищих нayк бyв yкpalнeцЬ з 3aкapпaтгя

Bacиль Кyкoльник' a пiсля ньoгo (вiд 1 листoпaдa 1821 p.) тaкo)к yкpaТнeЦЬ

з 3aкapпaття lвaн opлaй.
ПepшиЙ випyск сryдeнтiв вiдбyвся в нepвнi 1826 p' y кiлькoстi 11 oсiб;

сepeд них бyв слaвнoзвiсниЙ пtзнiшe пpaвник Пeтpo Peдкiн, poдoм з
Poмнa нa Пoлтaвщинi. Aбirypieнтoy тpeтЬoгo випyскy бyв Mикoлa Гoгoль,
a шoстoгo - eвгeн Гpeбiнкa [145, с. ,t0, 11, 19' 20l.

Як вiдoмo, M. Гoгoль нe визнaчався в г iмнaзiТ вищих нayк нiyспiхaми,
нi пoвoджeнHям, aлe вжe тoдi пo3нaчився Йoгo xист нa лiтepaтypнiм i

apтистиннiм пoлi. Taк, yжe в гiмнaзii вiн poзпoЧaв видaвaти pyкoписниЙ
чaсoпис <3в. lrздa>, дe вмiстив дeкiлькa свoiх вipшiв тa oпoвiдaння
<Бpaтья ТвepдислaвичиD. a свoeю гpoю в п'eсaх, щo стaвилися Ha
гiмнaзiaльнiЙ сцeнi, зaхoплювaв yсix пpисyтнiх. Пpo гpy M. Гoгoля.
гiмнaзистa, ]vtaeмo Цiкaвi спoгaди йoгo шкiльниx тoвapишiв. Тaк, oдин з
Hиx пиuJe: <oсь зaявляoтЬся стapeнькиЙ дiдyгa в пpoст|It,t кo)кyс|' в

бapaнячiЙ шaпцi т€l в мaщeниx чoбoтяx, кpexтяЧи, дo лави i сiдar Cидить'
тpясeтЬся, кpe)ситЬ, хихикae i кaшляе тa, нaкiнeць, 3axиxикaв i зaкaшляв
тaки[4 зaдyшливиM кaцJлeili, з нeспoдiвa6им дoдаткo1r,l, щo вcя пyблiкa
зaгypкoтiлa iзaлилaся бeзyпинним смixotvlD. 3aсiб, щo Йoгo вжив Гoгoль.
пoкaзaвся нaчaлЬствy гiмнaзiТ Heспoдiвa;им i нeзвичaйним, тaк щo' нe

ввaжa юЧ и Ha oдF|oдyшн i eнтyзiaстич н i пoxвaл и, rta1aл Ьствo 3aмlшaлoся
i пepeпoлoшилoся вибpикoм Гoгoля тa киHyлocя кopити йoгo, aлe вiн бyв
нeпoХитнo пeвeн. щo влaснeтaк i нaлeжaлo викoнaти poлЬ). |ншиЙ Гoгoлiв
шкiльниЙ тoвapиш, щo 3гoдo[ '  3aЙi 'aв визHaчнe стaHoвищe в

диплotЙaтичнiм свiтi, в нeвидaHих спoгaдaх, м iн., писaв: <HaйqдячлиBiшe
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вистaвлялaся y Haс кoмeдiя Фoнвизинa <Heдopoсль> Бaчив я ry п'eсy в
Moсквr тa Пeтepбypзi, aлe збepiг нaзaв)кди пepeсвiднeнHя, щo нi oднiЙ
aKгpис. He вдaвaлaся poлЬ ПpoстaкoвoТтaк ЕpHo, як гpaв ry poль 16- лiтнiЙ
тoдi Гoгoль> [222' c. 88' 24o' 241|.

Cepeд пpoфeсopiв тoi гiмнaзiТ зa чaсiв M. Гoгoля бyв, м. iн , Mикoлa
Бiлoyсiв, poдoм з Кисвa. Пiсля зaкiнчeння XapкiвсЬкoгo yнiвepситeтy в
1818 p вiн бyв yЧитeлei,l киТвсЬкoi ryбepнiaльнo.l гiмназiТ, a вiд 1825 p.
зaЙмaв пoсaдy ]t,toлoдцJoгo пpoфeсopa юpидичHиx нayк в нiжинськiЙ
гiмнaзiT вищиx нayк Tyт вiн виклaдaв pимсЬкe i  пpиpoднe пpaвo, a з
пoЧaткy 1826 p. стaв тaкoж iнспeктopoм тoT гiмнaзii' ЛeкцiТ M. Бiлoycoвa
знaхoдили жvlвиЙ вiдryк y гiмнaзистiв, i нeзaбapoм вiн стaв yлюблeним
tхнiм пpoфeсopoм. У свoTх л|Аcтaх дo мaтepi M. Гoгoль нe paз iз
зaхoплeнням вислoвлювaвся пpo M. Бlлoyсoвa, як пpo yчитeля тa
iнспeкropa' a пiсля зaкiнчeння нiжинськoi гiмназiТ 3aвх(ди цiкaвився Йoгo
життяt\'. Taк, y листi з Pимy з дня .t5 квiтня 1838 p дo свoгo гiмнaзiЙнoгo
тoвapишa M. Пpoкoпoвичa M. Гoгoль писaв: <ПepeдaЙ пoклiн вiд мeнe
Бiлoyсoвi; скaжи, як пoбaчиш йoгo, щo я дyжe )кaлкyю, щo нe вдaлoся
мeнi з ним пoбaчитися в Пeтepбypзi> |227, c. 487l. Алe M. Бiлoyсoвa
дyжe зHeнавидiв стapший пpoфeсop юpидичних Hayк MиxaЙлo Бiлeвич
як зa Йoгo лiбepaлiзм, тaк i зa тe' щo He paз викpивaв нeyцтвo M Бiлeвичa.
У вiдплaтy M. Бiлeвич пyстився Ha дoнoс: 7 тpaвня 1829 p вiн нaдiслaв
кoнфepeнцi.j гtмнaзii тaкий paпopт. < нeoбxoдимoю oбязaнHoстiю для сeбя
пoстaвляю, кaк стapшiЙ пpoфeссop юpидичHих нayк, скaзaтЬ, чтo я
пpим.tтил y нtкoтopь|x yчeникoв нtкoтopьtя oснoвaнiя вoлЬнoдyмствa,
a сie, пoлaгaю, мoжeт пpoисxoдить oт зaблyждeнiя въ oснoвaнiяx пpaвa
eстeствeннaгo, кoтopoe, xoтя и пpeдписaнo пpeпoдaвaть qд'tсь no систer\4e
г-нa nQeмapтиHи, oн, г-н млaдшiЙ npoфeссop Б*лoyсoв, пpoхoдит oнoe
eстeствeннoe пpaвo пo свoи]t,t 3aпискaм, слtдyя вь oснoванiяx филoсoфiи
Кaнтa |А г-нa Шaдa> [332, с 363-364] oчeвиднo, щoб надaти бiльшol
оили свo€[4y дo|.loсy, M Бiлeвич виpiшив 3a3Haчити в HЬoмy iм'я Шaдa,
дoбpe знaючи' щo вoнo oдioзнe в oчaх мiнiстepствa oсвiти

Кoнфepeнцiя виplшилa пepeдaти yннiвськi зшитки з зaписolt,t лeкцiЙ
M. Бiлoyсoвa нa poзгляд зaкoнoвчитeлeвi гiмнaзii пpoтo€peeвi Пaвлoвi
Boлинськoмy. ТoЙ y свoe['y дoклaднoiлy звiтi вкaзaв' щo в зanисi лeкЦiЙ
M Бiлoyсoвa зyстpiнaються дylvtки i твepджeння, сyпpoтивнi нe лищe
( н paвствeHHoсти и peлигiи >, aлe Й < гoсyдapствeннЬ|м пoстaнoвлeнiям >
[331' с 505]

Тoмy щo сaмe тoдi oбoв'язки диpeктopa гiмнaзii викoнyвaв пpиятeлЬ
M Бiлoyсoвa, пpoфeсop фiзикo-мaтeмaтичHих Fiayк Кaзимиp
ШanaлiнськиЙ, людинa пoстyпoвиx пepeкoнaнЬ, спpaвa пpo

I
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(вiлЬнoдyt\ 'ствo> M. Бiлoyсoвa зaлицJaлaся нeвiдoмoю вищoмy
HaЧaлЬствy.

Ha пoчaткy )|(oвтHя 1827 p. пpибyв нoвий диpeктop г iмнaзi i
.Q.ЯснoвськиЙ, вipнo пiдданиЙ ypядoвeцЬ, щo nepeд тиlt, He мaв жaднoгo
сroсyнкy дo пeдагoгiннoi дiяльнoсти, бo пiсля зaкiнчeння КиТвськoT aкaдeмii
слyжив y кaнцeляpii мaлopoсiйсЬкoгo ryбepнaтopa П. Pyмянцeвa, a пiсля
Йoгo смepтi yпpaвляв yкpaiнськими rutaeткaми Йoгo синa C.Pyмянцeвa
Heзaбapoм пiсля свoгo пpиiqдy дo Hiжинa fl. ЯснoвськиЙ дlстaв вiд tкypaтopa
ХapкiвськoТ шкiльнoT oкpyги листа з пoвiдoмлeнням, щo дo Йoгo вiдoмa
дiЙшлo, щo M. Бiлoyсiв виклaдae пpиpoднe пpaвo нe в тiм дyсi, як roдилoся
б !' ЯснoвськиЙ нaкaзaв дoпитати yннiв та зaжaдaв пoясHeHЬ вiд сaмoгo
M. Бiлoyсoвa [330' c. 297,299' 303]. floвeлoся i M.Гoгoлeвi свiдvити в тiЙ
спpaвi, пpo щo в apxiвi гiмнaзil збepiглocя влaснopyч|.|e пoсвiдчeння,
зpoзyмiлo нa кopистЬ свoгo yлюблeнoгo пpoфeсopa

Poзв'язкa тoi спpaви нaстaлa a)к чepeз тpи poки Miнiстp Hapoд|.|ol
oсвiти кн. К. Лiвeн, внaслiдoк пoвiдoмлeння l l|  вiддiлy oсoбистo. i .
кaнцeляpiТ oлeксaндpa ll пpo вiльнoдyмствo пpoфeсopiв HiжинськoТ
гiмназii, вiдpядив члeнa гoлoвнoгo Упpaвлiння шкiл Едyapдa Aдepкaсa
пpoвeсти peвiз iю нiжинськoТ гiмнaзiТ oсoбливy yвaгy E. Aдepкaсa
пpитяглa тa oбстaвинa, щo мaЙже yсi пpoфeсopи з rypткa M. Бiлoyсoвa y
свiЙ чaс бyли нлeнaMи l 'aсoнсЬкиx лoж. Mlж iншим, нa poзглядi
E.Адepкaсa бyлo pyкoписнe видaння yvнiвськoгo жypналy <C.tвepнaя
3apя>. Haзвa )кypнaлy, oчeвиднo, нaвoдилa нa дyмкy, щo yvням бyв
знaниЙ aлЬ['aнaх К Pилсrвa i o. Бeстyжeвa <Пoляpнaя 3в*здa>

14 листoпaдa 1830 p M. Бiлoyсoв, К Щaпaлiнський, |вaн Лaндpaжин,
пpoф. фpaнцyзькoТ lr,loви' тa Фeдip 3iн/ep, пpoф нiмeцЬкoi мoви, дiстaли
Haкaз пpo звiльнeння 3 пoсaд - з зaOopoнoю пepшим тpЬolvt слyжити в
бyдь-якiЙ шкoлi, a Ф. 3iнlepa як aвстpiЙсЬкoгo гpoплaAяHиHa Bислaнo зa
кopдoH. Кpiм тoгo' пepшi тpи пpoфeсopи пlдпaли висилцi пiд дoгляд
пoлiЦii. a сalЛe M. Бiлoyсiв дo Киeвa, a вiд 1837 p. бyв нa слyжбi в
Пeтepбypзi;  |в. Лaндpaжинa _ дo Тoтьми Boлoгoдськoi гyб.;
К.ШaпaлiнсЬкoгo - дo Bятки, i  лишe пiсля 36 poкiв, y вiцi 80 лi1 бyв
звiльнeний вiд пoлiцiйнoгo дoглядy [332' c 502' 508' 521' 526' 527|.

M. Бiлoyсiв спpaвeдливo 3ayвaжив в oднo]t'y зi свojx слyжбoвиx
звiдoмлeнь. щo (He[,ta сильнiшoгo oбвинyвaнeнHя пpoти пpoфeсopa, як
oбвинyвaнeння y вiльнoдyмствt> |32, c.245|-

.Ужe пiсля виpiшeння спpави пpo вiльt|oAyмствo пpoфeсopiв нiжинськoi гiмназii вищиx
нayк, а самe 3 гpyдня 1832 p r<ypатop ХapкiвсЬкoT uJкиЬнoi oкpyги звiльнив з пoсади пpoфсopа
лaтинськoТ лiтepаrypи тoi гiмназii Ceмeна AндpyU.рнкa (пo пpичинe нeспoкoйнаro хаpактepа и
дypнoгo o6pазa мыслeйD 1330' с 321 ]
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7 жoвтня 1832 p. бyлo зaтвepджeнo cтaтyт, згiднo 3 якиM гiмнaзiю
вищиx Hayк пepeтвopeнo в фiзикo-мaтeмaтинниЙ лiцeй

У гlмнaзiТ вищих нayк бyлo yннiв: p. 1826 _249, p 1827 -209, p 1828 _
228'p.1829-274'p 1830-344'p.183.1 _384, p. 1832-358|226' с 135].

Чepeз вiс iм poкiв фiзикo-мaтeмaтичниЙ лiцeЙ пepeтвopeнo в
пpaвниний лiцeй (стaтyт Йoгo зaтвepджeнo 24 квiтня 1840 p')' a pp. 1875-
6 пpaвниvиЙ лiцeЙ пepeтвopeнo в iстopиннoфiлoлoгtчниЙ iнститyт, щo
rt'aв свoiм 3aвдaнHям пiдгoтoвляти yнитeлiв сepeднЬol цJкoли в гaлyзi
iстopil тa фiлoлoгii (лaтинськoi, гpeцЬкolтa poоiЙськoТ мoви iлiтepaтypи)

3 нaсy пepeтвopeння лiцeю в iнcтиryт npaвa пo'{eсних кypaтopiв лiцeю'
3a смepтю oстaннЬoгo 3 poдy гpaфiв Кyшeлeвиx.Бeзбopoдькiв, пepeдaнo
в piд гpaфiв Myсiн.Пyшкiнnх |147, с. 506l.

HtжинськиЙ лiцeЙ тa iнститyт випyстили цiлy низкy виxoвaнцiв, якi
пiзнiшe вiдзнaнилися Ha пoлi yкpaiнсЬкoгo пиоЬ]' 'eF|ствa, нayки тa
гpoмaдсЬкoгo )киття. як oт Лeoнiд Глiбoв' Mикoлa Гepбeль, тpoс бpaтiв -
Кoстянтин, Mикoлa та oлeксaндp Ceмeнтoвськi, Cepгiй БpaйлoвськиЙ,
oлeксaндp ЛaзapeвськиЙ, oлeксaндp Maлiнкa, Baсиль TapнoвськиЙ, a
тaкoж пiзнiшi пpoфeсopи в piзних yнiвepcитeтax тa iнститyтaх: Юхим
КapcькиЙ, Apсeнiй КaдлyбoвськиЙ, oлексaндp Myзинeнкo, Boлoдимиp
Cаввa, Boлoдимиp Prзaнoв, |вaн Typцeвич, Пaвлo Пepвoвтa iн.|64,c77-
120]. Cлiд згaАaти тaкo)к, щo в нiжинсЬкott,ly лiцeiтa iнститyтiyчитeлювали,
м. iн Poмaн Бpaндt Aнтiн Бyдилoвич, Mикoла Бyн/e. Микoлa Гpo1
ГpигopiЙ 3eн/ep, Mикoлa Лaвpoвський, AндpiЙ Линничeнкo, Пилип
MopaveвськиЙ. MиxaЙлo Cпepaнський, MиxaЙлo Tyлoв, eвгeн lJ-{eпкiн тa
iн [64' с. 1-73].

HiжинськиЙ iнститyт видaвaв свtЙ opгaн <Извtстiя> вiд1877 p Qiкaвi
спoгaди пpo HiжинськиЙ icтopиннo-фtлoлoгiнний iнститyт пqдaв кoлишнiЙ
йoгo виxoвaнeЦЬ (y pp , l878.1882), пiзнiшe пpoф Moскoвськoгo
Лaзapeвськoгo iнстиryтy сxiднix мoв, Пaвлo Пepвoв Haвeдy тyтдeкiлькa
витягiв з йoгo спoгaдiв: <|стopiю всeсвiтню виклaдaв пpoф ЛюпapсoлЬ-
ськиЙ Йoгo виклaди нeдaлeкo вiдxoдили вiд |лoвaЙськoгo. |стoplю pyсЬкor
лiтepaтypи дo Кapaмзiнa виклaдaв |.М Бeлopyсoв, oфiцiЙнo yvитeль
нiжинськoi г iмнaзi i ,  читaв вiд слoвa дo слoвa з <Истopiи pyсскoЙ
слoвeснoсти> Гaлaхoвa Пeдaгoгiкy нa 3 i 4 кypсi виклaдaв yчитeлЬ
нepнiгoвськoi дyхoвl.|oi сeмiнapii M. | Лiлeев, - а сaine нa 3-мy кypсi-
iстopiю пeдaгoгiки, a нa 4.му - (гимHaзичeскyю neдaгoгикy)) |стopiя
пeдaгoгiки. виклaдyвaнa зa poсiЙсЬкиtti пepeклaдof\i Payмepa, бyлa щe
бiльш-мeнш зpoзyмiлa, aлe (гипltнaзичeскaя пeдaгoгикa)) являлa якyсЬ
сyi l l |ш висoкoХмapних peчeнь, i  стyдeнти дap[ia щo дyжe тoчнo
зaписyвaли лeкцli, нiчoгo He Moгли зpoзyмiти в ниx. Тaк npoвaджeнo



пeдaгoгiчнy пiдгoтoвкy вЧитeлiв-пpaКтикiв Cпpaвy пiд тoЙ нaс дoпipy
HaЛaгoд)l(yвaнo 3гoдoм вoнa He poзквiтлa; Haвпaки, вiдкoли з iнститyтy
niшoв диpeKгop H A ЛaвpoвськиЙ, eнepгiЙниЙ тa гapниЙ пeдaгoг, щo
yтвopив iнститyт i кepyвaв yсieю спpaвoю, пoчaлaся pylнa. 3a нoвoгo
диpeктopa Cквopцoвa tнститyтськe нaвчaHHя зa3Haлo yсiх дypниць
(скoHцeнтpyвaHHя)) Йoгo нaвкoлoдaвнiх мoв, i мoлoдi пpoфeсopи, тpoxи
чи нe всi, пiшли з iнститyтy i пoпepeхoдили дo piзних yнiвepситeтiв> [271,
с 353' 355]

Бyв щe oдин лiцeЙ, a сaмe кpei,'янeцЬкиЙ, aлe iстopiю Йoгo вжe пoдaнo
в 3в'я3кy з iстopleю Киtвськoгo yнiвepситeтy.

tl-{oб пoкiнн|^т|л oгляp| вищиx зaгaлЬнooсвiтнix шкiл, згадaю кopoткo
пpo вищ| жtнoчi кypси зaгaльнooсвiтньoгo xapaктepy, щo iснyвaли нa
Укpaiнi в Х|X ст

Як вiдoмo, poсiЙcькиЙ ypяд piшyнe вiдмoвляв oсoбaм жiнснoi стaгi в
пpaвi встyпy дo yнiвepситeтiв i взaгaлi вищиx щкiл, a в тoЙ жe чaс i нe
вiдкpивaв для Hих вищиx шкiл, мoвгtяв з тoi пpичини, щo дtвoнi сepeднi
шкoли нe дaютЬ нaлeжHoi пiдгoтoвки дЛя встyпy дo Bищиx шiл. oтoж oсoби
жiнoчot стaтi змyшeнi були нaбyвaти вищy oсвiтy 3a кopдoHo]t,l oсoбливo
бaгaтo iХ вчилoся в l-{юpiхy Ti, кro He мaли мoжливoстi з мaтepiaльHиx чи
|lJшиХ пpичиH вЧитися 3a кopдoнoм' дoмaгaлися в|дкpиття пpивaтHиx
жiнoчиx кypсiв - пeдaгoгiнних, фeльд[UepсЬкиx, aбo вiдкpиття пpи
yнiвepситeтaХ вищих жiнoчиx кypсiв У нepвнi 1873 p мiнiстepствo
внyтpiulнiх спpaв зaбopoнилo стyдeнткar\i 3 ЦapсЬкoi Poсtl вчитися в l-|юpiry
нa тiй пiдстaвi' щo вoни нaбиpaЮтЬся тaI\' peвoлюцiЙнoгo дyxy, щoб пoтiм
пpoвoдити peвoлюцiЙнy дiяльнiсть нa бaтькiвщинi. l{oб зaпoбiгти ЦЬotЙy,
poсiЙськиЙ ypяд зMyшeниЙ бyв згoдoм вiдкpити для oсiб жiнснoi стaтi вищi
жtнo,tl куpcи aбo дaвaти дoзвiл нa вiдкpитгя пpиBaтHих тaкиx кypсiв. Як
спpaвeдливo зayвaжив кl- l  Пeтpo Кpoпoткiн y свolx <3aпискaх
peвoлюцioнepa>, _ (пpaвa, щo 3a HиХ бopoлися жiнки, бyли зoвсiм He пpaвo
Ha oдep)кaнHя для сeбe oсoбистo вищol oсвiти. a 3нaЧнo бiльшe нeзpiвнянo
бiльшe: пpaвo бyти кopисними дiяvкarЙи сepeд нapoдy. B тoмy i бyлa
пpичиHa |ХHЬoгo yспixy> [333' с. 163]

oтoж, p 1870 Тoвapиствo npиpoдникiв y Кисвi вiдкpилo пpи Киiвcькiм
yнiвepситeтi бeзплaтнi пyблiннi лeкцiT, щo бyли пpистyпнi тaкo)к жiнкaм
P' 1872 rypтoк паHЬ звepнyвся дo Киlвськoгo yнiвepситeтy з пpoxaнням
вiдкpити npи yнiвepситeтi вищi жiнoчi кypси Унiвepситeт poзпo{aв зaxoди
в тiЙ спpaвi 1874 p.' aлe тiльки 4 лиcтonaдa 1878 p. вiдбyлoся вiдкpиття
вищих жiнoчиx кypсiв з двopiнним нaвчaнняM P 1881 кypс нaвчaHHя
пiдвищeнo дo чoтиpЬox poкiв, aлe кypси пpoiснyвaли лишe дo 1885 p. '
кoли jХ зaкpитo. Biднoвлeнo Tx aж y нaстyпнiм стoлiтгi (1906/07 aк p.).
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B oдeсiтaкoж бyли спpoби вiдкpити вищl жiнoнi кypси, aлe peaл|зaЦiя
ix пpипaлa Ha poки Haстynнoгo стoлiтгя. A сaмe, p 1882 Toвapиствo
пpиpoдoдoслiдникiв пpи Hoвopoсiйськiм yнiвepситeтi  пoчaлo
клoпoтaтися пpo вищi жiнoнi кypси, aлe nlapнo. P .|896 гypтoк 43
пpoфeсopiв yнiвepситетy зHoв клoпoтaBся пpo вiдкpиття вищиХ жiнoчиx
кypсiв' тa aж21 вepeсня .1903 p. вiдбyлoся ixнe вiдкpиття [21 0, c. 20-28,
209, с 185-189]

Cтapoдaвня вищa зaгaлЬHooсвiтня шкoлa - Киiвськa aкaдeмiя,
oбepтaюvись з кiнця XV||| ст всe б|лЬшe y вищy стaнoвy пpoфeсiйнy
[Дкoлy' пpoiснyвaлa 3 пoпepeдHiм xapaкrepoм свoei пpoгpaми дo 1817 p
Haкaзoм з Aня 14 сepпня 1817 p. Aкaдeмiю пepeтвopeнo в дyхoBнy
сeмiнapiю, aлe 5 вepeсня .1819 p вiдбyлoся ypoЧистe вiдкpитгя Киlвськoi
aкaдeмiT як вищoi дyхoвHol tuкoли Biд тoгo нaсy Киiвськa aкaдeмiя
пpидбaлa нaзвy <flyxoвнa> i стaлa в piвeнь з iншими двo1vta дyxoвl-tи[ли
aкадeмiями в цapськiй Poсii

Ha пoнaткy Х|X ст, згiднo 3 нaкaзoм Cинoдy з дня 25 сepпня 1800 p
пpи КиlвськiЙ aкaдeмil вiдкpитo т. зв pyсскyю tшкoлy, дe нe3дiбнi yvнi
Aкaдeмil Maли вчитися ЧитaHHя, писЬмy, цepкoвнoгo yстaвy' нoт|-|oгo сп|вy'
свящeннoi iстopilтa кaтeХизисy. Ужe 1800/.1 aк. p бyлo в <pyсскiЙ шкoлi>
24 <мaлoпoнятHих)) yu.. l iвy вiцi вiд 11 дo22 poкiв Biд 1803 p. (pyсскaя
шкoлa)) склaдaлaся з тpЬoх клaсiв, - в 1-й клaс i кypс oлнopiчниЙ' 2-Й i
3-Й кypс тpивaв пo двa poки Пiсля зaкiнчeння тpЬox клaсiв yvнi <pyсскoi
шкoЛи) Maли пpaвo нa зaмiщeнHя свящeницЬких пoоaд в сeлaх aбo
yчитeлЬсЬких пoсaд в пapaфiялЬHиХ l lJкoлax [179, с. XXXI||-ХХХ|V]

Щoдo сaмoТ пpoгpaми Aкaдeмii - в нiЙ зaЙшли нa пoчaткy X|X ст
тaкi змiни: 1800/1 aк p yвeдeнo HaB{aHHя пеpшиХ пoчaткiв мeдичHoj
Hayки, etлe пpeдl'eт тoЙ пpoiонyвaB rteдoвгo: yжe p 1808 йoгo скaсoвaнo
,1807/8 aк p вiдкpитo вищиЙ клaс icтopil iгeoгpaфii, _ Ha yчитeля тих
п peдMeт|в 3aп poшeнo yчитeля киlвcЬкoгo гoлoвнoгo yчил и щa' видaтHoгo
iстopикa M Бepлинськoгo. Cтaтyт AкaдeмiТ 1810 p'  визнaчив такi
пpeдMeти: .1) слoвeснi Hayки; 2) iстopиннi нayки; 3) мaтeмaтиvнi нayки;
4) фrлoсoфськt нayки; 5) бoгoслoвськi  нayки, 6) мoви - гpeцЬкy,
лaтинсЬкy. жидlвськy' нiмeцькy тa фpaнцyзькy.

Пpo низький piвeнь ocвiти виxoвaнцiв КиТвськoi aкaдeмiТ пepeд
пepeтвopeHням iT в дyхoвнy сeмiнapiю t\,toжyть свtдчити тaкi дaнi: з Числa
дiтeй дyхoвHoгo стaнy - 67 сryдeнтiв бoгoслoвiя, 96 стyдeнтiв фiлoсoфil.
222 уянiв pитopики, 82 yннiв пoeзti, 260 yннiв гpaп{aтичниx клaсiв тa 65
дiтeЙ свiтськoгo стaHy склaли iспит дo вищoгo вiддiлy сeмiнapil всЬoгo
46, дo сepeдHЬoгo - 66, дo Hих(чoгo - 134' a peЩта yннiв пoстyпИлa в
дyхoвHl шкoли.
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Бeзпepevнo, Киiвськa aкaдeмiя пepeживaлa вiд пovaткy XlХ ст стaн
дyxoвнoгo заHeпaдy Ha тo бyли тaкi пpиvини: yдiлeння i нaдaлt в пpoгpaм|
AкaдeмiT гoлoвHoгo зHaчeнHя лаrинськiЙ мoвi ; збepeжeння сxoластичHoгo
спoсoбy пpи виклaдaннi фiлoсoфiнних i  бoгoслoвсЬкиx нayк;
пepeoбтяжeHHя пpoгpaMи нaд3вичaЙнoю кiлькiстю npeдмeтiв, а клaciв -
нeЙмoвipним числolt' yvнiв; нeстaнa мaтepiaлЬниx зaсoбiв, _ Aкaдeмlя
вiд ,l800 p дiстaвaлa зi скapбy 12000 кpб сyбсидiT, внaслiдoк чoгo нe
мaлa ['oжливoст| пoпoвHювaти свoю фyндaмeнтaлЬнy бiблioтeкy, щo
зHaЧнo noтepпiлa вlд пoжeжi 8 липня 1811 p.,  нoвиMи Hayкoвиtvtи
зaкopдoнl- iимИ видaHняMи, a свoT вбoгi кaбiнeти _ нaЙпoтprбнiшими
пpилaдaми .Qoсить для пpиклaдy вкaзaти, щo фiзикo-мaтeмaтичний
кaбiнeт p 1803 poзпopяджaв тaкими пpилaдaми: пolvtпoю. eлeктpИчHoю
l,tauJиHoю тeлeскoпoм, бapoметpolvl  ,  aстpoлябiою, [4eнзyлeю тa
глoбyсaми [180, с сXХx|| lJ

Дo peчi 3гадaю, щo пpи пoжeжi 1811 p. вiд aкaдeмiчнoгo Мaзeпинoгo
кopпyсy зanиЦJ|АлИcя лиl.Дe стiни тa кoлoнaдa P 1815 зaкiнчeнo oпpaвy
тoгo кopпyсy, a p. .t825 зaкiнчeнo нaдбyдoвy тpeтЬoгo пoвepхy пiд
дoглядoM мiськoгo apxiтeкгopa Андpiя Meлeнськoгo [4. с 10O] 3гoдoм,
а сaMe в 60-x pp вiдpeмoHтoвaHo aкaдeмiнниЙ кopпyс, aлe, Ha жaлЬ.
Ц|лкOвитo Йoгo пoнiвeЧeнo, - кoбeзoбpaжeHo>' як вислoвився oдин з
iстopикiв Киlвськol aкaдeмti [35 с 41]

Heзвaжaючи нa пoмiтниЙ зaнeпaд aкaдeмiннoТ oсвiти в пepшiм
дeсятилiтт i  Х|Х ст к iлькiсть yннiв КиTвсЬкoj aкaдeмiT нe т iльки нe
змeHшyвaлaся, a, Haвпаки, збiльшyвaлaся. Taк, p ,|801 бyлo всьoгo 717
yvнiв, a p 1808-1438. з Hих дyХoвHoгo стaнy .t255, свiтськoгo - 183
Кaзeн нoкoштних бyлo 220, нaпlвкaзeнHoкoштtl их -25O' свoe кoштн иx - 968
[179, с. 524] Алe в дpyгiм дeсятилiггi кiлькiсть yvнiв Aкaдeмll пoчaлa
зf\4eHцJyвaтися. Тaк, p 1 81 .1 бyлo всьoгo 1 1 98 yннiв, 3 ниx дyхoвl-|oгo стaнy -
1069, cвiтськoгo -129 |223' c 72|, p.1814 булo всЬoгo 9O4 yvнiв, щopoзпoд|лялися пo Knaсax тaк. в клaсiбoгoслoвiя - 157' фiлoсoфij - 116,
peтopики _ 2B1, пoeзiТ - 87, в гpaмaтичHиx клaсax - 263 [5, c 47o473!

Бiднi yннi Aкaдeмii пo-стapoмy х(или в бypсi, - p. 1809 нaдбyдoвaйo
дpугиЙ пoвepХ, a в гpyднi 1 799 p зaкiнчeнo бyдoвy Aepeв'янoгo дo[4y для
лiнницi- нa бpoвapнot\ly noдвip'i. Лiнниця r\4aлa тpи кiмнaти тa oкpeмy
бaню нa бepeзi.Qнrпpa Mитpoпoлит Cepaпioн oлeксaндpoвськиЙ (1sO4.
1819) нeгaйнo пiсля встyпy Ha митpoпoл|ю poзnopядився пoшиTи Ha
paхyHoк скapбy сyкoннi кoзaкиHи ста кaзeнHoкoштl.|им стyдeнтaм i yнням.
aлe зaгaлЬHe стaHoвищe бypсaкiв зaлишaлoся i нaдaлi ]\naлoвт||.lJниM
Пpo життя бypсaкiв тoгo чaсy зHaхoдимo цiкaвi  cпoгap,И Андpiя
Pyдикoвськoгo, щo вчився в Aкaдeмii в pp. ,l807-1811 oсь як вll-l oписye
272

пopядки, щo бyли в лiнницi, кoли вiн тaм лeжaв вeснoю ,1809 p хвopий
нa зoлoтyxy: <Bся гoлoвa мoя пoкpилaся сyцiльниlt' стpyпoм, вoлoсся
пoсплiтaлoся мaтepieю Meнe oдвeли дo лiнницi, дe я щoсЬ нeдoвгo
пpoлe)кaв' i мeнi нtчoгo нe poбили Ha гoлoвi з'явилися кyпи вoшeЙ, щo
poзлaзилися пo всЬoмy тiлy . oдин ХлoпeЦЬ poкiв 14 бyв тяжкo хopиЙ i
кoди вiн пo['ep' зHяли з HЬoгo кoвдpy, тo кpyгot\,l тiлa - нa пiв вepц.lкa -
кyпa вoшeй. Тaк Йoгo з лiжкoм iвинeсли нa двip> [213, с. ,10' 11]. He
дивo' щo пpи тaкиx yмoвax лiкyвaння смepтнicть сepeд yчнiв Aкaдeмti
бyлa дyжe висoкa. Тaк, нaпpиклaд, вiд 30 жosгня 1800 p дo 

.11 нepвня
1801 p. пo]uepлo 17 yvнiв [179' с 230].

Щoдo систeг\,tи Haвчaння i виxoвaння - в Акaдeмit пaнyвaлa тoдi
систeмa зaдaвaння лeкцiй i пepeписyвaння, пpичoмy тиx yчн|в' xтo нe
мiг зaсвoiти лeкцiЙ, чeкaлa оyвopa кapa. oсь якi спoгaди зaлишилися
пpo Цe y A. PyдикoвсЬкoгo: <Бyвaлo, в лiтнiЙ чaс нiч кopoткa, i хoтiлoсь
би пoдoвшe пoспaти, aлe стpax кapи пpoбyдить тeбe щe дo сxiд сoнця.
Bзявши книгy пiд пaХy - i на двip, зaбepeшся дe-нeбyдь в кyтoк пoмiж
дpoв i пoчинaeш дoвбити лeкцiю, як тyт дзвiнoк yжe зaкликaс дo poзв'язки
на eксплiкaцiю.Утepши Кyлакoм слЬoзи, вiзьмeш книгy пiд пaxy, iдeш
нaпeвHo no нaгopoдy. Taк i e: висiкли, зaдaли Apyry лeкцiю з тим, щoб i
пoпepeдню пoвтopити i oбидвi нaзaвтpa 3дaти. A нe здaси _ пoдвiЙнa
пopцiя! Ciдницю yЖe тaк пpикpaсили, щo He nлoжHa бyлo сидiти
Heмилoсepднi нaшi yvитeлiдивилися нa бiжyvy кpoв з хoлoдHи]\,l сepЦeм,
пpимoвляючи: вчися тa нe лiнyЙся|>> |213' с 8].

Mитpoпoлит C.oлeксaндpoвськиЙ впepшe зaвiв _ пiсля липнeвиx
диcпyтiв, щo ни1vlи зaкiнvyвaвся aкaдeмiнниЙ piк' нагopoджyвaти кHижкaп'и
тиx стyдeнтiв lyннiв, якi визнaчилися (пpeвoсXoдHЬ|lvlи yспexaми въ yveнiи
и блaгoнpaвieмъ въ пoвeдeнiи> [.t80, с. CVl||] Poзвaгaми вихoвaнцiв
Aкaдeмii зa чaсiв тoгo l,итpoпoлитa бyли peкpeaцii тa плaвaнHя чoвHafuи
пo flнiпpy. B щoдeнникoвi митpoпoлитa пiд дaтoю 31 тpaвня 1805 p.
знaхoдиlt'o pядки, пpисвяveнi oписy peкpeaцiЙ. <Ha пoчaткy 1 гoд пo
пoлyднiпpи|xaв peкrop з пpeфeкгoм i всiма yчитeлями, i пojxaли yсi paзoм
y Шyлявщинy. дe й oбiдaли в сaдy пiд aлeсю npoти aлЬтaнки, бiля пaсiки,
3a стoлo]ri нa 19 oсiб '. Пiд чaс oбiдy aкaдeмiчнi спiвaки спiвaли i нa
стpyмeнтax гpaли... Пoтtм пiшли дo гaю, дe aкaдeмiсти ilnaли свoю
peкpeaцiю. Тyт бyлo i шaтpo; стopol-|нЬoгo людy бyлo бaгaтo. Кpaщe iм
(aкaдeмiстaм.- с.) oднiм бyти пpи тaкiй peкpeaцiТ. Mи бyли дo 9 гoд. i
пepeд вiд'iqдoм кидaB бiля мoстy нa yннiв сpiбнi i мiднi мoHeти для iхньoi
зaбaви> [1806 с. 95.96].

Cepeд свiтськиx пpoфeсopiв ки jвсЬкol aкaдeмti тoгo чaсy, кpiM y)кe
paнiш згaдaнoгo Maксимa Бepлинськoгo, нaйтaлaнoвитiшим бyв Mикитa
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Coкoлoвський, кoлицнiЙ вихoвaнeЦЬ тoT Aкaдeмil (в pp 1782-1792), a
пiсля зaкiнчeння TT бyв вiдpяджeниЙ дo Moскoвоькoi aкaдeмil з Meтoю

Йoгo дpyг A. Beдeль, тaкoЖ кoлищнiЙ вихoвaнeЦЬ КиТвськor aкaдeмil.
P1809 M. CoкoлoвськиЙ бyв пpeфeКгo]t4 тoT AкaдeмiТ. Ha жaль' вtн
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23 лютoгo 1837 p. Biн бyв вeликим спeцiaлiстoм з poсiйськoi iстopii,
oсoбливo цepкoвнoi*.

Пpo внyтpiшHe життя КиiвськoT flyхoвнoi Aкaдeмii в пepшиx poкaх |T
iнyвaння знaхoдимo цiкaвi вiдoмoстi в спoгaдaх Mикoли Coкoлoвa, якиЙ
yчився в тiЙ AкaдeмiT y pp. 1827-1831. <Ha пepших двox кypсax, кpiм

фiлoсoфiТ, щo пpoxoдилaся пo Бpyкнepy, виклaдaлися eстeтикa, iстopiя
тa мoви. Естeтикy виклallaв пpoф.Кpишинський; в нiЙ Йшлa Moвa пpo
висoкe i  пpeкpaснe, як рiвнoж пpo пpoтилeжнi iм пoHяття _ HизЬкe,
пaскyднe, oгиднe - в плaстицi тa слoвi. . !ивнa бyлa тoдi rvtетoдa. Bчили
пpeкpaснoгo в слoвi, Bll1MaгaлIл гapнoТ фopми для вислoвy дyMoк i пoнyтгя,
a в тoй жe Чaс зaбopoняли читaти Пyшкiнa, пpинaЙмнi iгнopyвaли Йoгo.
He знaнo, Чи твopи Пyшкiнa бyли тoдiтaк кoштoвнi, щo я нi oднoгo з Hих
нe бaчив в aкaдeмiчнiЙ 6iблrioтeцi: aджe цe бyлo у pp. 1828129> |263'
с.162-163]. КoжниЙ стyдeнт мyсiв вигoтoBити двi poзпpaви - oдHy
poсiЙськoю мoвoю, дpyry - лaтинсЬкoю. <Aлle щo тo бyли зa poзпpaви? -
пишe M. Coкoлoв. - Boни тiльки вiднiмaли чaс для читaHня книжoк. oтi
piзнi зaвдaння, чaстi iспити пepeuJкoд)l(aли свoбoдiстyдiювaння. Тo бyлo
нe вчeння, нe oсвiта, a гoнитвa 3a нoтaткalли' зa Hyмepoм B спискy
стyдeнтiв, 3a нayкoвим paнгoм, втoмнa гoHитвa, щo тяглaся чoтиpи poки))

[Тaм сaмo, с. 164]. Ha двoх стapшиx кypсax гoлoвHими пpeдмeтaми бyли
цepкoвнa iстopiя тa бoгoслoвie. Aвтopoвi спoгaдiв дoвeлoся спoчaткy
слyxaти кypс бoгoслoвiя y виклaдi peКropa Cмapaгдa Кpижaнiвськoгo:
<Biн лишe кpитикyвaв дyмки piзниx бoгoслoвiв, - i  тo нe тaк, a тoЙ

дypeнЬ, - aлe як тpeбa, пpo тe нi слoвa> [Тaм сaмo. c 174l. Haстyпнoгo
poкy бoгoслoвiе виклaдaв y)кe нoвиЙ peктop _ |нoкeнтiй Бopисoв, щo
пiзнiшe бyв хepсoнсЬким apxieпискoпoм. CвiЙ кypс вiн Haзивaв
<peлигioзистикoюD: в нiЙ вiн oбгoвopювaв питaння пpo тe' якa сaмe
пoвиHнa бyти peлiг iя тa чи 3aдoвoлЬняe вимoги iдeaльнoi peлiг iT
xpистия}|сЬкa вipa. flo тoгo ж кypсy вхoдив oгляд piзних peлiгiй. 3a
вис,loвoм aвтopa спoгaдiв, < Бopисoв тaк зaxoпив нaс (стyдeнтiв-слyxaнiв),

щo tt'и ввa)кaли Йoгo зa нeзpiвнянoгo> [Taм сaмo, с. 180]. КoжниЙ стyдeнт
стapшиx кypсiв вигoлoшyвaв 3 пpизнaчeння пpoпoвiдi' a пiсля слyжби
Бoжoi тoй пpoмoвeцЬ пoвинeн бyв 3a звичaсм пoстaвити свolм
тoвapиlДaм-стyдeнтa?Й двoх cтapших кypсiв квapтy гopiлки тa xлiб нa
зaкyскy: <Гopiлкy пили 3 плo|'lJки, сeбтo зi шклянки для iлюмiнaцii Хтo

.Пpo e Бoлxoвlтiнoва як киiвськoгo митpofioлитa Aив статт|o C Каpпoва кEвгeнiй
Бoлхoвитинogь, какь митpoпoлитъ Кieвскiй> в кTpyдax KДAu, l 9l 3, чч 7-8. 9; .l 91 4, чч 1.1 0
Пpo yveнy йoгo дiяльнiсть див мoнoгpафii: Шмypлo Е : Mитpoпoлить e вгeнtй, кaкь yЧeниЙ.

CП6, 1888: пoлeвoй H: Tpyды митpoпoлитa кieвскаro Евгeнlя Бoлхoвитинoвa пo исrop|и
pyсскoЙ цepкви. Казань, 1 889
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He Мaв нa тo гpolДeй, мyсив пpoдaти кaзeHнy сopoчкy> (КoжниЙ стyдeнт
д|стaвaв тpи сopoчки Ha двa poки) [Taм сaмo, с. 183] Пpo xapчyвaнHя
стyдeнтtв тoгo чaсy aвтop спoгaдiв пишe: <Xapvyвaння в Aкaдeмii для
мeнe' нeвибaгливoгo змaлкy, здaBaлoся poзкiшним B скopoмнi днi бopщ
з м'ясoм тa кaшi з мaслoм aбo зaмiсть кaшi - пeчeHя з пiдливoю зi слив.
B нeдiлю i святa - тpи стpaви: бopщ, пiдливa тa кaшa )(лiб бyв зa звичaсм
pжaний' aлe зaвI(ди з гapнoТ rЙyки тa випeнeний; квaс - зaвapний .Qeсepтy
i сaлaтy, здaeтЬся нiкoли нe бyлo Ha снiдaнoк тa пiдвeнipoк дaвaли
pжaний xлiб з сiллю. Чaю нe знaли, aлe бaгaтo стyдeнтiв мaли свiй, a я
в)кивaв сaMoвигaдaниЙ чaЙ з липoвoгo квiтy, aбo з мaтepиHки, aбo з
дepeвiю. Я бyв з числa бiдaкiв: бiльш 5 кapбoвaнцiв нa piк нe oдep)кyвaв
вiд бaтькa> [Тaм сaмo, с. 184].

Пpo внyтpiшнe життя КиlвськoТ дyxoвнoT aкaдeмit в 50-60-х poкaх
Х|X ст. зHaхoдимo вiдoмoстi в спoгaдax дeкiлькoх iT виxoвaHцiв. Taк,
пpoф.тoT AкaдeмiT B. ПiвницькиЙ дoклaднo poзпoвiдae пpo стyдeнтський
зaкoлoт в Aкaдeмii 1859p ; стyдeнти двoХ стapшиx кypс|в xoт|ли пoдaти
цapeв| пpoxaHня, дe oчopнили peктopa |зpatля Лyкiнa, вiчнo п'янoгo
iнспeкгopa Baлep'янa opлoва iдeяких HaстaвHикlв тa змaлювaли стaH
Aкaдeмi i  в жaхливiм виглядi ToдiшнiЙ чигиpиHсЬкиЙ сnискoп Aнтoнiй
Aмфiтeaтpoв, щo nepeд тим бyв peктopoм КиiвськoT aкaдeмii, зaспoкoiв
стyдeнтiв i yмoвив i.х yжити зaxoдiв, щoб дiстaти нaзaд свoс пpoХaння
l дiЙснo' пpoхaHня бyлo пoвepнyтo Hiхтo з стyдeнтiв нe бyв звiльнeниЙ,
лишe чeтвepo виЙшлo дoбpoвiльнo з AкaдeмiТ тa встyпилo дo Киlвськoгo
yн|вepситeтy, - в т iм числi Пaвлo ЖитeцькиЙ, пiзнiшиЙ yчИтeлЬ кoлeгi i
Пaвлa Гaлa(aнa в Кисвi,  тa MихaЙлo BлaдимиpськиЙ-Бyдaнoв, пiзнiшiй
пpoфeсop Киlвськoгo yнiвepситeтy. Peктop | Лyкiн зaли[lJив peКтopствo
(p.1864 вiн пoмep в Шapгopoдськiм мoнaстиpi в сaнi в iнницькoгo
eпискoпa), a iнспeктop B. opлoв бyв зaслaний в хаpкiвськиЙ мoнaстиp,
дe пoстpигся в чeнцl, aлe скopo 3няв pясy i oсeлився в Пoлтaвi; тaм вiн
t пoмep в кiнцi 70-x poкiв- в пoлiцiЙнoмy (yЧaстку>> |279, с 300, 3O2;
280, с.  305-319]

Л Maцieвиv y свoТx сnoгaдaх вкaзye, щo oстaннiЙ aкaдeмivниЙ aкт
вiдбyвся 1859 p. (в стapoдaвнiм дyсi>, сeбтo в кiнцi акaдeмivнoгo poкy'
тoдi як вiд 1860 p. aкaдeмivнiaкти вiдбyвaлися Ha пoчaткy нaстyпнoгo
aкaдel,l|чlloгo poкy' (xoчa свoТм пpeдмeтoм | свoсЮ Meтoю мaютЬ He
бiжyниЙ i нe пpийдeшнiй aкaдeмiчниЙ чaс, a минулиЙ>> |276, c '  27s-279l.
3 йoгo спoгaдiв дiзнaeмoся, щo бyв пepioд y життi AкaдeмiT' кoли вoнa
зaнexaла стapoдaвнiЙ звичaй пpaвити пoминки 31 гpyдня - в piнницю
смepтi Пeтpa Мoгили, aлe тoй звичaй вiднoвив peктop |нoкeнтiЙ
Бopисoв [278, c. 464]. Haкiнeць, тeплi згaдки пpисвятив вiн пaм'ятi
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кoлиtlJHЬoгo peктopa AкaдeмiТ Фiлapeтa Фiлapeтoвa |277, c 270-279l1.
Кн Фoмeнкo пoдae вiдoмoстi пpo тe, як aбсoльвaнтaм AкaдeмiT

випyскy 1863 p. дoвeлoся пiсля зaкiнчeння yсiх iспитiв дoдaткoвo сКлaдaти
клaсoвy пpaцю нa тaкi тeми _ <Sit ne anima a сoгpore a|rena substantia?>
i <Cкoль тяЖeкъ гptxъ нeyвaжeнiя къ цepкви и yклoнeнiя oтъ eя
Бoгoслyжeнiя?>. 3,ясyвaлoся, щo Aндpiй MypaвЙoв Haгoвopив киТвсЬкoмy
митpoпoлитoвi Apсeнiю Moсквинoвi,  щo в peктopствo Фiлapeтa
Фiлapeтoвa noвстaв в Aкaдeмi i  <вiльниЙ дyх> Mитpoпoлит хoтiв
пpoвipити, нaскiльки o npaвдивиЙ пoгoвip A. MypaвЙoвa i  пpимyсив
aбсoльвeнтiв склaдaти дoдaткoвиЙ iспит щoдo iхHЬoi peлiг iЙнoТ
<блaгoнaдiйнoсти) |281, c 338.33]

30 тpaвня 1868 p oлeксaндp ll зaтвepдив нoвиЙ стaтyт дyхoвних
aкaдeмiЙ. 3a тим стapтoм, дo склaдy пpoфeсopiв Aкадeмij мoгли вхoдити
пpoфeсopи i лeкгopи киТвсЬких вищих свiтських шкiл. Йoгo нaстyпник
oлeксaндp || l  зaтвepдив 20 квiтня 1884 p нoвиЙ стaтyт дyХoвHих
aкaдeмiй, щo yвiйшoв y життя 3 пoчaткy 188415 aк'p. Hoвий стaтyт 3Haчнo
пiдсилив влaдy eпapхiaльних apхipeTв щoдo aкaдeмiЙ тa Тxнix peкгopiв
3a нoвим стaтyтoм, peктop звiльнявся вiд oбoв'язкiв пpoфeсopa, щo
вiдкpивaлo дoстyп Ha peктopоЬкy пoсaдy oсoбaм, стopoннiм вiд
пpoфeсopсЬкoгo склaдy aкaдeмiй |282' c. 57' 81-82].

PeвoлюцiЙнa тeliя' щo пoвстaлa нa пoчaткy 80.x pp. сepeд cвiтськot
стyдeнтсЬкoj мoлoдi. зaxoпилa y свiй виp тaкoж стyдeнтiв КиТвськoi

дyxoвнoi aкaдeмii Тaк, зi спoгaдiв peвoлюцioнepa o Бaxa виднo, щo вiн
зaЙмaвся пoлiтичнoю пpoпaгaндoю в rypткy Пeтpa !aшкeвиva, стyдeнтa
тoiAкaдeмil [2s3, c 28l., p 1884 П. laшкeвиv бyв зaapeштoвaниЙ, a в
листoпaдi тoгo )к poкy вiдбyвся сyдoвий пpoцeс flo тoгo пpoцeсy бyлo
пpитягHeчo 12 oci6, y тoмy числi i П. .Qaшкeвичa' oдиHoгo 3 кoлa стyдeчтlв
Киiвськol aкaдeмii. iм стaвилoся в виHy тe, щo мaли нaмip зiйтися в Киeвi
на з ' iздi ,  щo мaв poзpoбити пpoгpaмy дiяльнoстi для т. зв. Hapoдo-
вoлЬчeскoгoтoвapиствa [340, с. 302]. y свoix спoгaдax o Бax згaдy€ пpo
тe, щo П laшкeвиЧ yлaцjтoвyвaв бaгaтьox HeлeгaлЬHих, щo пepeбyвaли
тимчaсoвo в Киeвi, нa нoчiвлю в стyдeцтсЬких пpимiщeнHяx в Aкaдeмt.t
Hoчiвлi тi вiдбyвaлися тaк, щo нa лiжкo тoгo стyдeнтa, щo He Hoчyвaв в
AкaAeмi i ,  yклaдався г iсть, м. iн.,  сaмe тaм пoзнaйoмився o.Бax з
peвoлюцioнepoм M. CтapoдвopсЬким, щo Hoчyвaв в AкaдeмiT пiсля
вбивствa ним CyдeЙкiнa, oднoгo з aгeнтiв цeHтpaлЬHol пoлiтичнoj po3вlдки

[283, с 82]. П laшкeвиЧ пo згaдaнoмy вищe пpoцeсy бyв зaсyджeниЙ нa

3aслaння [340' с. 311]
Пpo aкaдeмiнниЙ пoбyт Aкaдeмii в 90-х poкaХ ХlX ст цiкaвi вiдoмoстi

пoдaютЬ спoгaди oлeксaндpa ЛoтoЦькoгo - <Cтopiнки минyлoгo> (н. ,l
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стop 99-130 - Bapшaвa, 1932)' щo яскpaвoзмaлЬoвy}oтЬ виxoвнy систeiiry
AкaдeмiТ, скeplioвaнy гoлoвнe нa зaбeзпeчeння блaгoнaдiйнoстi тa
(yMoHaЧepтaнiя > стyдeнтiв.

3 числa вихoвaнцiв АкaдeмiТ X|Х ст виЙшлa низкa визнaчHих yчeних,
пpедстaвник|в вищoгo дyхoвeнствa, гpol{aдськиx i noлiтичниx дiячiв;
бaгaтo з Hих пpaЦювaли }ia нивi yкpaТнсЬкoi кyлЬтypи. ЧaсткoвиЙ списoк
тиХ вихoвaнц|в пoдaЮ Hижчe, yвoркy дo нЬoгo пoчaсти i тих виxoвaнцiв
AкaдeмiT, якi вчилися в нiЙ нa пoчaткy XX cт.

Xova стaтyт Aкaдeмii 1869 p. нe пepeдбaчaв y li пpoгpaмi дисциплiн
з дiлянки yкpaiнoзнaвствa. всe-тaки дeякi пpoфeсopи AкaдeмiI B|АяB|^лu
вeликиЙ iнтepeсдo yкpaiн03нaвствa i  3aлишили пiсля сeбe ни3кy пpaцЬ
висoкoj вapтoстi i тим знaчнo пpислy)|(илиcя yкpaiнськiЙ кyльтypi To
бyли, гoлoвнe, Mикoлa Пeтpoв, Фeдip Tiтoв тa oстaп Гoлyбeв, aвтopи
цiнних poзвiдoк з iстopii yкpaiнсЬкol лiтeparypи тa icтopii киiвськoi кoлeгiT-
aкaдeмi l ,  -  yс i  тpoe 3 poдy мoскaлiв. oсoбливo бaгaтo зaвдячye
yкpaTнoзHaвствo пpaЦям M. Пeтpoвa, якиЙ пеpшиЙ склaв дoклaд}ly
iстopiю yкpaiHсЬкol лiтepaтypи ХVl|| iXlХ ст. 3a тy свoю пpaцю M. Пeтpoв
зaзHaв бaгaтo пpикpoстeЙ вiд вищoгo дyxoвнoгo нaчaлЬствa, тa й сaмa
Aкaдeмiя дiстaлa oд oбep-пpoкypopa Cв. Cинoдy зaпит, <нa якiЙ пiдстaвi
вoнa дaлa дoзвiл Ha дpyк книжки, щo нe Haлex(итЬ нi дo якoi гaлyзi
бoгoслoвсЬкиХ нayк i  взaгaлi нe мae вiднoшeння дo нayк, щo
виклaдaютЬся в Aкaдeмii,) [98, c 127-128]. Heзaдoвгo дo свoсТ смepтi (5
ЧepвHя 1921 p ) M. Пeтpoв бyв oбpaниЙ в дiЙснi члeни yкpaТнськol
Aкaдeмii нayк, iтим oбpaнняl\', зa вислoвoм o. Лoтoцькoгo, yкpaiHсЬкe
гpoмaдяHствo пoсилЬHo сплaтилo свiЙ бopг зaслркeнoMy пpацiвникoвi
нa нивi yкpaiнськoi кyлЬтypи [98' с '  130].

Cлiд тaкoж ска3aти, щo Киiвськa дyХoвнa aкaдeмiя зpoбилa 6aгaтиЙ
вKлaддля п|знaHHя Haшoгo стapqдaвHЬoгo шкiльництвa пpaцяMи He лицJe
згaдaHих вищe тpЬox пpoфeсopiв, aлe Й бaгaтьox iнших iT пpoфeсopiв i
виxoвaнцiв. якiвмiщyвaли свo.l poзвiдки пepeвaжHo в <Тpyдaх> AкaдeмiТ
тa нa стopiнкax <Кieвскol стapини).

Ч a c m кoв u Й c n u co t< в u х o вa н цiв К u|ю ькoi. d у х oв н o| a к a d e м ii
XlX i нa пoч XX cm'

1 AcкoчeнcькuЙ Biкпюp - poсiйський писЬмeнник тa iстopик КиTвськoi кoлeгii i aкaдeмil'
.Мtpкyвaння 

щo сnoнyкали мeнe в poздiлi 6 пoдати списoк вихoвilнЧ|в киiвсbxoi кoлeгii i aкaдeмii
в скopoчeHoмy виrлядi спoнyкyютЬ мeнe i цЬoгo pазy значнo скopoтити свiй пepвiсний списoк вихoванцiв
ки,iвсЬкoi aкадeмii в х|x i на пo1 XХ ст. щo нaлivyвaв 246 oсiб oтoж тyт пqдаю наЙroлoввlцJi дaH| з життя
i дiялЬнoст| лишe нaйви3начнiцJих' нa м|й пoгляA. вихoвaнцiв. oсoбливo тих' хтo. нe3aлeжrio вiд свогo
пoхoA)кeння' в тiЙ чи iншiй мipi пpислyxивcя iнтepeсам У(paiни

У сnискy викopистанo скopснеHHя: |(A - киircЬка aкaдeм.я. KЦA - Киiвська AyxoBна акадeм|я
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наp1жoвгня,l8,l3p 3акiнvивKAв1837p iзгqдoмпpoфeсopyвавyнiйдo1846p Пoгiмoсeлився
в Петep6ypзi, Ae зeснyвав i pqдaryвав жypнaл <floмaшняя БeсHда> Пoмep ,| 8 тpaвня .l 879 p
Гoлoвнi йoю пpацi з iстopi КиTвськoT кoлeгiТ iAкадeмii пqAанo в <Лгeparypi> дo poцiлiв 6 i 7

2. Бiёнoв BacuлЬ - yкpaТнсЬкиЙ iсгopик i пeдarol наp 2 сiння 187a 9 у poдинi зaмoжнoгo
сeлянина - в мiсreчкy Шиpoкoмy нa Хepсoнщинi 3aкiнчив КA в 1902 p Пo закiнveннiiT бyв

рrгeлeм в AсгpaхeнськiЙ, a пoтiм в КarepинoслaвсЬк|й Ayxoвнiй сeмiнapii y 1911 p пpoфeсop
КA Boлoдимиp 3aвiтнeвиv виставив кeндидатypy B.Бiднoва. щo nepeд тим 3ахистив
магiстepськy дисepтaцiю кПpавoслaвная цepкoвь въ Пoльuлt и Литв[D' на дoцeнтe poсiйськoi
iстopiТ в l(А. Пpoфeсop l(A Cтenан Гoлyбсв, зi свoгo бoкy, висrавив кандидaтypy yчитeля
КиТвськoT дyxoвнoi сeмiнapii Cepaпioна Чepнишева Хolа B БИнoв в пpoфeсopськiй paдi КA
дiстaв14roлoсiв,аC.Чepнишeв-8,пpoтeCинoдзатвepдивдoцeнтoi,C Чepнишoвa,бo
C Гoлy6eв людина нe бeз зaслyг пepeд yкpaiнсЬкoю iсгop|eю, алe хopoбливий yкpaTнoжep'
нaдiслeв дo Cинoдy пpиватнoro лиcгe B БИнoва дo oAнoгo свoгo знайoмoгo yкpaТнсЬкoю
мoвoю [98, c 127j. Tiльки з yrвopeнням yкpаIнсЬкoТ HapoднoТ Peспyблiки 8. Бiднoв craв
пpoфeсopoм yкpeiнськl.tх yнiвepситeтiв, - спoчаткy в Кeм'янцi-ПoAiльськoмy а пoтiм на
eмiгpацii - y Укpaiнськoмy вiльнoмy yнiвepситeтi в Пpaзi (вiд 1922 дo 1929 p ) та y
Bapшавськoмy yнiвepситeтi вiд квiтня 1929 p. пo дeнь свoeТ смepтi - 1 квiтня 1935 p Cписoк
нeyкoвих пpаць B БИнoвa (нeзoвсiм пoвний) пoдaнo в статтi симoнa Hapiжнoгo <Hayкoвa
пpаця пpoф B C Бiднoва> (див бpoшypy <Памяти пpoф Bасиля Бiднoва> вид УкpаTнськoгo
iстopичнo.фiлoлor т.ва в пpа3i, 1936) Тyт згадaнo, кpiм нe3ваHoi виrr]e йoгo мaгicтepськoi
Aисepтeцij, uртaкi статтi: 1 кУстнoe пoвliствoвaнie заnopoжцa H Л Кopжа та йoгo noхqджeння
й значiння> ((пpaцi Укp |ст-фiл Т.вa в Пpазl> т' 1 1925 с 38.63)' 2 <Aпoльн
Cкалькoвський, як iстopик Cтeпoвoi yкpeiни) ((Hayкoвий збipник Укp. Унiв в Пpаэi> T 1
1925 с 291-з56); 3 <Ciчoвий аpхlмандpит Boлoдимиp CoкaльськиЙ в наpoднiй пaмяти та
oсвiтлeнню iстopинних джepeл> (3аписки HTШ Львiв Т 147 . c 81-102')

3 Бiпoуciв BoлoОuмup - пpoф фiлoсoфii y Hiжинськiй гiмназjr вищиx нayк, нap. y Киrвt
1799 p Уvився в КA, а псгiм закiннив Хаpкrвський yнiвepситeт Пpo йoгo ритeльськy дiяльнiсть
y Hiжинськiй гiмнaзii в н тa пpo ставпeння Гoгoля дo ньoгo як свoro yчитeля пoAaю дoкладнi
вiдoмoсri дaлi в oписi iстopiТ тoТ гiмна3ii Пoмep 14 сepпня 1 854 p

4 БoеoявлeнcькuЙ Boлoiluмup - мoскoвсьxий, а пoт|м киiвський митponoлит Hap 1847
p , y сiчнi 1918 p 6yв зeбитий бiльшoвиками в Киeвo-Пe.lepськiй лавpi

5 Гonpuюв !нoкeнmlй - хepсoнсьxий apхiспискoп. славнoзвlсний ftpoпoв|дttик Hap 1900
p , y 1831 p сraв пpoфeсopoм 6oгoслoвiя в l(A Пpo ньoгo як лeктopa, пoдае цiкавi спoraди
кoлишнiй виxoванeцЬ l(A. oдeський пpoтoopeй Mикoлa Coкoлoв, yжe вищe эaцитoвeнi [263, с
1 80] Пoмep 26 жoвrня 1 857 p

6 BuшнeвcькuЙ ГeОeoн -пoгtтaюький аpxieпискoп 3a йoгo rоoпoтaнням вцритoдyxoвнi
шкoли в Лyбнaх i Poмнi на Пorпaвщинi тa вiднoвлeнo Гyстинський мoнaстиp бtля м Пpилyки
Пoмep 1 849 p

7 BлaОuмupськuЙ-БуОaнoв MuхaЙлo - npoф КиiвсЬкoгo yHiвepситeтy Ha кaфeдpi iсгopiТ
poсiЙськoгo пpава Hap .l838 p Уvився тpи poки в l(A, бpaв yчaстЬ в дeмoнстpaцii сгyAeнтiв КA
npoти свoгo начaльствe 1859 p i тoдi ж виЙшoв з КA paзoм 3 тpьoмa тoваpиuJaiiи. 3акiнчив
КиТвський yнiвepситeт i згoдoм стaв там пpoфeсopoм Гoлoвнi йoгo пpaцl: кГoсyAаpствo и
нapoAнoe oбpазoвaнie вь Poссiи дo yнpeждeнiя мiнiстepствь>, <Истopiя Киlвськoгo
yнiвepситeтa>, <o6зop исropiи pyсскaгo npавaD (6-e вид КиTв ' 

.l 909 p ) та (xpeстoмaтiя пo
исгopi lr пpaваD в 3-х випyскaх (1871.1875 pp ) Пoмep 1916 p

8 fudlluЙ Квnянmuн - прф Киiвськoгo yнirpo,lтery' вiцe-пpeзtцeнтAкaдeмii нayк УPCP
Hаp 1876 p y мiсгвlкy Чаpнvанцi Кoбeляцькoгo пoвпy нa Пoлтaвщинi 3акiнчив J(A, a пoтlм
КиТвський yнiвepситет Гoлoвнi йoгo пpaцi: <oнepки no исropiи пoльскoй фaбpиvнoй
npoмЬlцлeннoстиD (т .l Киiв, 1 909): кoпыт истopии сseклoсахаpHoй пpoмьlшлeннoсrи CCCP>
(т .| lvloсква, ,|928) Пoмep 1947 p
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9 Гулaк-Apmeмoюькuit Пempo - yкpaТнський пoer, npoф. Хаpкiвськoгo yнiвepсшrery. Hаp
1790p Пoмep 1 жoвгня 1865p

10 ГoеoцькuЙ Cuльвecmp - пpoф КиТвськoю yнiвepситery пo кафeдpi фiлoсoфiТ Hap
1 81 3 p y Кaм'янцiПoдiльсЬкoмy, yчився в l(A в poкaх 1833.37, а гloт|м бyв y нiй пpoфeсopoм
фiлoсoфii дo 1841 p ' а в pp 1843.86 бyв пpoф КиiвсЬкoгo yнiвepситery. Гoлoвнa йoгo пpaцЯ -
кФилoсoфскiй лeксикoнь) У 4 т Пoмep 1889 p

11 ГoлфeвCmeлан-пporoсpeй'пpoф киТвсЬкoТдyхoвнoiакaAeii.. Hаp 1849p Гoлoвна
йoгo пpaця пpo Пeтpа Мoгилy у 2т , a тaкoж e aBтopoм багатьox пpaцЬ пo iсгopiТ КиТвськoi
кoлeгiT iaкaдeм.., - нa3ви тиx пpaцЬ пoAaнo в кЛiтepатypi> дo poцiлiв 4 i6 пoмep 1920 p.

12 po6pmвopcькuЙ Bacuль - npoф. ХapкiвсЬкoгo yнiвepситery пo кафeдpi бoюслoвiя
3aкiнчив 1{А 1847 p Пoмep 12 вepeсня 1894 p

13 flумumpaшкo Кocmянmuн - yкpаTнськiй пoer (псeвдoнiм К Кonитькo) Hap 1814 p
Бyв бiблioтeкaрм l(A вЦ 1872 p Arrop yкpaiнських вipщiв. м iн ' пoeми кЖa6oмишщpакiвка>
Пoмep 1 886 p

14 flуфукiвcькuЙBaoduмup-yкpаiнськийпeдагoг,нap,1874p БyвзаvaсiвУкpаiнськoT
Hapoднoi Peсnyблlки диpeктopoin 1-i киTвсЬкoi yкpaiнсЬкoT гiмнa3i. iм Шeвreнка P 1930
засyд)кeний дo в'язницl на пpoцeсi кCпiлки ви3вoлeння yкpаlни) гoлoвнi йoro npaцr:
<Пeдaгoгivна дiяльнicгь Б ГpiHчeнкa) (к ' 

.t 929) тa (пpaктикa тpyдoвoi шкoлиD (к ' 192з).
15 ЖumeцькuЙ Пaыo -yкpaТнсЬкий пqдагot нap 12 гpyдня 1936 p y Крмeннyцi на

Пoлтaвщинi Уvився в KA тpи poки, бpaв yнастЬ y Aeмoнстpaцгj пpoт]. нa1алЬствa в 1 859 p i тqдi
ж вистyпив 3 l(A pa3oм 3 тpЬoмa тoв€lpишaми Пiсля 3акiнчeння кlriвськoгo yнiвepситeтy бyв
yчитeлeм y киТвських сeрднiх шкoлаx, ni iн , y кoлeгii П |aлa|aнa Гoлoвнiйoгo npaцi: (o.|epкЬ
лиreparypнoй исropiи мaлopyсскaгo наp*нiя ХV||-ХVШ вв > (1 869 p ); <Mыслtи o мaлopyсскихъ
||аpoд}lЬ|хь дyмaхь> (1893 p )' (энeидa> Кoтлярвскагo и дpeвн*йшiй списoкь eя вь свя3и сь
o6зopoмь малopyсскoЙ литepaтypьtХVl|| в|lкa,, (1900 p ) Пoмep 5 фpeзня 1911 p

16 Кaпуcmiн Aнmoнiн (в мupу Aнdpjй,) - аpхiмaщpит, нanaльник мioT в €pyсалимi 3aкiнчив
КА 1843p Пoмep23бepeзня , l894 p

17 Кotuuцьoлeкcaнdp-кoмnoзитopicлaвнoзвiснийдиpигeнтHep 1875p yс Тapaсoвцi
3вeнигopoдськoro пoв Hа КиTвщинi Пiспя зaкiнчeння l(A бyв yvитeлeм слiвy в piзних сeщднiх
Щкoлax нa пpoвiнцii пoзa yкpаiнoю. а p 1904 noEpнyвсядo Киoвa, дe стaв пoмiчникoм Mикoли
Лисeнкa в йoгo мyзиннiй шкoлi, фв навгreлeм хopoвoro спiвy в киiвськiй кoнсepваrop... пoстiйнo
диpиryвaв xopoм сryдeнтiв Киiвськoгo yнiвepситeгy тa с,lyxачoк вищих жiнovих кypсiв 1912 p
став диpигeнтoni opкeсгpy в yкpаiнськiм тeaтpi M Caдoвськoгo в киrвi. Bидaв цiлy низкy
yкpaТнсЬких пiсeнЬ в свoТй xopoвiй oбpoбцi, a такoж скoмпoнyвaв музикy дo кiлЬкox yкpaiнськиx
n'eс 1919 p виixaв з Укpaiнськoю peсnyблiкaнсЬкoю кaпe,roю 3а xopAoн, вистyпа|oчи 3
кoнцepтами в багeтЬox кpаiнах cвiтy 3 наAзвичайним yсniхoм.. oстaннi poки свoгo життя
o Кoшиць пepeбyвав в Aмepиф. дe пpqдoфкyв.lв свoю дяльнiсть якдиpиrerrг i кoмпoзrrop [347'
c 22-24| Пoмep вAмepицi y вepeснi 1944 p

18 Лeфduнцeв Teoфaн - пpoф t(ЦА' а пoтiм кoporкий час начaлЬник XoлмськoT шкiльнoT
диpeкц.' Hap 1826 p У pp ,l86G1863 pqдаryвав )qpнaл <фкoвqдствo для оель'с|(1{хъ пастыpeй,
щo Йoгo видавaла l(A Biд 1882 p peдагyвав 3аснoваний ниiit жypнeл кКieвская Cтаpинa>.
Пoмep 13бepeзня 1888p

19 ЛeвuцькuЙ ПapmeнiЙ (в мupу Пaмфun) - кaм'янeцЬ.пoдiлЬсЬк]tй спискon. a пoтiм
тyльський аpхiспискoп (вiд 1 908 p ) Hаp 26 вepeсня 1 858 p. y с Плiшивцi Гaдяцькoгo пoв на
Пoлтавщинt 3акiнчивши Пeряслaвськy сeм.нapiю (пpo нeT 3aлишив цiкaвiслoмини)' встynив
дo КA' якy закiнчив 1 884 p У pp 1 904-1 908 Cинqд видaв eвaнгeлiс yкpaiнсЬкoю мoвoю 3a
peдакцioю Пapтeнiя Лeвицькoro Пoмep нa Пorпавщинl, qда€тЬся 1920 p.

2О Лomoцькuu oлeкcaнdp - yкраТнсЬкий гpoмадський i дepжaвниЙ дiя.r, пpoф двoх
yнiвepситeтiв пo кaфeApi цepкoвнoгo пpaвa Hap 1870 p' y с Бpoницi на пoAiллi, 3aкiнчив l(А

1 896 p BИ 1 900 слyжив y Пeтepбypзi в деpжавнiм кoнтpoлi P 1 91 7 Тимчасoвий poсiЙсЬкий
yря.оl пplrзнaчив o. Лсгoцькom ryФpнaтopoм Бyкoвини 3 рвoрнняtt' yкpaiнсЬкoТ цeнтpaлЬнoТ
Pади бyв iT гeнepалЬним писаpeм. a пoтiм в yкpaTнсЬкtм ypядi займaв пoсaди дepжaвнoгo
кoнтрлepа, мiнiсгpa вipoслoвiAaнь, a вiд 1919 p - пoс,'lа в Цapropqдi Пepебyваtоlи нa eмiрaщT.
Фв пpoф Укpаiнськolo вiльrroгo yнiвporтетy в Пpазi, а вiд 1928 p - Bаpшeвськoю yнiеpсrrгery
ви 1929 p Gтoяв нe чoлt Укpаiнськoгo нayкoвolo iнститyry в Bapшaвi, щo випyстив y свlтдo
1940 p noвepх Ф наyкoвиx пpaць, а такo)к (твopи Т Шeвreнкa> (вийш,to 13 тoмiв) 3 числeнниx
пpацьo Лoтoцькoгoзгадaютртакi: (УкpаТнськiAx(epeлацepкoвнoгoпpaва),<Arroкeфaлiя>
y2т.,<Cтopiнкиминyлoro),y3т.<Bцаpropqдi)) Упepшoмyтoмi <CтopiнкиминyлoroDавтop
пoдав цiкaвi спoмини пpo 6aгатьoх пpoфeсopiв КA Йoмy )к налeжитЬ i aвтopствo - 3a
nсeщoнiмoм кo Бiлoyсeнкo> багaтьoх дитячих ка3oк i oпoвiдaнЬ пoмep 22жoвrня 1939 p y
Bаpl.lявi

21 Mapкeвuu ГpuеopiЙ - iнспeктop Пoлтaвськoгo дlвovoгo iнститрy' Hаp 1849 p y
с Bopoнькaх ЛoxвицЬкoгo noв нa пoлтaвщинi 3aкiнчив l(A 187 1 p Bидaвaв y Пoлпавi нecoпис
кPiдний Кpай> Пoмep 1923p

22 Maцicвuu Лes - пpoфeсop oдeськoi дyхoвнol сer'iнapii Hap 1848 p 3акiнuив КA
1 867 p Бyв пoveсниt' члeнoм l(A Aвтop цiлoi ни3ки сraтeй пpo l(A. щo Tх мiсгив на стopiнках
кКieвскoi Cтаpини) та кТpyдiв ([A> Пoмep 14 листoпaда 19,l5 p

23 Muщeнкo Фedip- пpoфКиlвськoтдyхoвнoТAкадeмi| Hаp 30 сepnня 1874 p у c
Ceнькoвцi Пеpeяслaвськoгo пoв нa пoлтaвщинi 3eкiнчив кА 1 899 p Пoмep ?

24. Heuуit.ЛeвuцькuЙ lвaн (кHeнуЙl вnacнe nceвdoнiм) - визнaчниЙ yкpаiнсЬкий
письмeнник Hаp 13 листoпадa 1838 p y мiстeчкy Cтeблoвi Канiвськoгo пoв на Киiвщинi
3aкiнчивщи пoслiдoвнo дyxoвнy щкoлy' сeмiнаpiю та t(A (в 1865 p ). вiн yvитeлював y piзних
сepeднiх шкoлах' а в 1 885 p вийшoв на пeнс|ю i oсeлився в Киoвi 3 йoю числeнниx npaцЬ 3
кpaснoro писЬмeнства згаAаю тyт <Mикoлa f lжepя>, <Кайдашeва сi]t. l 'яD, (пpичeпа),
<Cтаpoсвгськi 6атюшки | мaтyшкиD, <Хмаpи>, а з пyблiцисrинниx i eтнoгpафlvних твoplв слtд
3гадaти (yкраiнствo на лпepатypниx пoзваx з MoскoвщинoloD (зa псeqдoнiмoм | Баt.uгoвиЙ) тa
<Cвiтoгляд yкpаТнсЬкoгo нapoдy) Пoмep y Киeвi 1 91 8 p

25 HoвuttpкuЙ opeсrn - npoф фlлoсoфii КиiвськoТдyx акадeмiiта киiвськoгo yнiвepситery
пo кaфeдpi фiлoсoфii l психoлoгi. Hap 1805 p на Boлинi Пpoфeсopoм Киiвськoгo yнiвepс],fгgry
бyв вiд 1834 p дo 1850 p. бo тoдl мiнiqтepствo oсвiти скасyвалo кафqдpи фiлoсoфii в
yнiвepситeтах oтoжвiн змyu.вний бyв пpийняти пoсадy Lрнзopa в Киевi. щoб мати niФкливiсгь
тaк.сяк yдep}ryвати свoю вeликy pqдинy 3 roлoвниx пpаць йoгo згадаю тyт: <o дyхo6opцаxъ>
(1832p ,2-гeвщ 1882p )' <Pyкoвqдсrвoкьoпьmroй психoлoгiиD (.1840)та кКpаткoepyкoвqдствo
къ лoгикh> ( 1 844). пoмep 4 чeрвня ,l 884 p

26 oлeснuцькua Якuм - пpoф KДA Hаp .|852 p Гoлoвнi йoгo пpaцi: <Cвятая 3eмляD
У2т;<.Еlpeвнiяrвpeйск|я мyзикa и п *нie> (к '  1870p ) Пoмep 27 cepnня19o7 p

27 0лeснuцькuЙ Mapкeл - npoф.KЦА - пo кафeдpi бoroслoвiя, пeдагoгiки тa псиxoлoгii
Hap 1848p Учився вКAв pp 1869-73 Пoмep.l2 бepeзня 1905 p

28 0лmapжeвcькuЙTeoОociit(вмupуПempo,l -вlд1910p opeнбypзькийiтypгaйсЬкиЙ
€пискoп Hаp .| гpyдня 1867 p нa киiвщинi 3aкiнчив l(A 1893 p 16 гpyдня 1905 p зaйняв
кaфедpy вiкаpнoгo пpилyцЬкoгo rпискoпa, a 9 oчня 1908 p синoд зaтвepдив йoю рКтopotu кA
з пeрмiщeнням нa кaфqдpy rпискoпа yмaнськoгo, дpyгoro вiкapiя киТвськoi митpoпoлii Пoмep
26 квiтня ,t 914 o

29 oуloвcькuЙ Пempo - пpoтoopeЙ-KЛючаp Киoвo-Coфiйськoro сoбopy. Hаp 1 825 p Бyв
автopoм дeкiлькox пpaцЬ 3 yкpaiнсЬкoi |сropii тa слiвpoбiтникoм (кieвскoT стаpини> Пoмep 29
гpyдня 1913 p

30 Пaвлoвcькu0 MuxaЙлo - npoтoеpeй. пpoф 6oгoслoвiя в oдeськtм (Hoвopoсiйськiм)
yнiвepситeтi дo 

,l 873 p 3aкiнчив КA 1 833 p Пoмep 1 6 бepeзня 1 898 p
31 Пeпpoв MuКoлa - пpoф KДA, члeн BУAH Hap 1840 p Бiльшiсть пpаць Йoгo
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пpисвячeнa iстopi. киТвсЬкoT кoлeгiТ та Aкадeмii, на3ви iх пoдaнo в (лiтepатypi> (poцiли 4 i 6) 3
iншиx пpaць згaдaю тyr тaкi: <o нapoдньtхь пpаздникаxъ вь Юro.западнoй Poссiи> (<ТKДА>,
1 87 1 )' кoнepки исгopiи yкpaинскoЙ литepатypы Х|Х ст.D (к, 1 88 1 p ) Пoмep 1 921 p

32 ПeвнiцькuЙ Bacunь - пpoф KДA Hаp 29 лютoгo 1 832 p. 3aкiннив КA 1 855 p. Biд 1 6
лютoro 1 881 p бyв зaслyжeним пpoф КA .Qoвгий .raс peдагyвав <Тpyдьl КtlA> Cписoк йoгo
пpaцьвмiщeнoвсrаттi пpoф Ф Тпoва(<TКflf)), 1905,гpyдeнь) Пoмep12липня1911p

33 PaзумoaькuЙ[lмumpo-пФф МoскoвськoТкoноepвaгopi. Hаp 1818 3aкiнvивl(A 1843p
Пoмep 1 889 3 Йoro пpaць слriд згадати <Изсл*дoванie и 3нaмeннямь п'tнiй> (CПб' 1884)

34 Pуduкoвcькuй Aнdpiй - укpа[нський iсгopик, плeц- ад'ютaнт |змаiлoвськoТ фopтeцi.
Hap 1796p yс oлЬшaнцi Bасилькlвоькoгoпoв нaКиiiвщинi Bсryпивдol(A1807p;B{ився
тaм 4 poки, бo 1811 p згopiли акадeмivнi кляси l 6рса, дe вiн xив' а тoмy 3мyц.Ений 6yв ви.хати
дoдoмy i вжe дo кA нe пoвepнyвся 3гqдoм встynив дo noлкy, а ,| 848 p пoAaвся нa дeмlсiю i
oсeлився в Киoвi Biн залишив, 1r' iн ' цiкaвi спoгади пpo свor пepeбyвання в бypсi l(A Уpивox
3 тих спorадiв пoдaнo тrr в poздiлi 3 Пoмep ,t 874 p

35 CeцuнcькuЙ (a6o CiнuнcькuЙ) Юхuм -укpaТнський iстopик, npoтoоpeй нap ,l 859 p. y
pp 1918-19206yвпpoф.yкpaТнськoгoyнiвepситeтyвКaм'янцi.ПqдiльсЬкoмy.апiзнiцJeпpoф
тaмoшньoгoBH3a Пoмep?

36 Cmeллeцькua Muкoлa - пpoтoepeй' пpoф бoroслoвiя Хapкiвськoгo yнiвepсгrетy' Hаp
1в62 p ' закiнчив J(A 1 888 p 3 йoгo пpeцЬ згeдaю тyт пpaцi пpo Г Cкoвopqдy та пpo xapк|всЬкий
кoлeriyм пoмep 1919p

37 тepлeцькuЙBoлФuмup-у}lтeлЬпoлтавсЬкoTдyxoвнoiсeмiнapll Hаp 1865p 3акiннив
l(A 1888 P Бyв peдaпopoм <Пo,rпавських сnapхiaльниxъ B'lrдoмoсreй>

38 TepнoвcькuЙ CepеiЙ - пpoф KДА Hаp 1848 p Aвrop сrareй пo iqгopiT yкpaТнськo|
цepкви Пoмep 19.t 6 p

39 TuмкoвcькuЙ eеop - уnpeвитeль аpхiвy мiнiсгepства 3aкopAoнниx спpaв y цаpськiй
Poсii Hаp 1 790 p . закiнчив кA, a пoтiм Moскoвський yнlвepситeт Aвrop пpацi кПyreшeсrвie
въКитай> пoмep 1875p

40 TimoвФedp-пpoф KЦА Hep 1864 Йoroпpaцi пpисвяveнiпepeва)ffioiстopiiкиiвсЬкoi
koлerii й aкадeмi| нa3ви дeякиxЪ них пqдaнo в кЛгepаrypi>, poздии 4, 6, 7, а тaкoждpyкаpьким
i книжним спpaвам на Укpaiнi Пoмep 1922 p

41 Toлмaчiв Якiв - пpoф Пeтepбypзькoгo yнiвepситery пo кaфeдpi poсiйськoi лiтepаrypи
Hаp ? Aвтop спoгадrв пpo xapкiвський кoлeгiyм Пoмep 18 сivня 1873 p

42 XoЙнaцькuЙ AнdpiЙ _ npoтoopeй, пpoф бoroслoвiя Hlжинськom iсгopикo.фiлoлoпчнom
lнсrитрy, yкpaiнський iсIopик Hаp 1836 p Пoмep 1888 p

43 Чeхiвcькuu BulФuмup -укpaiнсЬкий гpoмадський i пoлtпинний дiяv, iстopик iпqдaгoг
Hаp 1874 p Пiсля зaкlнчeння l(A бyв виxoватeлeм в Кeм'янeць.Пqдiльськiй дyxoвHiй сeмiнаpji
3a.Qиpeкropii бyв гoлoвoю pади мiнiсгpiв i мiнiстpoi' 3.lкopдoнниx слpав ,l930 p фв засyджeний
дo в'язницi на . l0 poкiв - на npoцeсi <Cпiлка визвoлeння yкpаTни>. з йoгo пpацЬ 3гaдаю тrI
кКiевскiй митponoлит Гeвpiил Банyлeскo.БqAoни) ((тpyды KЦА,,' 1904' 7 i 1905' 8)

44 Юpкeвuu пa^,фUл - ф.лoсoф i пeдагol пpoф K[lA, а пoтiм npoф Moскoвськoгo
yнiвepситery Hap 1827 p y Пepeяслaвськiм noв на Пoлтавщинi, син свящeникa. Учився в КA
вpp 1847-1851 iзpaзynoзaкiнueннi КAбyвyнiйнаставникoм,aпoтiмпpoфeсopoмфiлoсoфii
Лeкцii Йoгo кopистyвaлися тaм над3виuaйним yспiхoм У 1860 p сrав пpoф Moскoвськoro
yнiвepсиrery пo кaсфдpi фiлoсoфjiта пeдаюгiки Услiх йoгo iтам бщ кoлoсальниЙ, за свiдorрвoм
йoгo тoдiшнiх слyхaviв Baсиля Клоleвськoгo' пiзHiшe ви3начнoгo poсiйсЬкom iсropика, тa
Boлoдимиpa Coлoвйoва, niзнiu.e визнanнoгo poсiйськoгo фiлoсoфа oсганнiй тaк хapапepизyс
П Юpкeвинa як пpoфeсopa: кЮpкeвин бyв глибoкий мислeнник, нyдoвий знeвeць iсropii
флoсoфit. зoрeмa стаpoT' iд}л{eдoбpий пpoфсop. щo читав надзвиvайнo цiкавiдля фaхiвцiв
i змiсroвнi лeкц.. Aлe з дeяких сropoннix npичин вiн нe кopистyвавс'l пoпyляpнiс-rю, i сryдeкги
нe дlстaвали iз йoгo лeкцiй кopисri, якy мoгли б мerи)). Як пoяснюe пpoф .Q Чижeвський, цими
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(стopoннiми пpичинaмиD бyлo тe, щo Юpкeвин нe 6yв матepiaлiсroм i вiв бopoтьбy з
матepiaлiзмoм в свoТх твopaх i лeкцiяx на лeкцiях на yнiвepситeriта пyблi.'lних 3 нeзpoзyмiлиx
пpичин матepiалiзм вважaaся нa тi часи якoсЬ 3в,я3аним з pадикалiзмoм пoлпинним [348,
с 136-,| 38]. 3 дpyкoваних пpаць П. Юpкeвиva, кpiм пoзнaчeнoТ в <Лгeparypi> дo цЬo|.o poqAiлy
<Чтeнtя o вoслyпанiи>, згадeoтр <Крсъ oбuрй пeдагoгики> (Moсквa, 1869) та сraггю <Paзyмъ
пo yueнiю ПлeтoHa и oпыть пo yнeнiю Кантe> ((lr'oскoвскiя Унив Изв.tcliя>,1865/6, V) Пoмep
4 жoвтня 1 874 p

45 ЯнoвськuЙ lвaн - уuuтeлЬ noлтавсЬкoгoдyхoвHoгo yчилищa Ha1 26вepeсня
1856 p. 3aкiнчив l(A 1881 p. Aвтop багатьoх iстopинних с:raтeЙ у <Пoлтaвських Гy6
B*дoмoстяx> Пoмep 7 жoвтня 1900 p

ЧacmкoвuЙ cпucoк вuxoвaнцiв Кuiвcькoi. dvoвнoi aкaieиii
XIX i нa пoч хX cm.*

AMфimeampoв Анmoнiй - кaзaнськи й eпискoп f 1 879
Aнёpущeнкo Ceмeн - пpoф HiжинськoТ riмнa3iТ вищих наyк Hаp. 1782 p,зaкiнчив КA

1805 p t 1850
ApaбaФкieв lлaplbн - iсpoмoнах, пpoтoсlrнгeл сrrивинськoi митpoпoлii
ApemuнcькuЙ Cеpафuм - вopoнiзький аpxieпискoп f 1 886.
Apudnoв - pefiop Pи3ЬкoTAyхoвнoi сei'iнapi. AскФleнський Biкгop - письмeнник. iсropик

КиiвськoТaкaдeм.i Hap 1813 t1879'
БaeopськuЙ Пыnp - arихаpниЙ Aяк с КиpилiвкЙ, пepший ритeль Т Шeыeнка Hap 1 800p

Учився в КA дo класy pитopики
Бaкaлoв loaкuм - peктop дyхoвнoT сeмiнаp.. y CoфiТ Баланoвський Aндpiй - пpoтoсpей

м Хаpкoва
БoлoуciвMuкoлa-пpoфecopHiжинськoТпмнe3i.вищихнayк Hаp 1799 t14^/||| 1854.
Бidнoв Bacuпь - пpoф Bаpшавськoгo yнtвepситeгy. 3aкiннив l(A 1902 p t 1/ly' 1935'
БoеdatueськuЙ Bacuлiй - хaнiвськиЙ епискon, perrop l(A вiд 1914/15 ак p
БoeoхвaneнcькuЙ BoлoОu|'up - K|А\вcький митpoпoлит Hаp 1847 p; зa6итий

6tльшoвиками в с iчнi  1918 o
Бopuсoв lнoкeнmlй - хepсoнський аpхiепискoп; t 26 1 0 1 857
БouкoвcькuЙ Xpuсaнф - npoтoepeй Кишинlвськoгo кaфeдpальнoгo сoбopy 3акiнчив J(A

1861 p f21 10 1903
Бpеlкeвuн Кocmянmuн -6лaгolинний м oдeси.
Бpdoвuu Ocuп - пpoф Хаpкiюькoro yнiвepсrтгeгy пo кeфeдpi iсгop.j цepкви f nrсля 1905p

.Гoлoвнi 
дх(еpeла: <Tpyдьl кieвcкoй f lyхoвнoй Акaдeмiи> 1860.1917; <Пoлный

Пpaвoславньtй Бoгoслoвскiй энциклoпeдичeскiй Cлoваpь>: У 2 т, Bцp, П Coйкина:
Aскoчeнск.й B <Кreвь съ дpeвн*йu.lиi'ь eгo yчилиtJ.рмь Aкадeмieй> Кieвь. 1856 ч 2;
xаланскiй M, Багал' l iй f l  И <Истopикo-филoлorиveскiй фaкyлЬтeть Xapькoвскагo
yнивepситeтa 3a 100 л*,ть eгo сytl.Есrвoванiя> xаpькoвъ, 1908: Икoнникoв B кБioрaфичeскiЙ
слoваpь пpoфeссopoвь Кieвскаro yнивepситeта>. Кieвь, 1884; Mаpкeвич A 25.л*тie
Импepaтopскагo Hoвopoссiйскaro yнliвepситeта> oдeсса, 1 890; (Истopикo.филoлoгичeск|й
Инсrитyr кн Бeзбopqдкo въ H*жин*> H.kжинъ,1 900; <Бioгpафинeскiй слoвapЬ пpoфeссopoвь
ипpeпoдаватeлeйИмпepeтаpскaroC..Пeтepбypгскaгoyнивepситета,l869.1894,, спб.1896
Т 1; CПб' 1898 т 2; <Бioгpафиveскiй слoвapь пpoфeссopoвъ Moскoвскaгo yнивepситeта
Мoсквa. 1 855 Ч ,| : 3агoo<инь (pед ) Бioгpафи.,rcскiй шroвapь пpoфeссoрвь и пpeпqдaватeлeй
Импepатopскаro Казанскaro yнивepeитeтa ( 1 804-1 904)D Казань, 1 904' Ч. ,| Кaзaнь, 1 9o4 Ч
2; Пaвлoвський И Ф <Кpаткiй Gioгpaфинeскtй слoвapь yчeныхъ и писaтeлей Пoлтавскoй
гyб съ пoлoвинньl ХV||| в> Пoлтaва, 1912
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Бpянцeв Apceнlй - xаpкiвський i arrиpсЬкиЙ аpхiспискoп t 2в 04 ,|914

Буn auleв ГeopeiЙ - мaricrp 6oгoслoвiя ( 1 883)
Булraкoв Amaнасlt.t - пpoф киiвсЬкoT дyхoвнoТ aкадeмiТ
Булеaкoв Maкapiй - i,loскoвський митpoпoл ит. f 1882
Bacuneвcькuй Cepeil - apхiмандpит, автop тpитoмнoТ бiorpафi| Фiлapgrа Ai,фiтeатpoва

(Казaнь. 1888 p )
BacuлeaькuЙ тuхoн - Kocrpoмський спискoп Hap 1 867 p.
Buнoеpadoв Пempo - нaглядa{ кoстpoмсЬкoro дyхoвнoro yчилиU{а
B u ut нeвcь к u ti Aеa nim - кaтepм oслa всЬкий apхienискoп f п iсля 1 9 1 0 p
BuшнeaькuЙ Гedeoн - apxienиcкoп пo,тrавський 3а йoгo клoпoтанням вiдкpитo дyxoвнi

шкoли в Лy6нax i Poмнl нa Пoлтaвщинi t 1 849
Biкул Пaao - roлoвa кaм'янeцЬ.noAiльськoТ спаpхiяльнoT yнилйщнoT paAи
BлaduмupcькuЙ.БуОaнoв MuхaЙлo -|l1oф КиTвськoгo yнiвepс;nтery. Унився 3 poки в l(flfl.

a пoтiм yКиIвськoмyyнiвepситeтi Hаp 1838p f 1916
BoбnuйKocmянmuн -пpoф киТвсЬкoгoyнiвepситeтy Hap 17 05 1876p yмiстeнкy

Цаpичанцi КoбeляЧькoгo пoв нa Пoлтавщинi 3акlнчив KДА, а пoтiм Bаpшaвський
yнlвepситeт f 1947

Bocкpeсeнcькuu K. - диpeктop 1.i киiвсЬкoi riмназii 3aкiнчив (QA 1863 p
Bpaбeць CaввamiЙ - apxiсnискon заxiнчив KЦА 1907 p
Гaвpuлкo (в) Muхa'iлo - пpoтo€peй' peктop пoлтaвсЬкo. дyxoвнoi сeмiнаpij 3акiнчив

KДAl8qzp t20 09 1890
ГaлunськuЙ AвкceнmiЙ - нacroятeль Киевo-MикoлaТвсЬкoro мoнасrиpя t 01 04 1 844
Гuляp*ькuЙ oлeкcaнdep -nporoepeй, члeн мoскoвсЬкoгoдyхoвHoгo цeнзypнoгo кoмгery
Глaeoлeв - нarлядач павлoвсЬкoгo дyхoвнoro yчилищa
Глaеoлeв oлeкca - пpoф l(flA 3aкiннив KДА 1898 p
Гoвopoв Teфaн - влatимиpський епискoп f 06 01 1 894
Гoннapeaькuй - кeфqдpальний пpoтorрeй м Хаpкoвa
Гopoнoвuн - нaглядaч сftасЬкoro дyхoвнoгo yчилища
ГpaнoвcькuЙ Aнmoнiн |в мupy oлeкcaнdp) - нapвськйЙ enискoп Hap 21 11 1865 p. y с

Хopoшкoвi Кoфляцькoгo пoв Blд 1908 p нa noкoi
ГpaнoвcькuЙAniaнaciЙ -диpeктopтаганpo3Ькoiгiмнaзi i  Hap 01 05 1871 p зaкiнчив

KДA 1896 p
Гpuеopeвcькuti MuхaЙлo - пpoф Хаpкiвськoгo yнiвepситery в pp 1868-1871
гулaK-ApmeмoвcькuЙ Пemp - пpoф Хаpкircькoгo yнlrepситeгy' Hаp 1 790 p t 01 10 1865
Гулясв MuхaЙлo - пpoф ([|A 3aкiнvив КДA 18a9 p
Гyлянut1ькuti Aвеуcmuн (в мupу AнdpiЙ) - катepинocлaвськиЙ спискoп Hap 03 07 1 838 p

3aкtнчивкf lA1863p t30 11 1892
ГoюцькuЙ Cuльвecmp - npoф киТвсЬкoгo yнiвepситeтy. Hap 181 3 p f 1889
ГoлубсвCmenaн-пpoф KДA Hap 1849 t1920
flaшкeвuн Пempo - yчився в КдA в 80.x poкаx
ДeмuОoвькuЙBacuль - iнспeКrop вгeбськoi дyxoвнoTсeмiнаpil 3aкiнvив (Qf 1871 p

t в сtчнi 1911 p
peм,янoвcькuЙ Лeв - пpoтoеpeй киiвсЬкoi eпаpхii зaкiнчив (Ql 1 839 p
,QмumpeвськuЙ Фedip - iныeктop vepнlпвськoi AyхoвнoT сeмiнаpli 3акiнvив (QA 1659 o
Дoфuлoвcькuu Кamянmuн - iнспerrop стaвpoпoльсЬкoi Ayхoвнoi сeмiнapil
floбpomвopcькuЙ Bacuль - пpoф бoгoслoвtя Хapкiвcькoгo yнiвepситeтy 3акiннив (QA

1847 p al 12 09 1894
floбpoхomoв HuкaaЙ -тaм6oвсЬкий rпискon t 

.l864
pумumpatuкo Кocmянmuн - yкpaTHсЬкий пoeт, 6rблioтeкаp t(ДА вtд 1872 p l1ap 1824 p

Aвгop yкpаiнських вipшiв, пoeми кЖабoмиtшoдpaкlвкa> Псeвдoнiм К Кoпитькo t 1886
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pypОукiвcькuЙ Baoduмup - диpeКтop 1 -i киiвсЬкoi yкpaiнсЬкoi г|мназli iм T Шeв,reнка
P 1 930 зaсyджeний дo в'язницi нe npoцeсi <Cпiлки визвoлeння yкpeiниD

ЕкзeмnляpcькuЙ lсpoнuм (в мupу lлnя) - ваpшавський Gписl(oп. 3акiнчив кДA 1 859 p
)l{eмнyжнiкoв Cepaфuм - aксайсЬкиЙ спискoп. f 1 887.
ЖumeцькuЙ Пaaлo - yчитeлЬ КиiвськoТ кoлe/iТ П lалa/aна Учився в l(fl.A 3 poки, а пoтlм

вкиТвськoмyyнiвepситeтi Hap 12 12 1836p yКpeмeнvyцi to5 oз 1911
3eнькeвuч lан. наглядаt{ малинсЬкoro дyxoвнoгo yчилища
3лamвe pхoвнiкoв MuхaЙлo - кaфдpальний пpoтoсpeй киeвo-сoфiйськoro сoбopy
lвaнuцькuЙ CepеiЙ - AupеKтop кaм'янeць.пoдiльськoТ цrитeлЬсЬкoi сeм|наpi.
lвaнiв oлeкcaнdep - lнспerгop влaдимиpськoi Ayxoвнoi сeiliнаpit 3aкiнvив KЦА 1859 p
lвaщeнкo ApceнiЙ - кupилoвcькиЙ спиcкoп f 1 908
lенamoвuч Пaвлo- iнспeктop киТвськo' i  дyхoвнoT сeмiнapi i 3акiнчив кдA 1s53 p

t20 04.1 916
lсaoнкoeвфuмi(]_пpoтoopeй. iнспeкrop пoлraвсЬкoiAyхoвHoTсeмiнаpiТ Уp 191o)кив Ha

пoкoТ y Лoxвицi на Пoлтавщинi
lатюмiн ГpueopiЙ - }^{итeпЬ пqдaгoriки в пoлrавськiй дцoвнiй сeмiнapii 3аюrнив КДА 1867p

t21 07.1886
Кaпуcmiн Aнmoнiн - apхiмaндpит, начальник мiсil в оpyсaлимl 3акiнчив КtlA 1843 p

t23 03 1894
Кampaнoв Пaвлo - пpoтoopeй. зaкoHoнaв,{итeль пo,rтaвсЬкoгo кaдeтсЬкoгo кopпyсy Hаp

1817 p, ' закiнчив KдA 1 843 p. t 06. 06. 1 874.
KampaнoФьKuЙ Пempo - npoтoopeй КaтepинoслaвсЬкoгo сoбopy. 3aкiнvив l(flN ,1 663 o
КaшмepcькuЙ Cmenaн - npoтV|paскoльниний дiяч t 1889
Кupuniв l1aзap - пoлпaвський аpxiсnискoп (y 1 910 p )
Koвaльнuцькuй Anoлoн - пpoтoоpeй закiнчив КtlА .l 867 p
Koвanьнuцькul,Сlмumpo - oдeсЬкий i xеpсoнський аpхiепискoп t 03 02 1 91 з
Кopoлeв PaЙua - мrнiсгp наpoднoi oсвiти кня)|(eсгва БoлгаDськoгo
Кopoлькoв lвaн - пpoтoepeй, пpoф ([A. Kotuuць Oлoкcaнdp - yкpаiЪсьxиЙ кoмпoзитop i диpигeнт.УкpаiHсЬкoТ peспyблiкансЬкoi.

каneли Пoмep вAмepицi y вepeснi 1944 p
КpuжaнiaькuЙ eвфuмiii - пpoф tiflA f 1sss
КpuжaнiвькuЙ Cмapaеd - pя3ансЬкий apхioпискoп f 1 863
Kpunoв Пaвлo -.ryмeH кpаснoхoлмський
Кpomкoв Huкoduм -uurиpинський eпискoп (191 1 p )
Лe6edeв Гpueopiй - nporoepeй, пpoф 6oгoслoвlя Moскoвськoгo yнiвepситеry. f 1 883
Лe6edeв lлля - пpoтoepeй Кам'янeць-пoдlльськoгo кaфqдpaльнoгo сoбopy.
ЛeбeОuнцeв ApceнiЙ - кaфeдpaлЬний пpoтoepeй м oдeси t 20. 02 1 s98
Лe6eduнцeв Пelnpo - пpoтoсpeй Кисвo.Coфiйськoro сoбopy t 3 1 2 1 s96
ЛeбeОuнцea Teoфaн - начальник xoлмськoТ шкiльнoТ диpeкцiТ 3aснoвник i nepший

peдакгop жypнeлy (кieвская Cтаpина>. t 1 888
ЛeвumcькuЙ ГpuюpiЙ - npoтo€peй' пpoф бoroслoвiя Moскoвськoгo yнiвepситeтy f 1 883
ЛeвuцькuЙ Гeнadiй - епискoп. 3aкrнvив щA 1845 p .

MuеaЙ lвaн - мoгилtвський кaфeдpальний пpoтoсpeй
Muзкo flмumpo -диpeктop кaтepинoс,laвськoi гiмназiТ f 1847
MuлвuфвКoстnянmuн-н|^х<eropqдськийкафqдpaлЬнийnpoтoepeй 3акiнчивKДА184зp
Mupmoв П .peдакropдyхoвниxчасoписiв Hаp 1871 p
Mumькeвuu ГцteopiЙ - кaлузький аpxiсnискon f 1881
MuхaЙлiв IусmUr' - вoлoдимиpський rnискoп f 1 879

.Hа цьoмy мiсцiтексг oбpивe€ться. - Ю' BiлыluнськuЙ.

I
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I
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MUхнeвuчocun-пoмlчниккypатopаКиiвськoiшкlлЬнoioкpyги Hap 1809p 3акlннив
кДA1833p f1885

Muu.pнкo ФeО,p - пpoф К.Ц,A Hаp 30 07 1874 3акtнчив KДА 1899 p
Moнacmupв- npoф кДA t 1864
Mopaлeвu,l ЗuнoвrЙ - АИpeктop чepeпoвeцЬкoi r]итeлЬсЬкo| сei,|наpIi
MoXoв loacaф @ мupу Йocun) - аpxlмaндpит Кисвo.Бpатськoro мoнастиpя | peKrop KцА'

за пepeстyn в rpoшoвих спpавax Киевo.БpатсЬкoгo мoнaсгиpя бyв npи3начeний чeнцeм киeвo-
пeчepсЬкoTлавpи Hаp кoлo 1778p'закrнчивК.ЦА 1804 р t09 05 1829

MolульcькuЙ - iнспеrгop спасЬкoгo дyхoвнoгo yчилищa
Mуpemoв pмurnpo - xepсoнський аpxiспискoп t 1 883
Мухuн Muкoлa - пpoф KtlА Hаp 1868 p
Heвськu(l Mumpoвaн (в мupу MamвiЙ) - cшoлeнський спискoп 3aкlнчив KцА 1859 p
Нeкpaсoв ЛaвpeнmЙ (в мupу MuхaЙлo) _ тyльсЬкиЙ спискoп 3акtнчив кдA 1859 p
Нecmepoвuн lpuнeй - ipкрський apxtепискon t 1 8 06 1864
НuкumcькuЙ КлUMeнm - тaлaнoвитий peгeнт КиiвсЬкoгo акaдeмiчнoгo xopy t 1 873
НuкoльcькuЙMuXaЙлo-нaстaвникКaтepинoслaвськoiAyХoвнoТсeм|наpi| 3aкiнчив

к.ЦA 1859 p
HoвttцькuЙ opecm - npoф Киiвськoгoyнlвepситery t 04 06 1884
|1oскoв MeлemiЙ (в мupу lвaн) _ аpХlмaндpит свtя3ькoгo Бoгopoдичнoгo мoнасrиpя 3а

нeпopяAoк в тoмy мoнaстиp| 06 1 0 1 843 p пpизначeний чeнцeм Ao Киeвo-Пeнepськo| лaвpи
3aкlнчивKДА1801 p t15 02 1848

oкнoв Пumupuм- владикaвказЬкиЙ apх|oпискoп Hаp 1857 p f пiсля 1911
onecнuцькнЙAкU^'-npoф кДA t27 07 1907
oлecнuцькLtЙ lвaн - lнспeкrop кaм'яHeцЬ-пoдiльськor дyхoвнoТ сei,|наptI Hap. 1 856
Oлеcнuцькuй lвaн - нaгляАaЧ мстислaвсЬкoгo AyХoвнoro у'{илища
ОлecнutlькuЙ Mapкeл -npoф К.ЦA Учився вKДAвpp 1869.73 t 12 03 1905
oлmapжeкькuЙ Teodoctй -opeнбypзькиЙ oпискoп (1910 p ) t26 04 191,4
oльtueвcькu(t Cuльвecmp (в |rupу lусmuн) - пpилyцЬкиЙ €пискoп (1911 p ) Hаp 1860

3акiнчив KДA 1 887 p
opda lpuнeй - opлoвський спискoп Hap 1 837 p y 3oлoтoнlсЬк|м пoв нa Пoлтaвщинl

t 'r 0 04 1904
opлoв !мumpo - пpoтoсpeЙ. iнспeктop noлтaвсЬкoi Ayхoвнol сeмiнap|Т Hap 1836 p

3aкtнчив KД,А 1861 p f 12 08 1897 p
opлoвcькttЙ Пernpo - пpoтoepeй-клюнаp Кисвo.Coфrйськoгo сoбopy t 29 12 1913
opнarnськuЙ @edр-пpoф ([|A vлeн Учeнoгo кoмiтeтyпpи Cв Cинoдr
ocmpoмuслeнcькuЙ eвфuмiti - пpoтoopeй' дyхoвниЙ письмeнник f 

,l887

ocmpoумoв Пempo -тoBaplАuoбep-пpoкуpopа Cв Cинoдy t 13 12 1913
ПaвлoвськttЙ Muxa(tno - пpoф бoгoслoвlя oдeськoгo yн|вepситeтy Ao 1873 p

t16 03 1898
Пaлuцuн Пempo - вopoнlзЬкий npoтoсpeй 3aкiнчив lqlА 1 863 p
Пapxoмoвttuloacaф-yчитeЛЬкиI.UиHtвсЬкoiдyxoвнoТсeмiнаpi l Hаp 03 10 1836p yс

Хoмутцr Mиpropoдськoгo пoв 3акtнчив l( l lА 1863 p BиЙrшoвнa пeнсiю 30 05 1904 p
Пaulкeвuч Caмcoн - нагляAач пepepвинсЬкoгo Ayxoвнoro yЧилища (MoскoвсЬкoi ryб )
Пempoв Apmeмlй - пpoф Пeтepбypзькol мeдиЧнo-x|pypгiннor акадeмiТ Hаp 1 708 p

t03 09 1849
Пempoв Baсuль _ пpoтoepeЙ. vлeн.Qoнськoiдyxoвнo[ кoHсисгopli
Пempoв Boлod u |!' Lr p _ кaзaнcькиЙ аpxleп искoп t 1 894
Пempoв Muкoлa - пpoф КДА t 1921
ПсвнuцькuЙ Baсuль - пpoф KДA t 1911
Пiчema /ван - пpoтoepeЙ, настoятeль КладoвищансЬкo| цepкви м Хаpкoвa Hаp
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09 09 1 8a4p y Гepцeгoвинr 3акiнчив (!.A 1867 p Був perгopoм пoлтавськol AyХoвнoi сeмlнapii
ypp 1890-1902

Плamoнiв Beнiaмuн _ кинeшeмсЬкий спискoп Hаp ,l 819 p
ПodeуpcькuЙ !авud - пpoф KДА t 1880
ПodoлuнcькuЙ lвaн -гoлoвa киiвськoi nалaти кapнoro cуду t 25 01 1852
Пoзdнutueв oлeкcaнdp - пeдагoг | дyХoвниЙ письмeнник f 

.t 885
ПoкpoвськuЙ Huкaнdp -тульський apхiспискoп f 1893
Пoкpoвcькuu oлeксa-дyxoвний писЬмeHHик Hаp 1851 p
ПonoвKoсmянmuн-npoф кДA t05 05 1911
Пonoв Пapmeнlй - ipкрськиЙ аpх|eпискoп 3aкlнчив KДА 1835 p
Пonoв Пempo - yчитeлЬ пoлтавсЬкoгo )к|нoчoгo oпаpхiяльнoro yчилищa Hap y с

Cтаpoвtpoвцl КoсrянтинoгpaAсЬкoгo пoв на Пoлтaвщинi 3aкiнvив Kц/c 1886 p f 31 08 1908
Пonpужeнкo ГeopеiЙ - пpoтoepeй м oдeси 3aкlнчив KДА 1843 p f 1889
ПoтepжинськиЙ Mатвlй - настoятeлЬ Гeopгiсвськoi цepкви в Кисвi, закoнoнаB]итeлЬ

КиiвсЬкoгo жiнovoгo iнсгитрy та нaсrавник ки|всЬкol дyxoвнo,i сeмiнаp|i 3акlнчив KДА 1863 p
Hap 1839p f 1891

Пpeo5paжeнcькuй Пaвлo-нигиpинський сnискoп t 18 09 1911
ПpuеopoськttЙ - нагляAaч opLUeHсЬкoгo дyхoвнoгo yчилищa
П poкoпoв uu Пempo - naтp|apх yкpа l нсЬкoгo пaсlнництва f 1 850
ПузaнoвMuкoлa -дoцeнтKДA t20 08 1909
Padкeвuч oлeкcaнdp - vигиpинськиЙ npoтoсpeи
Padкeвuч Пoлiкapп - opлoвсЬкий eпискoп f 1 867
Paзумoвcькuй fiмumpo - пpoф MoскoвсЬкot кoнсepватoplt f 1 889
PuбuнськuЙBoлoduмup -пpoф ЦlА Hаp 1867 3акiнчивt(цA1891 p
Puжкoв H - пpoтoсpeй .)aвoслaвних цepкoв y Пpaзi r Кapлсбaдl 3aк|нЧив KДA 1 892 p
Poжdecmвeнcькuu Плamoн - aмypський аpxiсnискoп (1 907)
PoЗнanloвськuй Кoсmянmuн - смoтpитeлЬ чepкаськoгo дyxoвнoro Училища
Poмaнoвськtlti Cmenaн - aстpaxaнсЬкий oпискoп t 04 12 1u1
Pу6лeвськuй Пempo - пpoф t(ДАдo 1863 p
PуduкorcькuЙ AнdpЙ - nлaц-aд.ютаHт |змaТлЬськoi фoщeцi Aвгop спoгадlв пpo KДА t.l874
Pуdнсв |oaнaфан - яpoславський аpхiепискoп f 1 905
Pуdнсв |oaнuкiЙ - Киrвський митpoпoлит вpp 1891-1900 t 1900
Ceлэ',:-<ttti Гaвpuлo - npoтoеpeй кaфeдpaлЬнoгo oAесЬкoгo сoбopy t 1 904
CcцttнcькttЙ eвфuмiu (Юхuм) - пpoтo€peЙ пpoф Кам'янeць-Пoдtльськoгo yнiвepситeтy

в pp 19]8.1920 Hаp 1865 p
СuмськuЙ Cmenaн - дyхoвний nисьмeнник Hap 1 835 p
CuнuцькuЙ ,Qaнuлo - AиpeКтop Фyндyклerвськoi жiнoчol гiмнaзtt y Киевi 3акiннив (QA в

1861 o
Cкaбaltaкoвuч MuхaЙлo_пpoф К.QA вlд, lg12 p
Cквo1эцoв Bact,лЬ - peдafiop дyxoвнoгo чaсoпису кКoлoкoл> вц 1 905 p
C квo1эl1oв Кocn1я нm L1 н - дyxoвн и й п исьмeн ни к f 1 876
CлунeвcькuЙ /ван - yvитeль пoлтавськoi Ayxoвнol сeмlнаpli Hаp 1 6 02 1 859 p

кдA1883p t04061900
CмupнttцькuЙ Aнmoнtй (в мupу Aвpaaм) - вopoнeзькиЙ опискoп Hаp 29 09

с Пoвтинt Пиpятинськoгo пoв f 20 12 1846

3aкlнчив

1773p У

Cмtt1энoв Xpuсmoфop - yфимськиЙ rпискoп Blд 1908 p нa noкoi
Сoкoлoв |oсuф @ мupу Httкoduм) - pязaнський вiкapний eпискoп 3aкlнчив кдA 1 863
Coкoлoв Mttкoла - пpoтoepeЙ, нaсroятeлЬ oдeськol CтаpoкладoвищанськoT цepкви t 1 891
Сoлt,cькLtЙ Cmeпaн - пpoф t(ЦА' киlвський мrський гoлoвa 3акlнчив KДА 1861 p f 1900
CnaськuЙ CepеЙ -вoлoдимиpсЬкиЙ аpxrсnискoп f 1904
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Cnepaнcькt'tЙ l6aн - пpoтoepeЙ, гoлoвa кoсIpo^,lсЬкoi eпapxiяльнoТ щилищнoi pади
CmaОнuцькuЙ ApeнiЙ - нoвгopoдсЬкий i сrapopyськиЙ eпискoп
Cmapuнкeвuн Ktrpuл -npoтoepeй, члeн Кaм.янeць.Пoдiльськoiдyxoвнoi кoнсиcropiТ
CmeллeцькuЙ Muкoлa - дp бoгoслoвiя. пpoтoеpeй, пpoф бoгoслoвiя Xapкrвcькoгo

yнlвepситeтy 3акlнчив кflf 1888 p
Cmoянoв.Буpмos - мiнiстp.пpe3идeнт княх(eства Бoлrapськoгo
CmpeльбiцькuЙ lвaн - духoвний писЬмeнник Hаp,| 866 p
Tвeфoхлсбoв Лeoнld - пpoтoepeй-клюvap Кафqдpальнoю сo6opy м Xаpкoва.
TepлeцькuЙ - iнcпeкIop кaтepинoдаpськoгo дyхoвнoгo }^1илищa
TepлeцькuЙ Boлoduшup -1дитeль пoлтaвсЬкoтдyхoвнoT сeмiнаpii i peдакгop <Пoлтaвскиxь

Eпapх B.[дoмoсreй> Hаp,l865 3акlнчивкflf 1888p
TepлeцькuЙ Muкoлa - пpoтo€peЙ, смoтpитeлЬ пepeяславсЬкoгo дyxoвHoгo yчилищa'

Hаp 14 09 1830 p 3акlнvив (Q.A 1855 p t 29 05 1902
TepнoвcькuЙ CepeiЙ -npoф (QA Hap 1848 p t 1916
Tuмкoвськtt( l eеop - yпpавитeлЬ аpхiвy мiнtстepствe закopдoнниx спpав Aвтop

кПyтeшeствiя в КитайD Hаp 1 790 p 3акiнчив J(ДА, а пoтiм Moскoвський yнiвepситeт t 1 875.
Tu хoм upoв - наглядaч мeщoвськoгo дyxoвнoгo yчилища
тimoв Ффip - пpoф кД^ t 1922
Toлмaчв Якiв _ пpoф poсiЙськoТлпepaтypи Пeтepбypзькoгo yнiвepситeтy t 18 01 1873
Tpoi'цькuй MaкapiЙ - кanузькиЙ спискoп f 1 901
УвodcькttЙ Muкoлa - iнспeКгop вoлинсЬкoi дyхoвнoТ сeмiнаpii f 

,l900

Фавopoв Hазаp - пpoф t(цА t 1897
Фaмuнcькuti Biкmop - духoвний nисЬмeнHик Hap 1878p
Фe нoмe нoв H u к aнop - вiкapiЙ пeтepoypзькoТ oпapxir ( 1 908) I{ap 1 87 2 p
Фeoфilloв Muхa0лo - нa|ляАaч пинсЬкo|-o дyхoвнoro yчилища
Фeceнкoloaкu^,-пpoтoсpeЙ.закoнoвчитeлЬ в гiмназil tloнськoi oбласrl Hap 1814p

t28 06 1886
Фideпн Пetnpo - Harлядaч тивpoвсЬкoгo дyxoвHoгo yчилищa
ФiлapemoвФiлapetn -pизькийrпискoп 3aкiнчивKДА1851 p t23 02 1882
Фiлeвcькuti lвaн - пpивaт-дoцeнт Хаpкlвськoгo yнiвepситeтy пo кaфeApi icтopiТ цepкви

Hao '1865
Флopuнoв Aнmoнlй - вoлoгoдський oпискoп
Фoмeнкo К - npoтoсpeЙ в киrвi зак.нчив KДА 1863 p
Фoмiн |вaн -npoтoсpeЙ м Хаpкoвa
Фoмtнськuй Biкmop - укpatнський писЬмeнник Hap. 1878 p
Xaлinna Muкoлa - пpaвитeлЬ спpав бaсаpабськoi рeнor epхiвнoТ кoмiсii в 1 900.x pp
Xepaскoв Muхaйлo - пpoтoсpeй, дyxoвний письмeнник f 

.l 901
XoЙнaцькti Aнdpiй - пpoтoсpeй, пpoф бoгoслoвiя Hiжинськoгo iсropикo-фiлoлoгiчнoгo

iнститрy. f 
,t888

ЦaеepeЙшвiлi - xaфqдpальний пpoтorpeй м кyтaiсi
Чeмен M a pm upiЙ - пpoтoepeй, peктop oдeсЬкoi дyxoвнo| сeмiнаpi' t,| 903
Чenуpuн A - пpoтoсpeй oдeсЬкoгo Кафqдpальнoгo сo6opy,
Чeфpaнoв Muлlu - пpoтoepeЙ. настoятeлЬ цepкви пpи poсiйськoмy кoнсyлЬ6Iвi в м yгpi в

Moнгoлil 3акiнчив 3-й кypс KДA 1909 p
ЧeхiвькuЙBoлoduмup-дyxoвнийдrян.iсropикiпeдагor1930p засyджeнийнa10poк.в

в.язниц| на пpoцeсi кCпiлки ви3вoлeння yкpaiни)
Чeхoвuч Beнeduкrn - Ayхoвний письмeнник f 1862
Шuвaneв Kлuмeнm - apхiмaндpит, peктop сoфiйсЬкoi дyхoвнoi сeмiнаpii'
Шoкomoв Aнmoнlй -киtдинiвський аpхiспискoп t 13 0з 1871
Illшnatpt<tlЙ Кtlеoruх - пртoсрй, заloнoнаE{yттeлЬжитoмиpськoTгiмrвзj. 3акiннив (Qf 1863 p
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Щnaкoвcькuil e6eeн - Ayxoвний письмeнник Hаp 1 850 p
Щeeмoв Muкoлa - yчитeлЬ ки..всЬкoT дyхoвHoi сeмiнapij Hap 1849 p.
Щeeoлiв Huкuфop -Ayxoвний письмeнник f 

.t884

ЩuЙl<uй фmiu - irр,reн нoшopqд-oepськoгo CпaсоПрФpar<eнсЬкoгo мoнастиpя | 1877
Юзeфoвuн,Qaнuлo - нanяАaч пoлгaвсЬкoгo дyхoвнoгo r'|илища t 25 09 1883
Юзeфoвuн lуcmuн- пpoтorpeй, настoятелЬ цepкoв в лiвaAii Hаp 01 07 1868 p y

Лyбeнськiм пoв на Пorпавщинi 3акiнuив ffiA 1894 p
Юpкeвuн Пaмфuл - фlлoсoф i пeAaгot пpoф мoскoвсЬкoгo yнiвepситery Hаp 1827 p у

Пeрeяславськiмпoв наПoлтавщинi t04 10 1874
ЯюpoвcькuЙ Muкoла - смoгpитeлЬ кaм'янeцЬ-пoдiльськoгo дyхoвHoгo yчилищa
Язeцькuй oлeкcaнdp -бaкaлавp KДА t 12 12 1847
Янoзiс;ькuЙlвaн-yчитeлЬпoлтaвсьxoroдyхoвHoroyчилища.3ахiнчивК,ДA26 09 1856p

Aвгop бaraтьoх iсгopинниx стaтeй в (пo'rтавськиx Гyб Bфoмoстях> t 04 10 1 900
ЯpoшeaькuЙ Юpiй - ваpшaвcький митpoпoлит t 192з
ЯcнoвcькuЙ Д Е - диpeктop yiжиHсЬкoТ гiмнaзij вищих наyк вiд 1827 p t 1840
Яcmpeбoв Кanimoн - пpoтoepeй' члeн voскoвсЬкoТAyхoвнoi кoнсисгopiТ.
Ясmpeфв Mumpoфaн - npoф кД/A t 1906
Яcmreaoв Cеpаlй - iнспeкгop lr,loскoвсЬкoТ дyxoвнoi сeмiнapiТ

XapкiвськиЙ кoлeгiy]й y пepшиx poкaх Х|X ст щe збepiгaв зaГaлЬHo-
oсвiтнiй xapaктep эaвдяки дoмaгaнHям мeЦeHaтa кoлeгlyMy
кн.o.гoлiЦинa oсЬ щo писaв вiH y листi з дHя 29 квiтHя 1802 p дo
xapкiвсЬкoгo eпискoпa Xpистoфopa сyлиlt,tи*: <Haмipoм мoix пpeдкiв, a
тaкoх( ltiolt\i зaвжди бyлo, щoб дo Xapкiвськoгo кoлeг|ytvly пpиЙмaли Fl9
лиUJe дiтeЙ дyxoвнoгo стaHy, aлe Й сиHiв бrдних шляxтичiв, бo для дiтeЙ
дyxoвHoгo стaHy в)кe r дoситЬ дyХoвниx сeплiHapiй, тoд| як для шляXтичiв
i нeшляxгичiв, - a ix кiлькicть зHaЧнo бiльшa, Hiж дyxoвl-|их, - пoдiбHиx
|'lJкiл зaмaлo тoмy хapкiвсЬкa шкoла i нaзивaeться кoлeгiyмoм, a нe
сe]riiнapirю. Я нaсмiлююся пpoсити вaс' пpeoсвящeHHиЙ влaдикo, щoб
дo кoлeгiy]tiy пpиЙ]vtaлися як дiти дyxoвHoгo стaнy. тaк i Щляхтичi. i
нeшляxтичi,  бo iнaчe, He криюЧися, щиpo 1t4o)кy скaзaти' щo я
вiдмoвлюся нaдaлiдбaти пpo кoлeгiyм, бo дoситЬ бyдe i oднoгo вaцJoгo
пiклyвaння прo Йoгo дoбpoбyт> |129' c.20-21|.

Poкy 180.| впepшe peKгopott,l стaв пpeдстaвник бiлoгo дyхoвeHствa,
o. Aндpiй Пpoкoпoвич, пpoтorpeй хapкiвсЬкoгo кaфeдpaлЬF|oгo
Пoкpoвськoгo сoбopy, iбyв pектopoм a)к дo 

,l826 p Biн бyв aвтopoм
лaтинсЬкoi xpeстolvlaтii <Lexiсon sсriptorum eсс|esiastiсorum) тa iHших
xpeстoмaтiЙ, видaв дeкiлЬкa кaлeндapiв, y т i i ,  числi (xapЬкoвскiЙ
кaлeндapЬ 1809 г> (бiблioгpaфivнa piдкiоть). дe вмiщeнo Йoгo oпис
CлoбiдськoT УкpaТни, Хapкoвa тa xapкiвсЬкoгo кoлeгiyмy.

.Пiшя пqдiлy б|лгopoдФкoi €паpхii нe 6rлгopqдськy i хapкlвськy (.l799) пepшим €пискoпoм
y Хapкoвiфв Хpистoфop Cyлимa (в|д 16 жosгня 1799 p Ao 8 тpaвня 181 3 p )' а Ф Moнyльський
3aлиUJився 6iлгopoдським аpxienискoпoм аж Ao свo € i  смepтi - 30 квiтня 1818 p нa 90-м
poц| життя
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Ha пovaткy Х|Х ст кiлькiсть yннiв свiтських стaнiв пopiвнянo з ХУ||| ст
зHaчнo зMeн[.lJилася; тoдi як синiв дyхoвeнствa бyлo 643, шляxтичiв i
нeшлякгичiв бyлo всЬoгo 71, paзoм 7 14. P' 1 81 7, сeбтo в piк пepегвopeHHя
кoлeгiyмy в .qyxoвHy сeмiнapiю, булo 677 yннiв [8, с. 686].

Heзaдoвгo пepeд пepeтвopeнHям кoлeгlyмy в дyхoвHy сeмiнapiю yvнi
кoлeгlyмy бyли нaдiлeнi oдним пpивiлeeм, щo йoгo нe мaли yннi iнших
шкiл дyхoвнoгo вiдoмствa. А сaмe, вiд p. 18,12 xapкiвськиЙ кoлeгiyм нaбyв
пpaвo Haгopoджyвати свoix виxoвaнцiв зa визнaчнi yспiхи тa бeщoгaннe
пoвoд)кeння вeл иким и сpiбни ми ['eдалями. TaкиЙ п pивiлeЙ ви клoпoтaв,

Biд p. 1807 кoлeгiyм дiстaвaв нa свoo yтpимaHHя 4000 кpб дep)кaвHol
сyбсидii'

Ц{oдo нaвvaльнoT спpaви _ лaтиFlсЬкa мoвa laлИuJaлa свoe пeDшJo-
pядHe 3HaчeнHя в пpoгpaмi кoлeгiyмy aж дo пepeтвopeння йoгo в дyxoвHy
сeмiнaplю' oсь щo читaeiЛo в стaтri кн. |вaнa floлгopyкoгo, якиЙ бyв
npисyтнiй нaдиспyтiв хаpкiвськiм кoлeгiyмi 1810 p.: <Hiдe нeдoвoдилoся
нyти мeнi тaкot нiжнo j для слyxy виttЛoви лaтинськoi мoви, як y хapкiвськiм
кoл eгiyм i п iд vaс диспyтy. .. Ун i вepситeтськi стyдeнти npИхoцVi лVi Ha ди спyт
кoлeгtyмiстiв, щoб збивaти ixнi тeзи, i вiд тoi сyпepeчки yмiв лeтять iскpи
глибoкoгo зHaнHя) |47, c.4s, 50].

Хoнa p 1817 кoлeгiyм пepeтвopeнo в дyxoвHy сeмiнapiю, всe )к з
пol.J'JaHи дo князiв Гoлiциних, пpoтeктopiв хapкiвськoгo кoлeгiyмy, Haзвa
<кoлeгiyм> oфiцiйнo збepiгaлaся зa xapкiвськoю дyxoвнoю сeмtнapieю
aждo 1840 p. [93'  с.31].

P. 1817 npи кoлeгiyмi yтвopeнo пoвiтoвy i пapaфiяльнy шкoли Тoгo
сa['oгo 1817 poку пepeтвopeнo в дyХoвHy сeмiнapiю тaкoж vepнiгiвськиЙ
кoлeгiyм.

3гaдaютyт, щo p.1862 пepeHeсeHo пoлтaвсЬкy сeмiнaplю з Пepeяслa-
вa дo Пoлтaви, a в Пepeяслaвi зaлишeнo нижчi клacи, щo yтвopили
дyxoвHy ЦJкoлy, aбo бypсy

Пepeхoджy тeпep дo сepeднiх i зaгaльнooсвiтнiх шкiл
3a статyтoм гiмнaзiЙ 1803 p., кypс г iмнaзiЙ був нoтиpиpiнниЙ !o

пpoгpaMи гiмназiЙ вxoдили тaкi пpeдмeти: лaтиHсЬкa мoвa в Пeo[!иХ
тpЬox клaсaх, пЛaтeмaтикa, iстopiя, гeoгpaфiя' статистикa, тeхнoлoгiя,
фiлoсoфiя, пpиpoдoзнaвствo, пoлiтичнa eкoнoмiя, фpaнцyзькa t
Fi|мeцЬкa мoви, мистeЦтвo (<изящньtя нayки>) тa мaлЮвaнHя.
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Плaн нoвoТ шкiльнoi систeми нaмiчaв пepeтвopeнHя т зв гoлoвl-tиx
шкiл y гiмназii тa вiдкpитгя нoвих гiмнaзiЙ бoдaЙ в тaкiЙ кiлькoстi, щoб y
кoжнiм ryбepнiaльнiм мiстi бyлa гiмнaзiя.

3давaлoся, щo в пepЦJy чepгy мaлa б бути r.lepeтвopeнa в гiмнaзiю
гoлoвнa ц]кoлa в Киoвi, щo вжe iснyвaлa тaм з 1 тpaвня .1789 p oднaк тa
спpaвa всe вiдтягaлaся з тo| пpичини, щo Йшлo вaгaнHя в мtнiстepствt
oсвiти пpo тe, якa мa€ бyти гiмнaзiя в Киrвi - пoлЬсЬкa ни poсiЙськa.

У листi дo мiнiстpa oсвiти гp. П 3aвaдoвсЬкoгo з дня 17 вepeсня
1804 p. кypaтop BiлeнськoТ шкiльнoT oкpyги (Киiвськa ryбepнiя Haлeжaлa
дo тoТ oкpyги) кн. A. Чapтopижський писaв пpo тe, щo вiзитатop
гp Т.ЧaцькиЙ вислoвлюeтЬся 3a тe, щo нaмiчeнa в Киeвi гiмнaзiя маo бyти
пoлЬсЬкa - з тиx мtpкyвань, щo пoжepтви нa в|дкpиття ки[всЬкoi гiмнaзlt
склaдaютЬся пepeвaЖHo з пpи3нaЧeнЬ пoлЬсЬкoТ шля)си тa щo в КиlвськiЙ
ryбepнii шляХтa пepeвaжae мtщaн, a шляХтa вlt<ивae пoЛЬсЬкy мoвy. Biд
сeбe кн. ЧapтopижськиЙ дoдaв' щo, нa Йoгo дyмкy' слiд yзяти Ha yвaгy,
щo пoлЬсЬкe юHaцтвo мaе пoтpeбy дoскoHaлювaтися в poсiйськiй мoвi, a
тaкoж тe' щo тoT мoви пoтpeбyють (мaлopoссiйскie> мeшкaнЦi <A кpiм
тoгo, _ писaв вiн, - нe oбiЙщлoся б бeэ жaлю кияH' _ як би вoни чepeз
зaввeдeння в ixнix |'tlкoлax нeвживaнoT Hими пoлЬсЬкoТ t\,toви нe змyшeнi
бyли зi свoгo ryбepнiaльнoгo мiстa пoсилaти дo iншol гyбepнij свoiх дiтeй,
щo дo цЬoгo чaсy звичaЙнo вчилися пo-poсiЙськoмy. 3 тaкиx нe MeHш
вa}g.lивиx мipt<yвaнь я вiдклaв дyмкy вiзитaтopa Чaцькoгo тимчaсoвo, щoб
тy дyмкy бiльшe звaЖити з oбстaвинaми i лишe тoдi виpiшити, чи мoжнa
iТ спoлyнити з зaгaлЬнoю кopистю) [.160' с. 1083-1084].

Гp. П 3aвaдoвськиЙ у лиcтi дo кH. A Чapтopи)ксЬкoгo з дня 13
листoпaдa 1805 p пoдae свoT мipкyвaння y тiЙ спpaвi: <3 oглядy нa
знaчнiсть пoжepтв вiд шляxги КиTвськoj гyбepнii He мo)кHa нe paxyвaтися
з t] бaжaнням (сeбтo, щoб гiмнaзiя в Киeвi бyлa пoльсЬкa. _ C'), aлe, з
дpyгoгo бoкy, щoб зaпoбiпи нapiкaнню кияH' - пpaвдa, Химepнoмy, _ я
пpoпoнyю зaсiб пpимIAp|tти тi  peнi зaпpoвaд)кeнням y г iмнaзit клaсiв
poсiйськoi мoви, бo нe мo)кHa зaпepeчyвaти тoгo' щoб y взaeмнiЙ спoлyцi
yннiв зi сoбoю нe бyлo для Hиx кopисHим знaння oбox мoв, кpiм тoгo,
poсiйськa i пoльськa мoви мiж coбoю настiльки близькi, щo мaЙжe нeмa
шкoди в тoмy, якoю сaпЛe мoвoю набyвaтимyть yvнi знaнHя; сaмиХ жe
yvитeлiв всe тaки скopl.Дe шlo)кHa знайти з пoлЬсЬкoю мoвoю, нiж з
poсiйськoю. Я вислoвлюю ryт oцi пpoтилeжHoсгi, бaжaючи Haпepeд зHaти,
j<УAи BLA сХиляoтe cвoю дyмкy> [16.1, с 104-105]. oтoж з вiдпoвiдi
гp.П.3aвaдoвсЬкoгo HeдвoзнaчHo npoзиpас Йoгo дyмкa пpo тe, щo гiмназiя
в Киeвi мaс бyти пoлЬсЬкa. Гp. П. 3aвaдoвськиЙ нoмyсь He пpипyскaв
нapiкaння кияH, кoли б в гiмнaзiT зaвeдeHo бyлo пoльсЬкy Moвy, нaвiть нe
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дoГaдyвaвся звepнyтися дo MiсЦeвoi влaди, щoб 3aсягнyти ii tyMкy в тiЙ
cпpaвi Cтaлoся тaк, щo киiвськиЙ ЦивiльниЙ ryбepнатop П Пaнкpaтьeв
нaдiслав 5 квiтня ,1 805 p мiнiстpoвi oсвiти дoпoвiдь з пpoтeстoм пpoти
завeдeнHя в ки jвськiЙ г iмнaзi i  пoлЬсЬкol Moви, a мiнicтp внyтpiшнiх спpaв
гp B. КoнyбeЙ y свoТм листi дo гp П. 3aвaдoвсЬкoгo тaкoж вислoвив
aнaлoгiчниЙ пpoтeст [161' с. 75-88' 103].

Cпpaвa з вiдкpиттям гiмнaзi i  y Киeвi всe вiдтягaлaся, тaк щo Тl
вiдкpитгя вiдбyлoся лишe 30 сiчня 1812 p зa HaсryпHикa гp. П. 3aвaд-
сЬкoгo - гp. oлeкси PoзyмoвcЬкoгo, тaкoж yкpalнця з пoxoд)кeння (вiн
бyв син гeтЬпЛaнa гp Киpилa Poзyмoвськoгo). Moжe бyти, щo в тiЙ тягaнинi
з вiдкpиттям гiмнaзit в Киeвi зalинИлa вдaчa гp П 3aвaдoвсЬкoгo' щo
пpo HЬoгo кypaтop Пeтepбypзькol шкiльнoT oкpyги Cтpoгaнoв y листi дo
oднoгo свoгo пpиятeля вислoвився тaк: <Haша oсвiтa пoсyвaeтЬся тиХo.
Гoспoдь Бol, ствopивши свiт y шiсть днiв, вiдпoнивaв y сьoмиЙ дeHЬ, a
нaш мiнiстp кpaщe пoвoдитЬся: вiн шiсть днiв нiнoгo нe poбить' a в сьoмий
вiдпoниваe. Пpoтягoм цiлoгo мiсяця 1',и нe мaли нi oдl-|oгo зaсiдaння в
Гoлoвнiм yпpaвлiннi> [208' с. 16] Bсe ж iстopик oсвiти в Poсii 3a цapювaнHя
oлeксaндpa l  aкaд M Cyхoмлiнoв нaзивae чaс кepмyвaHHя
гp'3aвaдoвськoгo мiнiстepствoм oсвiти (вiд ,1803 дo 1810 p.) <блискyvoю
дoбoю в iстopit HapoдHoi oсвiти в Poсit> |177' c 9] У всякoмy paзi зa
нeпoвHих вiсiм poкiв мtнiстpyвaння гp П 3aвaдoвськoгo мiнiстepствo
oсв|ти встиглo зaснyвaти чoтиpИ yH|вepситeти' a сaмe. в|дкpити Hoв|
yнiвepситeти в Кaзaнi 5 листoпaдa 1804 p i  в Хapкoвi 17сiчня 1805 p тa
вiднoвити yнiвepситeти в lopпaтi (Юp'евi) - 21 квiтня 1802 p. iy Biльнi_
18 тpaвня 1803 p.; вiдкpити дeкiлькa лiцelв. - м iн , leмидoвський лiцeЙ
в Яpoслaвлi_ 29 квtтня 1805 p, 3нaчHy кiлькiсть г iмнaзiЙ (нa Укpalнi: в
Xapкoвi, Чepнiгoвi, Пoлтaвi, Hoвгopoдi-Ciвepськoмy, Кaтepинoслaвi, oдeсi,
Кpeм'янцi). L{oдo пoвtтoвиx i  пapaфiяльних (<пpиxoдських>) шкiл. - зa
дaHигv,lи B. AскoчeнсЬкoгo, вiдкpитo зa тoЙ чaс 1.139 шкiл [5' с 198] Пpoтe,
здaвалoся б, щo гp П 3aвадoвськиЙ як вихoвaHeцЬ КиjвськoТ aкaдeмil
мaв би пoдбaти наcaмпepeд пpo вiдкpиття yнiвepситeтy в Киeвi' a тaк
сaмo He пoщaстилo Йoмy вiдкpити г iмнaзiю в Киeвi, i  цe з тoТ пpичиHи, щo
сам вiн вaгaвся, якa мae бyти гiмнaзiя _ пoльськa ни poсiйська. oтoж, нa
мiЙ пoгляд, пoдaний тyт мaтepiaл пpo дiяльнiсть гp. П. 3aвaдoвсЬкoгo,
пepшoгo мiнiстpa oсвiти в цapськiй PoсiT, нiскiльки He випpaвдoвye зaHaдтo
гoстpoТ oцiнки тoi дiяльнoстi, aлe, з дpyгoгo бoкy, нe дae нaM. yкpaiнцям,
жoДHиX пiдстaв пoдiляти пoвнy 3aхoплeHHя oцiнкy iT, бo гp.П.3aвaдoвськиЙ
нiчoгo oсoбливoгo в oсвiтнiЙ спpaвi нe зpoбив для тoгo кpaю, дe вiн
Hapoдився, пpидбaв вищy oсвtтy тa мaв свoe пoсiлля [164' c.227| '
Haпepeдoднi нoвoгo ,18.10 poкy гp.П 3aвaдoвськиЙ бyв звiльнeниЙ з пoсaди
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мiнiстpa oсвiти, a нa йoгo мiсцe бyв пpизHaчeHиЙ гp.oлeксa PoзyмoвськиЙ
Biдкpитa 30 сrчня 1812 p. гiмнaзiя в Киeвr кopисryвaлaся poсiЙськoю

виклaдoвoю Moвoю. Miстилaся г iмнaзiя спoчaткy в Липкaх в бyдoвi
кoлишнЬoгo Клoвськoгo мoнaстиpя, a p. .1 857 зaйнялa бyдoвy Ha
Boлoдимиpськiй вyл., дe пepeд тим мiстився кaдeтсЬкиЙ кopпyс (вiдкpитo
йoгo 1852 p.) paa' c. 262|

Гpaмoтoю з дня 13 жoвтня 1811 p. oлeксaндp | зaгвepдив oсoбливi
пpaвa ки jвсЬкoТ гiмнaзii, a сaмe, aбсoльвeнти тoi гiмнaзil дiстaвaли пpaвa
дiЙсних стyдeнтiв yнiвepситery, a тoilly КиTвська гiмнaзiя пpидбaлa нaзвy
(вищo|) (<вьlшнeЙ>) г iмнaзi i  |245, c 430]. Cпovaткy yннiв y нiй бyлo дyжe
мaлo: p. 1825 нaлivyвaлa всЬoгo 65 yvнiв, пepeвaЖнo киTвськиx мeшкaнЦ|в.
Кoли p 1833 вiдвiдaв i] пepший кypaтop КиtвськoT шкiльнoi oкpyги, тo
зaстaв y нiЙ бaгaтo yннiв нeпoгoлeниx, (щo мaли дoвoлi дикиЙ вигляд),
зa oцiнкoю тoгo кypaтopa [15' c 272l

Пpи гiмнaзii бyлo двa пaнсioни для шляxeтних дiтeЙ, _ oдин пpи сaмiЙ
гiмнaзii в Липкax (вiдкpитo 1831 p ), a дpyгий - нa Пoдoлi (вiдкpитo 183ap ).
P 1834 киlвсЬкa вища гiмнaзiя бyлa зpiвнянa в пpaвaХ з iншими гiмнaзiями
3a стaтyтoм 1828 p, a з пepeтвopeнHя]ti пoдiльськoгo пaнсioнy в гiмназiю
8 сiчня 1836 p. вищa гiмнaзiя пpидбaлa нaзвy пepшoj гiмнaзil тa збepiгалa
i нaдaлi aж дo 1860 p. xapaктep двopяHсЬкoi гiмнaзii. 3 кiнця 20-х poкiв
кiлькiсть yvнiв вищoi, a пoтiм пepшol гiмнaзii - пoслiдoвнo зpoстaлa, a 3
вiдкpиттям пoдiльськol гiмнaзiТ, щo пpидбaлa нaзвy дpyгoj киTвськoj
г iмнaзi1, к iлькiсть yннiв зpaзy 3нaчнo впaлa Тaк, p. ,1831 y нiЙ бyлo 320
yvнiв, p 1835 - 586.,  a p 1837 -279[244, c.2a9l '

3a paхyнoк кot.lлгiв' зiбpaниx нa зaсHyвaHня гiмнaзii в Киeвi, пoвстaлa
1жoвтня 1B05 p. г iмнaзiя в Кpeм'янцi, сeбтo нa сiм poкiв paнiшe вiдкpитгя
гiмнaзii в Киeвi. Кpeм'янeцькa гiмнaзiя бyлa vистo пoлЬсЬкa. 3a iT стaтyтoм
з Aня 12 чepвHя 1805 p., yvнi,  якi зaкiнчили Hayкy y вищих KлaсaХ' a
oсoбливo yvнi xipypгii, aкyшepствa тa вeтepинapiТ, a тaкoж тi, якi бaжaли
б пpисвятити сeбe 3вaнHю пpaктичHиx зeмлeмipiв, niсля iспитy в гiмнaзii
oдepжyвaли вiд peкropa свiдoЦтвo пpo свoe звaння. Ha пiдстaвi тoгo
свiдoцтвa Biлeнський yнiвepситeт дaвaв тим aбсoльвeFiтaм вiд сeбe
aтeстal нa oснoвi якoгo вoHи пЛoгли викoнyвaти npaКгикy в iмпepit. Щoдo
yннiв сaдiвництвa тa xлiбopoбств€ l -для ниx зaдoвiльним бyлo свiдoцтвo

диpeктopa г iмнaзit [160, с 154]. oтoж кpeм'яHeцЬкa г iмнaзiя, як виднo з iT
стaтyтy, нaближaлaся свorю пpoгpaмoю дo шкoли пpoфeciйнo j. PoсiЙсЬкa
п'oвa в кpeм'яHeцЬкiЙ гiмнaзii бyлa лишe пpeдijeтoм HaвчaHHя, з pe€стpy
пiдpyvникiв, щo tх пoтpeбyвaлa кpeм'яHeцькa г iмнaзiя нa 1806 piк '

дiзнaeмoся, щo зaмoвлeнo бyлo poсiйських бyквapiв _ 200' кopoтких
гpaмaтик _ 200 [160' с 155]
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Ужe бyла згaдкa пpo тe, щo p .t819 кpeм'яHeЦЬкy гiмнaзiю пepeтвopeнo
в лiцeЙ, щo пiсля свoгo зaкpиття стaв зapoдкoм Киiвськoгo yнiвepситeтy

P 1805 гoлoвнi шкoли Xapкoвa тa Чepнiгoва пepeтвopeнo в гiмнaзil, a
Hoвгopoд-сiвepськy гoлoвHy t. lJкoлy пepeтвopeнo в г iмнaзiю 1808 p.
3дaeться' щo тoдi ж пepeтвopeнo в гiмнaзiю i пoлтaвсЬкy гoлoвнy шкoлy
3aнoвo вiдкpитo гiмнaзii _ в Кaтepинoслaвi -1805 p., y Biнницi - в жoвтнi
1814 p тa в Xepсoнi - пepeд 1814 p.' бo вжe 1814 p. в тiй гiмнaзiT вiдкpитo
Клaсy, дe виКлaдaлися tt'opeплавнi нayки [208' с. 214l,-

oтoж, 3a кepмyвaння гp o. PoзyмoвсЬкoгo мiнicтepствoм oсвiти (вiд
11жoвтня 1810 p. дo4 вepeсня 18.16 p.) Укpalнa пpидбaлaтpи г iмнaзi i ,  a
сaп,le в Киeвi, Biнницi тa Хepсoнi. 3a oЦiнкoю пpoфeсopa Хapкiвськoгo
yнiвepситeтy Poммeля. гp. o Poзyмoвський бyв (цapeдвopЦel4 з
нaдзвиvaйнo нayкoвoю oсвiтoю> Улюблeним пpeд]\ieтoм Йoгo бyлa
бoтaнiкa. Oднave вiн нe мaв x(oдHoi пeдaгoгiннoi oсвiти Кoли вiдoмиЙ
швeйцapськиЙ пqдaгoг Йoгaн фoн-Mypaльт бyв пpeдстaвлeниЙ гp. o Poзy-
r\'oвсЬкolvly 1810 p , тo Mypaльт n,taв нaгoдy пepeкoHaтися, щo мiнiстpoвt
oсвiти нe бyли вiдoмi нi iм'я Пeстaлoццi, нiйoгo мeтoдa тa взaвлi нioдин
з Йoгo твopiв [208' с 80] Якщo спpaвдi гp. o. Poзyмoвcький нe тiльки нe
[,taв )кoдHиx вiдoмoстeЙ пpo пqдaгoгivнy дiяльнiсть Пeстaлoццi, aлe й нe
vyв йoгo iмeнi, тo виHикaс питaHня; якa пpичинa тoгo' щo oлeксaндp l' щo
нe paз дiстaвaв вiд Фp Лягapпa вiдoмoстi пpo виxoвнy cистeмy ПeстaлoЦЦi,
нaвiть сaмi Йoгo твopи. a дo тoгo сaм пpи пoбaчeннi з Пeстaлoццi в
ШвeЙцapii poзмoвляв з ним дeкiлькa гoдиH i мaв нaмip зaКпикaти Йoгo дo
Poсii, - нe знaЙшoв пoтpiбним пoдiлитися з o PoзyмoвсЬкиM свoit\lи
вiдoмoстями пpo Пeстaлoццi, - Чи тo бyлa пoвнa бaйдyжiсть o Poзy-
мoвсЬкoгo дo пqдaгoгiчHиХ питaHЬ' чи хoлoдHe стaвлeHHя oлeксaндpa l
дo o. Poзyмoвськoгo? Moжe бyти, щo ryт дtяли oбидвi звданi пpичиHи.

.Цo peчi згaдaю. щo пepe'|3д Пeстaлoццiдo Poсir нe вiдбyвся: Лягapп
вiдpaдив oлeксaндpoвi l peaлiзyвaти свiЙ нaмip як тoмy, щo пepelзд
Пeстaлoццi дo PoсiT мiг злe вiдбитися нa йoгo здopoв'i, тaк i тoмy, щo
зoвнiшнiй в,1Агляр| йoгo бyв нeпoкaзниЙ. Haдiлeний чyдoвoюдyшeю' oдHoю
з нaйкpaщиx, щo виЙшлa 3 pyк Твopця, Пeстaльoццi бyв пoкpивджeниЙ
зoвнiшнiми дapa]vlи, тaк щo кox(нo]t,ly, Хтo впepшe бaчив Йoгo, тpeбa бyлo
пepeсилиTи сeбe, щoб звикнyти дo Йoгo вiдpaзливoi зoвнiшнoстi [.t78'
с 133.134]

Як мiнiстp oсвiти o. Poзyмoвський зaлишив пo сoбl нe дoситЬ дoбpy
слaвy. Пoтpaпивши пiд вплив зaпoпaдливoгo пpoпaгaтopa с3yiтизмy
Жoзeвa дe-Meстpа, який пpибyв дo Пeтepбypгa як пpeдстaвHик iнтepeсiв

.3а даними' щo ix пoдae кЖypнaль министepства Hаp Пpoсв D (1884, н 1, с 150),
гiмназiю в Xepсoн| вiдкpитo в бepeзнi 18,t5 p
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саpдинсЬкoгo eкс-кopoля, o PoзyмoвськиЙ в свoТЙ ypядoвiЙ дiяльнoстi
нepiдкo кepyвaвся Йoгo peтpoгpaдними пoглядaми, oсoбливo в цeнзypнiй
спpaвi' щo тoдi Haлe)калa тaкo)к дo кoмпeтeнцil мiнiстpa oсвiти Тaк' y
свo.[х зayвa)кeннях нa пpoeкт стaтyry цapсЬкoсeлЬсЬкoгo лiЦeю o Po-
зyмoвськиЙ мaйжe дoслiвнo викopистaв тi мipкyвaння, щo ix вислoвив
Ж. дe-Meстp y свoТ]vt листiдo HЬoгo. ocь, нaпpиклaд, щo писaв y свoiЙ
зaписцi o PoзyмoвськиЙ пpoти зaвeдeHня фiлoсoфii в пpoгpaмi тoгo
лiцeю: <|стopiя фiлoсoфських дytr'oк щoдo дyшt, iдeй пpo свiт БoжиЙ'
пepeвa)кнo бeзглyщиx i сyпepetниx мiж сoбoю, Hе oсяюe poзyм кopисHими
iстинaми, aлe зaтЬi'apюс Йoгo блyдaми i нeдoмислaми>> |22, с. 68' 73].
3гaдaниЙ Ж. дe.Meстp в листi дo o.PoзyмoвсЬкoгo 3 чepвHя 1810 p писaв:
<Пpaвитeльствo мae oбoв'язoк дoставляти нayкy тим пiдданцям, щo
виliaгaютЬ iT, aлe вoнo нe iiyситЬ, тa й нe мoжe (пiдкpeслeння в opигiнaлi)
Haкидaти iТтим, xтo нe мae в нiЙ пoтpeби> [22'c.255l Tим сaмим пoглядoм
кepyвався o. Poзyмoвський в свoiЙ дiяльнocтi мiнiстpa oсвiти.

Cвiй ypяд o. Poзyмoвський зaлишив Ha зHaк пpoтeстy npoти зaкpиття.
бeз йoгo вiдoмa, eзyiтсЬкoi tl.lкoли в Пeтepбypзi.

.Qiяльнiсть o. PoзyмoвсЬкoгo як мiнiстpa oсвiти знaйшлa тaкy oцiнкy
в спoгадaх Ф. Biгeля: <3i свoix знaнЬ (в гaлyзi бoтaнiки) o PoзyмoвськиЙ
poбив тoЙ сaмиЙ yжитoк, як i з свoгo бaгaтствa' - вiн тiшився HипЛи
oдиHцeм, бeз кpихoтки пpиeмHoстi' бeз жoднoi кopистi для iнших. Biд
tt,lилих Йoмy тeплиць вiдipвaли йoгo, щoб дopyчити Йoмy poзсaдHики Hayк
3дaвaлoся, щo poсiЙськy мoлoдЬ ввax(aли 3a пpинaлe)кHy дo ЦapстBa
poслиH. l{e paз слiд вкaзaти' щo всi цi пaни, виxoвaнi пpи Кaгepинi ll i
пiсля нei нa фpaнцyзЬкy мaнepy, нa дiлi нiдo voгo нe здaтнi, a нaдiлeнi
влaдoю - нaвiть шкhливi. Дo сoтeнь дoкaзiв тoгo Haлeхить PoзyмoвськиЙ.
Жoднoi пaм'ятi нe зaлишив вiн пo сoбi в мiнiстepствi> [25, с. 87-88].

Усe ж гp. o PoзyмoвсЬкoмy слiд пoстaвити в зaслyry тe. щo вiн p 1 81 .t

видaв poзпopяджeння - вилyчити тiлeснy кapy 3-пol'|ж кap, щo |Х мoжHa
пoклaдати нa yннiв зa ixнi пpoвини, aлe, як yжe згaдyвaлoся, Heдoвгo
пpoдep)кaвся тoЙ po3пopядoк

l.|apським мaнiфeстoм з Аня 24 )кoвтl-tя 1817 p. мiнiстepствo HapoднoI
oсвiти пepeтBopeнo в мiнtстepствo дyxoвниx спpaв i нapoднoi oсвiти, <дaбьt
xpистiанскoe блaгoчeстie былo всeгдa oснoвaнieм исти|{нaгo
пpoсвeщeнiя>*. Hoвий мiнiстp - кн. oлeксaндp Гoлiцин бyв мiстик,
Haсaджyвaв бiблiЙнi тoвapиства пo |'lJкoлax тa зaвiв y сepqднiх tlJкoлax
peлiгiю iгpeцькy мoвy. 3a ньoгo гiмнaзil в ,t817 p стaли сeмиклaснi**, пpи

.Cпoлрeння двoх мiнiстepсгв тpивaлoAo 1832 p ' кoли мiнiсrepсгвo Ayхoвних спpaв чyжих
вip вiдiйtдлo дo мlнiстepства внyгplшнiх слpaв

..Hoвropoд-Ciвepська riмнaзiя з чoтиpиклaснoi стaла сeмикnасrroю r.uкoлoю 1833 p
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нЬoмy лaтинсЬкa п,toв€l ввoдилaся з пepшoгo Клaсy' a гpeцЬкa - виклaдaлaся
в двox стapuJих клaсах

P .1818 yтвopeHo пpи мiнiстepствi oсвiти УчeниЙ кoмiтeт, завдaнHям
якoгo бyлo poзглядaти кHижки i пiдpyнникVi pля шкiл тa yсi пpoeкти
нaвЧaлЬHoгo Хapaктepy, a гoлoвнe, _ дбaти npo тe, щoб нapoднe
виХoвaHHя, oсHoвy i  пiдстaвy Aoбpoбyтy дepx{aвHoгo i  пpивaтнoгo'
спpямoвyвaти, 3a пoсepeдHиЦтвotti кpaщих шкiльниx кt{ип дo пpaвдивo|,
висoкoi мeти - пpищeплeнHя гpoмaдяHствy стaлoТ i спaсeннol згiднoстi
мiж вipoю' знaнням i влaдoю>. Caмe Учeний кoмiтeт i  дaвся взHaки
yкpaTнсЬкoMy гpoмaдянствy свoТм вopo)киtl't стaвлeнняМ дo yкpaiHсЬкиx
кl-|ижoк i пiдpyнникiв, пpизнaveниx для шкiл, a згoдor\' i для нapoдних
бiблioтeк. B iнстpyкцii Кoмiтeтoвi вкaзyвaлoся, щo вiн мoжe дoпyскaти
лишe т| пlдpyчники, щo нe вiддiлюють tt,lopaлЬHoстt вtд вipи, a нaтoмiсть
мyситЬ вiдкидaти тi книжки, щo мiсгять в сoбi (нenpавдивe вчeHHя пpoти
пoxoджeнHя вepхoвнoT влaди нe вiд Бoгa, a вiд yгoди мiж людьми>.

P. 1824 мiнiстpoм oсвiти стaв oлeксaндp Шишкoв, якиЙ oфiцiЙнo
зaявив: <Hayки кopиснi тiльки тoдi' кoли, як сiль, yживaютЬся в мipy,
вiдпoвiднo дo стaнoвищa людини i дo тoi пoтpeби в нayкaХ' щo iT мae
кoх(He звaнHя Hayнaги гpaмoти yвeсЬ Hapoд npиHeслo б бiльшe шкoди,
нiж кopисти>. oтoж вiн i вдaвся дo виpoблeнHя плaнy шкiльнoi peфopми
в дyсi свoТx iдeй. HaмiчeниЙ ним плaH п,taв (poзклaсти нaвчaння в кoжнiм
типi шкiл тaк, щoб вoнo мoглo слyжити кiнцeвoю oсвiтoю тoгo Клacy
людeЙ, щo для ньoгo тoй чи iншиЙ тип пepeвaжHo пpизнaчaeтЬся..
Пapaфiяльнi шкoли мyсятЬ бути у нaс пepeвa)кнo для сeлян, мiщан i
пpoмислoвцiв нижчoгo клaсy; пoвiтoвi I.lJкoли - для кyпeцтвa, oбep-
oфiцepських дiтeЙ i двopянствa; гiмнaзii - пepeвaжнo дJ.lя двopян, нe
пoзбaвляючи, пpaвдa' iншi стaни пpaвa npимiщyвати в них свoiх дiтeй>.
Cлoвoм, нirгo нe пoвинeн нaбyвaти oсвiry пoнaд свiЙ стaн.

Пoвстaння дeкaбpистiв" пoдaлo Mикoлi l дyмкy зpeфopмyвaти шкoлy
тaк, щoб вoнa мaлa свotм зaвдaнHяt\' витвepизити юнaцтвo вiд <нaдтo
смiливиx мpiй>. У свoeмy нaказi мiнiстpoвi oсвiти o Шишкoвy з дl-|я
.19сepпня 1827 p. Mикoлa l писав: <!o мoгo вiдoмa дiЙшлo, мiж iншим, щo
чaстo кp|пaцькl дiти з двopoвиx i пoсeлян вчaтЬся в гiмнaзiяx i вищих

topгaнi3aцiТ дeкaбpисriв бyли i нa Укpaiнi .Цив пpo цe такi пpaцi: leкaбpисти нa
УкpаТнi T.l /3аpeд C eфрмoваiB Mаякoвськoгo Киiв. 1926; Т.2lЗapeд д Багaлiя киTв,
193o: Бaзuлeвuч 8 .Цeкaбpисrи нa киТвщинi КиТв, 1 926 Фuлurювuч П. llJ'eыeнкo i дeкабpисги.
Киiв, 1926; ЛuсенкoM. fleкaбpистський pyх на Укpaiнi КиТв' 1954:Hglкuнa M 8 oбцрcrвo
Coeдинeнньlх Cлавян M; Л , |927; Aaзeншmoк И Я Пoэтичeскaя AeятeлЬнoсть Я A .Цpа.
гoманoва//Литeperypнoe Heслeдсгвo T 60 Кн 1 tvl ' 1956; AзaОoвcкuЙM К 3aтepянныe и
rtpaчeHнЬ|e npoизвeдeния дeкабpисгoв // Литepaтypнoe нaслeдствo т 59 (с. 601 -777) M '
1954; 3аписки и nисьмадeкабpucraИ И Гopбeueвскoгo 2.eиэд м ' 1925
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|'lзкoлaх. Bизнaчнi з них щoдo пильнoстi i yспixy пpиB{aютЬся дo тaкoгo
poдy )киття i склlaдy дyмoк i пoнять' щo зoвсiм нe вiдпoвiдaють Тxньoмy
стaнoвищy Heминyнi тяжкoстi  тoгo стaнoвищa стaютЬ для ниx
нeпepeнoсHими' i вiд тoгo вoни Heplдкo в смyткy пiдпaдaють зryбним мpiям
aбo ни3ьки м пpистpaстям >. oгoж, щoб yн икнрИ тaкviх нeбaх<aних нaсл iдкiв'
Mикoлa l нaкaзaв, u]oб дo сepeднix i вищиx шкiл дoпyскaлиcя тiльки дiти
вiльниx cтaнiв' a кpinaцькi дiти мoгли б вiльнo, як i дoтепep, вчитися в
пpихoдсЬкиx i пoвiтoвиx шкoлaх [308' с. 4445I. oтoж, шкoлa мaлa нe тiльки
вчити, aлe Й вихoвyвaти, i для тoгo o. Шишкoв пpoeКтyвaв yгвopити для
шляxeтсЬкиx дiтeй пaнсioни пpи гiмнaзiях. BиpoблeниЙ ним стaтyг гiмнaзiй,
пoвiтoвих i пapaфiяльних шкiл yвiЙшoв y життя (стaryт 8 гpyдня 1828 p )
yжe пpи Йoгo нaстynникoвi кн К. Лiвeнy. $ 137 тoгo стaтyтy вкaзye, щo
(п'eтa yтвopeнHя /iмнaзiй e yдiлeння зaсoбiв пpистoЙнoгo вихoвaння дiтям
шляrrичiв iypядoвцiв>. Тoй сгaтyтдoпyскaв piзки тa виключeHHя зi шкoли:
<Учнiв кapaютЬ нe iнaкшe як y пpисyтнoстi iнспeпopa тa в oкpeмiм мiсцi
Tiлeснa кapa дo3вoляeтЬся лишe в тpЬoх пep[!их кnaсax У вищиx Клaсаx
зa тi пepeстyпи, щo пoтягaли б тiлeснy кapy, yннi викг.lючaютЬся з гiмнaзii>

Кypaгop КиТвськoi шкiльнoi oкpyги нe мiг пpимиpитися з тиllt, щo стaтyт
1828 p дoзвoляв yживaти тiлeсниx кap лишe HaA yчHями тpЬoх Hи)кчиx
клaс|в' a тoмy 3вepнyвся дo м|H|стpa oсв|ти з пpoxaнHям пolДиpити ry
кapy тaкoж i нa yннiв вищиx клaсiв. Miнiстp зaдoвoлЬнив тe пpoхariня,
aлe 3 тoю yмoвo}o, щoб тiлeснy кapy y вищиx Клaсaх yживaти y випaдкax
кoHeчнo[ пoтpeби тa нe iнaкшe, як нa бaжaння aбo зa 3гoдoЮ бaтькiв.
Bзагaлi <вiд ,182B p, - зa вислoвoм iстopикa oсвiти нa Чepнiгtвщинi, -
пoчинarться пepioд нeм илoсepднoгo i бeзnepeстaнHoгo шпapeHня piзкaми
yннiв, щo дoвoдили багaтьoх з них дo зaпeклoстi)*

Пoдaм тyтдaнi пpo кiлькiсть yннiв y г iмнaзiяx нa УкpaТнiзa 1825 piк:

Гiмнaзit
Biнницькa
КaтepинoслaвсЬка
киТвсЬка
Hoвropqд-Ciвepськa

Учнiв Гiмнaзi
578 Пoлтaвська
11з Хаpкiвська
65 Хeoсoнськa
148 Чepнiгiвськa

Учнiв
10'4
273
53
102 [101.с 149-150]

18 лютoгo 1831 p. видaнo нaкaз пpo зaбopoнy виxoвyвaти дiтeЙ i юнaкiв
вiд 10 дo 18 poкiв пoзa мeЖaми PoсiT.

Як yжe згaдyвaлoся, 8 сiчня 1836 p вiдкpитo дpyry гiмнaзiю в Кисвi.
.Уvнi yмyдpялися винайти сnoсiб нe пiддaгися тiлeснiЙ кapi B oдних спoгадах читаrмo

пpo тe' як yveнь 3 клaсy гiмHa3ii Лiсинeвич 23-лiтнiй пapyбoк, 3aмикав нa сoбi з тoю мeтoю
цлaни Ha тaкi винахoAи заroсrpюв.lлaся вигадливiсrь тorolасttиx рнiв [1 59, с 69] Aналoгiнний
випaдoк знaxoAимo в igropii oAнoi бypси нa Пoлтaвщинi, пpo щo мoва бyдe дaлi
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Гiмнaзiя тa Haзивaлaся ryбepнiaлЬHoю, бo диpeкгopoвi iT дopyнeнo бyлo
кepiвництвo всiмa пoвiтoвими i  napaфiялЬ|.|ими шкoлaми КиiвськoТ
ryбepнii. Ha 1 лютoгo 1836 p. нaлivyвaлoся в тiй гiмнaзii (тoдi бyлo пoкищo
чoтиpи rсraси) - 246 yннiв |182' c 4244|

B oбoв'язoк диperгopiв ryбepнiaльниx гiмнaзiЙ, згiднo з poзпopядкolt't
мiнiстpa oсвiти з Аня 12 чepвня .t831 p.' вxoдилo дiзнaвaтиcя пpи peвiзii
шкiл пpo мopальнi пpикMeти влaститeлiв пaнсioнiв

Пpaвилa мiнiстepствa oсвiти з дня 29 с iчня .1837 p. 3авeли
п'яти3Haчкoвy систeмy для oцiнки yспixiв тa пoвeдiнки yvнlв.

Щoб кpaщe стeжити зa (нaпpягt 'oп, дyмoкD yннiв / iмнaзiЙ' цapським
Haкaзoм з Аня 23 квiтня 1840 p. вимaгaлoся - Дбaти пpo пpимiщeння
yннiв нa спiльниx квapтиpax 3бepeглися вiдoмoстi, щo платa зa квapтиpy
в пoвiтoвих мiстaх i мiстeчкaх Киiвськoi щкiльнoi oкpyги бyлa нe вищe
4 кpб. y мiсяць зa yЧня, a в Киeвi _ вiд 70 дo 300 кpб. i  бiльшe зa piк [91,
c 141-1421

P 1849 y гiмнaзiяx зaвeдeнo бiфypкaцiю вiд 4 клaсy: для тиx, щo
гoтyвaвся дo слyжби, ввoдилися oсoбливi лeкцii poсiЙськoi i слoв'янськoi
мoви, |иaтeматики i poсiЙськoгo зaкoнoзнaвствa, для тиx, xтo гoтyвaвся
дo yнiвepситeтy, ввoдилaся лaтинсЬкa тa для бaжaючих _ гpeЦЬкa illoBa.
Cпiльнi пpeдмeти вiд 4.гo клaсy бyли: зaкoн БoжиЙ, poсiЙськa тa
слoв'янcЬкa мoвa, ]Йaтe[4aтикa, фiзикa' гeoгpaфiя, iстopiя' нiмeцькa i

фpaнцyзькa ]uoви. pисyвaння тa для бaжaюЧиx tvlaлювaнHя.
,14 тpaвня 1852 p. ввeдeнo нoвий poзпoдiл пpeдмeтiв y гiмнaзiяx. a

сaмe: зaкoн БoжиЙ, poсiЙськa мoвa, лaтинсЬкa мoвa (з дpyгot кляси),
гpeцЬкa мoвa (з Чeтвepгoгo клaсy), гeoгpaфiя' iстopiя, мaтeмaтикa, фiзикa,
нiмeЦькa тa фpaнцyзЬкa мoвa, кpaсHonис' pисyвaHHя тa мaлювaння. Toдi
)к тaки пiдвищeнo плaтHЮ 3a HaвчaHня в пмнaзiях.

Дoбa Mикoли l (вiд .t825 дo 1855 p.) в oсвiтнiЙ пoлiтицi визHaЧaлaся
пoвHиM пpигнiнeнням oсoбистoстi вчитeля i yvня. Учитeпь мyсив бyти
бeздoгaннo пoкipний нaЧалЬствy, a yчeHЬ мaв бyти вiддaний пpaвoславiю'
сailloдepЖaвiю тa poсiйськiй нapoднoстi. flиpeктop гiмнaзti нa УкpaTнi
noвинeн бyв дaвaти пpo кoжHoгo aбirypiснтa тaeмHy peфepeнцiю нa iм'я
кypaтopa шкiльнoj oкpyги пpo тe' якoI 1Йoви вживar в poзмoвiтa чи дбaс
пpo вдoскoнaлeння сeбe в poсiЙськiй мoвi, чи пpихилЬHo стaвитЬся дo
peлiгii, чи, Haвпaки, схиляeтЬся дo вiльнoдyt!,ствa; Чи виявляe вiддaнicть
дo Pocij i взaгaлiдo poсiйськoгo, чи нaвпаки. !исциплiнa в шкoлiбyлa нa
пepш|M плaнl.

Щe дo oб'eднaння в oднiй oсoбi фyнкцiй гeнepaл.гyбepнaтopa i
кypaтopa шкiльнoТ oкpyги киTвськиЙ гeHepaл-гyбepнaтop Д. Бiбiкoв
пiдпopядкyвaв як yчитe,.liв, тaк i yннiв yсiх шкiл КиtвськoT шкiльнoi oкpyги
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vистo пoлiцiйнoмy дoглядy. A сaмe, 1839 p. вiн нaкaзaв yсiм гpoмaдянaм,
пoлtцмeЙстpaм, iспpaвHикal.t  тa iншим пoлiцiЙним ypядoвця['  i 'aти
nильниЙ дoгляд зa yчитeлями lyчняltiи тa пpo вce, щo вoHи зayвa)кaтЬ,
дoнoсити йoмy бeзпoсepeдHЬo, минaючи шкiльнe oкpyжнe HaчaпЬствo.
oтжe' Киiвcькoю шкiльнoю oкpyгoю фaкгиннo кepyвaв нe кypaтop (тoдi
бyв ним кн. C. !aвидoв), a Бiбiкoв. Taк, дiстaвши вiд пoлiцiЙнoi
aдмiнiстpaцiТ Кам'янця-Пoдiльськoгo дoнeсeння, щo 23 i 24 квiтня 1840
p. диpeкгop тainoшHЬoi гiмнaзiТ Boщинiн i двa yнитeлi iT _ MopaнeвськиЙ
(пiзнiшe вiдoмий пepeклaдaч eвaнгeлiя нa yкpaiнськy мoвy) iЧaЙкiвський
бyли нa iмeнинaх в мaeткy зeмлeвлaсникa Cкopдeлi тa Чepeз тe нe
виклaдaли в тиx дняХ лeкцiй, a тaкoЖ нe бyлo лeкцiЙ ,l тpaвня з нaгoди
вh'iздy з Кaм'янця бpaтa диpeпopa Boщинiнa' Бiбiкoв пoвiдoмив кypaтopa
oкpyги пpo змiст тoгo дoнeсeння Кypaтop змyшeний бyв вiдpядити
тoдiшньoгo iнспeктopa шкiл M Юзeфoвинa пepeвeсти нa мiсцi
дoслiджeння в тiЙ спpaвi 3'ясyвaлoся, щo 23 квiтня Boщинlн i двoo
згaдaниx yvитeлiв були нa iмeнинaх, a24 вepнулися дo Кaм'янця, тaк щo
)кoдHoгo слyжбoвoгo зaнeдбaння нe бyлo, бo в тиx днях' 3a poзклaдoм
лeкЦiй, вoни бyли вiльнi вiд зaнять. Щoдo 

.1 тpaвня - yннi дiЙснo бyли
звiльнeнi вiд зaнять пiсля пoлyдня, бo в тoЙ дeнь вiдбyлaся тpaдицiЙнa
мaiвкa |262' c.423424|

Як кypaтop киlвcЬкoi шкiльнoT oкpyги ! Бiбiкoв знaйшoв тaкy oцiнкy
з-пiд пepa yкpalнсЬкoгo пeдaгoгa Halипopa Тyмaсoвa: <Hiщo нe тiшилo
Йoгo (Бiбiкoвa - C.) тaк' як дисциплiнa, - вoнa бyлa yлюблeнoю Йoгo
дитиHoю, нeю вiн дopoжив бiльшe 3a всe нa свiтi тa jТ внoсив з сoбoю y
всi  д iлянки мiсцeвoгo yпpaвлiння)) [183, с.  395, 401] A визнaчний
пpoфecop Киiвськoгo yнiвepситeтy opeст HoвицькиЙ y свoiЙ aвтoбioгpaфil
тaк зaк|Hчив свoi спoгaди пpo дiяльнiстЬ Кypaтopa Бiбiкoвa: <Хтo пaм'ятaс
чaси кepyвaння Бiбiкoвa тa йoгo пoмiчникa (Mих. ЮзeфoвиЧa _ C ), тoЙ
мoжe пoбажaти лишe oдrioгo, _ щoб тaкa aдмiнiстpaтивHa свaвoля нiкoли
бiльшe He пoвтopювaлaся в PoсiT> [315, с. 184]. Cпpaвдi, т iльки зa
кypaтopствa Бiбiкoвa мiг стaтися тaкий paзюниЙ eпiзoд, a сaмe, p 18a9
oдиl-t yчeнЬ нeмиpiвськoТ гiмнaзij (iT вiдкpитo 1838 p ) зa oбpaзy диpeКгopa
3имoвськoгo бyв пoкapaниЙ piзкaми пepeд yсiмa yvнями гiмнaзi i  в
пpисyтHoстi спeцiальнo вiдpяджeних для тoгo ypядoвцiв вiд цивiльнoi
тa шкiльнoi aдмiнiстpaцiT, a пoтiм бyв пpизнaнeниЙ дo вiйська в opeнбypзi
зa бapaбaнщикa [130' с.  101-115]

,Qo peнi згaдaю, щo диpeктop 3имoвський сaм з нaсoлoдoю сiк piзкaми
yчH|в' a oAиt.{ paз Haвмиснo в пpисyтHoстi м'ягкoсepдoгo вчитeля
мaлЮвaння |вaнa Coшeнкa, дaвHЬoгo пpиятeля Т Шeвчeнка, тaк висiк
oднoгo yчHя, щo l. Coшeнкo пpи eкзeкyцii зoмлiв. ToЙ сaмий диpeKтop
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пpoстo зr iyщaвся з нeзлoстивoгo I Coшeнкa' Haпpиклaд, нepiдкo
3имoвськиЙ пoсилaв yвevepi пo HЬoгo, щo )кив нa кiнцi Heмиpoвa,
cлy)кHикa iмнaзiТ з нaкaзoм, щoб |. Coшeнкo нeгaЙнo пpиЙшoв дo
диpeКгopa. I Coщeнкo, нe встигtUи щe вhnoчити пiсля лeкцiЙ, 3нoв oдягaв
нa сeбe MyHдиp i виpyшaв y дopory' чaстo-ryстo пo нeпpoлaзнoмy бoлoтi -
<Bи vyдeснo зaгoстpюстe oлiвцi Бyдь лaскa, зaгoстpiть мeнi пapoнкy тa
дpyжинi oдин!> - <Hiчoгo бiльшe нe пpикaжeтe?> - <Hiчoгo, щиpo дякyю>
[200' с. 4774791. Bнaслiдoк пpoгpaнoi Poсieю вiЙни з Тypвlvинoю тa iт
сoюзHикan'и пoвiялo в PoсiТ бiльш-мeнш вiльним дyхolJl. Пeдaгoгiннi
чaсoписи, щo тoдi щoЙнo пoвстaли, tlJиpoкo oбгoвopювaли питaння' якиЙ
сaine хapaктep слiд Haдaти сepeднiЙ шкoлi- шlaсичниЙ ни peaльний.

У жypнaлi <MopскoЙ Cбopник> (1856 p. кн. 7a] вистyпив слaвeтниЙ
xipypг пpoф. Mикoлa Пipoгoв зi стaттeю <Boпpoсьt )кизниD, дe дoвoдив,
щo шкoлa мae пiдгoтyвaти дитину бути людинoю, oт)кe, пpoгoлotlJyвaв
зaгaлЬF|oлюдський iдeaл виxoвaHHя. Ta cтaття зpo6илa вeликe вpaжiння
нa всe гpoмaдяFlствo i спpининилaся дo пpизнaчeння M. Пipoгoвa нa
пoсaдy кypaтopa oдeськoT шкiльнoТ oкpyги (вiд 3 вepeсня 1856 p )' a
p.1858 M. Пipoгoв зaйняв тaкy сaмy noсaдy в Киeвi.  ! iяльнiсть
M.Пipoгoвa нa пoсадi кypaтopa oдeськoТ тa КиТвськoT шкiльниx oкpyг,
Йoгo стaттi тa oбiжники Ha зaгaлЬHo-пeдaгoгiннi тeми зaвжди внoсили
свiжий стpyмiнь y зaдyшливy aтмoсфepy дopeфopl,нoгo шкiльнoгo
yстpoю в цapськiЙ Poсii, a тoмy викликaли дo сeбe щиpe спoЧyття
лiбepaльнoi чaстини тoдiшньoгo гp9мaдяF|стBa Пpo людянiсть
M Пipoгoвa мoжe свiднити, м.iн., тaкиЙ фaкт: p .1859 мaЙжe нaпepeдoднi
зaкiнчeння oстaнHЬoгo 7-гo клясy noлтaвсЬкoi г iмнaзi . t  Михaйлo
flpaгoмaнoв y)+(ив дoситЬ гoстpoгo cлiвця нa aдpeсy вихoвникa, i тoй
пoдaв диpeКтopoвi гiмнaзti зaявy пpo тe, щo M. flpaгoмaнoв oбiзвaв Йoгo,
BихoвHикa, дypнeм. .Qиpeктop пepeдaв тy зaявy нa poзгляд пeдaгoriчнoi
Patи, aтa yxвaлилa виключити M flpaгoмaнoвa з гiмнaзii, щo пoзбaвлялo
Йoгo пpaвa склaдaти мaтypaльнi iспити i тим сaмим зaкpивaлo Йoмy
дoстyп дo вищoТ tlJкoли. Bихoвник yжe й сaм нe бyв PaдиЙ,lдo poзпoчaв
спpaвy. Тoвapишi M. lpагoмaнoвa звepнyлися дo виХoвникa 3 пpoхaнняlr,t
пoкiнчити ii миpoлюбнo Biн нa тe oХoчe пpистaв, aлe He пpиcтaв нa тe
диpeКгop, щo yжe нaдiслaв piшeння пeдaгoгivнoi paди нa зaтвepд)ке|-|Hя
кypaтopa КиTвськoT шкiльнoi oкpyги. Тoдiтoвapишi M lpaгoмaнoвa' щo
бyв, тpeбa скaзaти. aспipaнтoм нa зoлoтy tЙeдaлЬ, 3вepHyлися листoвнo
дo M. Пipoгoвa з пpoxaнням дaти мoжливiсть M. .QpaгoмaHoвy
пpoдoвжyвaти свol стyдiT. M Пipoгoв 3aпpoпoнyвaв пeдaгoгiчнiЙ paдi
зaмiнити викЛюЧeнHя M ДpaгoмaHoвa звiльнeнням нa Йoгo влaсHe
npoxaнHя' щo дaвaлo йoмy пpaвo нa мaтypaльний iспит. Пeдaгoгiчнa
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paдa, poзytt ' ieться, пpиЙнялa пpoпoзицiю M Пipoгoвa [8a' c 725-737|
M. Пipoгoв пoвiв piшyнy бopoтьбy пpoти нaдyжиття тiлeснoi кapи в

гiмнaзiяx i з тoю ]t'eтoю видaв <Пpaвилa o пpoстyпкaх i нaкaзaнiях
спeЦ|aлЬF|oгo кoм|тeтy пpи кypaтopii шкiльнoi oкpyги' щo виpoбляв
<Пpaвилa>, збepeгли тiлeснy кapy, aлe M. Пipoгoв oбмежив i] yжиBaHня
тaкими yinoвaми, Щo кapa тa в)кe в пepший piк ниннoстt <Пpaвил> бyлa
в)китa нa27 унняx в гiмнaзiяx Киiвськoi шкiльнoT oкpyги, тим нaсoм як piк
пepeд тим тiлeснiй кapi пiдпaв 551 yнeнь*.

M. Пipoгoв yвiв y гiмнaзiях лiтepaтypнi бeсiди yннiв тa тoвapиськиЙ
сyд в стapшиx клaсax гiмнaзiЙ, a тaкo)|( пiдняв зHaЧeHня yчитeля в шкoлi.
<He oбiжник, - кaзaв M Пipoгoв, - a yчитe,lЬ Maс кepyвaти шкoЛoю)).
Усyнyти пoмилки в шкiльнiм житгi, нa дyмкy M Пipoгoвa, Mo)кe нe стopoнFie
втpyЧaння, a лишe кoлeгiяльниЙ yстpiЙ ЦJкoли: <3aмiнa тaкип' yстpoeм
стаpoгo бюpoкpaтичнoгo e кoнeчнa пoтpeбa HaцJoгo нaсy>. B
aвтoбioгpaфiчних листaх M Пipoгoвa знaхoдиt\,to п paqдивy хapaКгepисти кy
Йoгo пeдaгoгiннolдiяльнoстi. <B свoiЙ пeдaгoгiннiй дiяльнoстi я нaйбiльшe
дбaв пpo пoгoджeння шкoли з життя1t', пpo свoбoдy нayкoвoгo дoслiдy,
пpo пpoбyд)кeнHя в yЧитeляx i yvнях nouJaни дo людсЬкoТ гtднoстi тa
пpaвди . Я нe дaвaв пepeвaги нi клaсицизMoв|, нl peaлlзмoв|: для мeнe
oбидвa нaпpями бyли пpидaтнi для дoсягHeння мoel мeти, aби тiльки нi
тoй, нi дpугиЙ нe yвoдилися в шкoЛy з noтaЙнoю дytvlкoю . КoжниЙ piд
зHaнЬ мoжe бyти i шкlдливиЙ, i кopисний зaлeжF|o вiд тoгo yживaння i
пpистoсyваHня 3нaнЬ, щo йoгo poблять в житгi. Кaзaли, щo КлaсицизM
нiби викликaв пepшy Фpaнцyзькy peвoлюц|ю; тeпep твepдятЬ, щo
пpиpoднi нayки poзвили нiгiлlзм, тoдl як нayкa t знaння щoдo шкoди |
кopистi - бaЙдyжi, нe бaЙдyжi лиц'le yмoви )киття, щo схиляютЬ людeи
дo тиx чи iншиx знaнЬ' в тoй чи iншиЙ бiк> [316, с 582 -585] oтoж,
M. Пipoгoв як кypaгop шкiльнoi oкpyги стaвиB свo j]t' oбoв'язкoм, зa влaсниlt'
пpизHaнням, мopaлЬнo впливaти нa yнитeлiв i yvнiв тa бути oхopot-lцei'
зaкoнy в yнiвepситeтi,  тoдi як влaдa бaжaлa Haв,язaти йoмy тaЙнo-
пoлiцeЙськиЙ нaгляд, сeбтo пoслабити йoгo мopaлЬнe зHaчeння в oчax
yvитeлiв i шкiльнoi мoлoдi [316' с 578].

Пpo зaслyги M. Пipoгoвa нa пoлti пoзaшкiльнoi oсвiти гoвopитиtt,ty пiзнiш
нa вiдпoвtднiм мlсцt, ryт тiльки вкaЖy' щo пeдaгoгivнi пoгляди М Пipoгoвa
дiЙснo poзltiиHaлися з тoдiшнiм бюpoкpaтичHиlл yстporм, a тoмy Й нe
дивo, щo 13 бepeзня 1861 p. вiн бyв звiльнeний з пoсaди кypaтopa

.У свo.й стaттi (oтчeть o сл.tiдствiях ввeдeнiя пo Кieвскoмy yнeбнoмy oкpyry пpавилъ o
пpoстynкаxъ и нaка3aн|яxъ yчeникoвъ гимнaзiй> M Пipoгoв, 3гадyloЧи пpo кiлькiсть тiлeснo
пoкapaних yннiв, yxив нeoбepeжнoro слoвe (тoлЬкo 27> Toro слoвa нe noдapyвaв Йoмy
poсiйський кpитик M Дoбpoлюбoв 11 67 'c 237-241|
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Киiвськoi шкiльнoj oкpyги Кoли киiвськe гpol'aдянствo дoвiдaлoся пpo
звiльнeння M Пipoгoвa, тo в piзних кoлaХ гpoмaдяHствa пoвcтaЛa дyf\лкa
зaявИтИ M Пipoгoвy свoe спiвнyтгя тa влaUJryвaти Йoмy ypovистi пpoвoди
з пpoмoвaMи Biд киiвськoгo стyдeнтствa вистyпив нa бeнкeтi 3 пpolvloвoю
M .QpaгoмaHoв, a M Пipoгoв y свoiЙ пpoмoвi пpи пpoщaннiзiстyдeнтствoм
8 квiтня 1 861 p. , мaбyть' згaдyюЧи пpo бiдoлaшнy iстopiю M ' .fipaгoмaнoвa
в пoлтaвсЬкiЙ гiмнaзiТ, скaзaв: (Бyдy щaсливиЙ тиM, щo, кoли нe дoвiв нi
O.qHoгo з вaс дo пpaвдивoгo щaстя, тo бoдaй нi oднoгo нe зpoбив з свoсi
вoл| HeщaсHиM>

Haстyпники M Пipoгoвa взялися зaвзятo бopoтися з тиM дyxoм, щo
йoгo внiс з сoбoю M Пipoгoв в yпpaвлiння Киiвськoю шкiльнoю oKpyгoю
C вoе ю pea кцiЙ нoю пoл iти кoю тa y кpaiнoжepствolt't oсoбл и вo вiдзнaнився
тpeтiЙ пo нepзi HaстyпHик M Пipoгoвa - кypатop кн. oлeкоaндp ШipiнськиЙ-
Шlхмaтoв (y pp 1864-1867) Taк, нaпpиклaд, пiд vaс peвiз iT
бiлoцepкoвсЬкol peaлЬнot гlмнaзii, дe диpeКropoм тoдt бyв Mикoлa ЧaлиЙ,
кн ШipiнськиЙ <визнaв шкiдливими нaЙкpaщi твopи з пpиpoдниЧиx нayк,
з фiзioлoгi l  тa гeoлoгit i  влaсHoю pyкoю викpeслив Iх з кaтaлoгy, нe
дo3вoлившИ 3aли|JJ|!1т|А iх навiть для фyндaмeнтaльнoi бiблioтeки, тa
Haкaзaв нaдiслaти тi книжки дo свoсi кaнцeляpii . Тi дyжe активнi твopи,
я пeвeн, - пиЦJe y cвoix спoгaдax M. ЧaлиЙ, - пiшпи зaбeзЦiньдo киiвсЬкиx
книгapiв' a втopгoвaHi гpoшi oпинилися в кишeHяx писapiв> |196' c aТ|

Пpo yкpaiнoЖepствo кн Шipiнськoгo бyлa y)кe звдкa' дe Йшлa мoвa
npo дot-|oс йoгo мiнiстpoвi oсвiти гp fl Toлстot\ly Ha M. flpaгoмaнoв€l як
yкpaiнoфiлa He мeнш яскpaвoю iлюстpaцiею Йoгo yкpaiнo)кepствa мo)кe
слyжити тaкиЙ фaкг: кoли вiн дiзнaвся. щo Ha склaдi шкiльнoT кypaтopiT
збepiгaеться 500 пpимipникrв збipки <БaЙки> Л. Глiбoвa, щo Тx видaлa
для Hapoд|-tих шкiл кypaтopiя пpи M Пipoгoвi, тo Haкaзaв yпpaвитeлeвi
тoгo склaдy - yvитeлeвi ,1-i ки|всЬкoi гiмнaзit Mикoлi Бoгaтинoвy - спaлити
yсi пpимrpник|А <<я|< шкiдливe видaHня, якoмy He Moх(e бyти мiсця в
нapoдHих шкoлaх> M Бoгaтинoв y свo|х спoгaдax хвaлитЬся, щo вiн
peтелЬHo викoHaв тoЙ нaкaз кypaтopa: <Тiльки paди смiхy я зaлишив сoбi
Ha пaM.яткy oднy спpaвдt кyмeднy (книI(aнкy)), бo, читaючи i i ,  нa
зiпсoвaнiй мaлopoсiЙськiЙ мoвi '  нe мo)кHa нe смiятися) [258, с 235]'
Укpaiнoжepствo кн Шipiнськoгo, 3a спoгaдaми M.Чалoгo, дoХoдилo дo
тoгo, щo вiн мaв нaмip кнe бiльшe' нe мeншe, як пepeсeлити y пiвдeннo-
зaхiдний кpaЙ yнитeлiв з вeликopoсiЙськиx гyбepнiй, a туАv,| пoслaти
xoxлiв. Тa вiн гoтoвиЙ бyв noкликaти навiть lvlopдвy i китaЙцiв ' - нexaЙ
хoхлИ oбepнyться в китаЙцiв, aби нe зaлишaлися хoхлail'иD [196' с 406]

.Qo всьoгo тoгo peлiг iЙнiсть кн. Шipiнськoгo нaбyлa peлiг iЙнoгo
мtстицизмy, - тpeбa лyмaти, внaслiдoк paптoвoi смeрi вiд скapлarини yсix
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чoтиpЬoх Йoгo дiтeй < Князь, _ як пицJe в свoiх зaпискaх A CoлтaнoвськиЙ, -
пpиЙняв спЛepтЬ дiтeЙ' як Бoжy кapy зa пoпepeдHe свoe життя' пoЧав
кaятися' мoлитися' пoститися' пoчав вeсти в|длюднe )киття, пepeд |кoHaMи
з'явилися нeвгaсимi лa[,lпaдки. Уcя нoвiтня Hayкa, фiлoсoфськi ыeння'
HoвoЧaс'Ha лiтepaтypa з 'явилaся в Йoгo yявi витвopoм сaтaни,
диявoл ЬсЬки M и спoкyсaм и. Ч итaння святих кни г, poзl,toви 3 дyХoвeHствoм,
<житiя святих) зaЙняли yвeсь Йoгo чaс. Biн скopoтив y гiмнaзiях нaвчaHня
нoвoi poсlЙськoi лiтepaтуpИ, oбмeжив i] пepepaxyвaнHяM гoлих iмeн
ви3нaчHиx писЬMeнникiв Жyкoвськoгo, Пyшкiнa, Лepмoнтoвa, Гoгoля,
Typгeнeвa iт. п B кiмнaтax y нЬoгo зaпax,.to лaдaнoм Пpибiннi Йoгo i пiдлeглi
пpиЙняли пiсниЙ Bигляp| i зaгoвopили бiблiЙними виpaзaми - сaтaнa,
спoкyсa' сyeтa сyeт - He сxoдил|l| у l1|Ах з язикaD 1260' c 478l.

Hа peлiг iЙниХ пoчyттяx кн. ШipiнсЬкoгo гpaлvi нaйoгиднiшi йoгo
пiдлeглi, (люди|'lJки.мaнiяки>, зa вислoвoм M Чaлoгo [196, с 406], тa
poбили сoбi нa тiм /pyнтi слyжбoвy кap,сpy. oдним 3 тaких <мaнiякiв>,
aбo <мазypикiв>, як квaлiфiкyвaлa пeдaгoгiв, npибiнникiв кн ШipiнсЬкoгo.
жapтiвливa oпepа M Лисeнкa <Aндpiмiaдa>*, бyв Apдaльoн Кaлiстpaтoв,
диpeктop житoMиpсЬкoi paбинськoT tДкoли

Пpoнюxaвши, щo вiдкpилaся вaкaHсiя диpeктopa кaM'янeцЬкoi гiмнaзii,
Кaлiстpaтoв виpiшив дoбитися тoi noсaди, a для тoгo Haдyмaв зiгpaти нa
peлiгiЙних пoчyттяx кн Шipiнськoгo 3 тoю мeтoю вiн пpиixaв дo Киeвa
нiби лiкyвaти свoю зaстapiлy хвopoбy Як poзпoвtдae в свolх запискaХ
Aвтoнaм CoлтaнoвськиЙ, <Кaлiстpaтoв нaЙняв сoбi пoмeшкaHня в
сyтepeнi чepeз двa бyдинки вiд пoмeшкaнHя кypaтopa, нaкyпив дeшeвих
oбpaзкiв, в paмaх i  бeз paм, poзвiсив lХ i  yстaвив HиMи yвeсЬ кyт кiмнaти
пpoти тoгo вiкнa, щo вихoдилo нa тpoтyap Cпopядив aнaлoЙ, пoкpив Йoгo
пapчelэ' ;..oзв|сив | 3aпaлив лaмпaдки l вoскoвl св|Чки тa чeкaв нa кня3я,
пiдстepiгaючи з-зa двepeЙ. Князь мaв звичкy щoд|.|я пiсля oбiдy,
Heзвa)кdючи Ha пoгoдy, poбити nporyляHкy з пaлиЦeю в pyкax пo тpoтyapy
Углeдtвши кня3я, Кaлiстpaтoв кидaвся в свoЮ бoжницю, вiдниняв нa
вyлиЦю квaтиpкy' poзвoдив в )кapoвH| нaцJвидкy вoгoHЬ' пoсипaв нa вyгл|
)кмeHЬкy ладaнy' a саin стaвaв Haвкoлl| 'JJки пepeд aнaлoeм' пилЬHo
Хpeстився тa КI.laв зeмнi пoклoни Ha aHaлoT лeжaлa в стapiЙ oпpaвi Бiблiя
Пevepськot лaвpи, щo 

, iT випoзичив вiн тимчacoвo y пeчepсЬкoгo Чeнця
Йдуuи мимo вiдкpитoТ кватиpки, князЬ нe фз пpиeмнoстi HюХaв yлюблeниЙ

. oпepа<Aндpit\,iaда) м Лисeнкaнaтeкст M Cтаpицькoroта M.Qpагoмaнoвастaвилaся
в Киrвi в 60-х pp лишe нa пpивaтних сцeнaх в noмeшканняx лiндфopсiв M Cтаpицькoгo та
M.Qpaгoманoвa BнисrriдiЙoвихoсrббyли, м iн кн ШipiнсЬкий.ш.xмaroв'диpeКтop 1-i киiвсЬкoi
rin,lна3li oлeкса Aндpiяшeв та дeяк| yчитeлiтoi гiмна3ii тeкФ oпepи Hадpyкoванo на с 79- 116 y
тoмi 1 к3бipникa Myзeюдiяviв наyки тa мисгeцтвa УкpаТниD (к ' 1930)

I
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зanax )кивця-лaдaнy спoчаткy кня3Ь виp|шив, щo дeсЬ пoбли3y с
Heбi)кЧик. Aлe тe сaмe бyлo l нa дpyгиЙ, i нa тpeтiЙ дeнь. Цe зaцiкaвилo
князя Biн нe cтepпiв, пpисlв i  noбaчив кapтиHy пoкaянHoгo гpiшникa Btн
зaпaМ'ятaв oбличчя тoТ oсoби Пtшли poзвiдки, aлe вoHи нiчoгo нe
з'ясyвaли князeвi B yнiвepситeтськtЙ цepквi князЬ зHoв зyстpiв тy oсoбy, -
вoHa npoстoялa нaвкoлiшкaХ y кyтoчкy yсю Cлyжбy Бoжy тa пилЬHo клaлa
зeмнi пoклoни У нeдiлю нa oбiднi пoвтopилoся тe сaмe Hlrгo нe мlг
пoясHитИ князeвi '  щo тo зa oсoбa Князя oxoпила тaкa нeтepплячкa. щo
в|H yжe сaм збиpaвся зpoбити HaстyпHoгo дня вiзит тlЙ святiЙ, бoгoмiльнiЙ
людиH| тa пoгoвopИти з нeю щиpo Aлe настyпHoгo дня o 10 гoд paнкy
лaкeЙ дoклaдaс князeвi ,  щo Йoмy бaжao пpeдставитися диpeктop
)кИтoMИpсЬкoi paбинськo| шкoЛи Haказaнo пpийняти | oсь Кaлiстpaтoв
yвiЙшoв y кaбiнeт i стaв пpeдстaвлятИся князeвi ToЙ вxoпив Йoгo в свot
oбiЙми <Я вaс знaю! Я вaс poзyM|ю, я спiвvyвaю вaм!> Усaдивши Йoгo
тa пoгoвopивши з HИм пo дyшi, князь пpeдстaвив Кaлiстpaтoвa свoiЙ
дpyжИHI l(алlстpaтoв poзпoв|в, щo вiн CтpaщДar сepeд жидiв y pабинськiЙ
шкoлi тa пpoсив КHязя пepeвeсти Йoгo дo Кaм'янЦя Князь oбlцяв' _

дoзвoлИв Йoмy вiдпyсткy Ha два мiсяцi дoдoмy тa пpoсив Йoгo бyвaти y
кHязя зaпpoстo дo свoгo ви|здy з Киoва. У сepeдy Кaniстpaтoв пpиЙшoв
дo кн ШipiнсЬкoгo пonpoщaтися Poзмoва зaтяглaся нa дoвгиЙ час ЛaкeЙ
yвiЙшoв з дoклaдoM' щo oбlд yжe гoтoвиЙ Князь зaпpoсив гoстя дo сeбe
rla oбiд ToЙ noчaв пpoсити вибaчeння, щo вiн He мo)кe _ <Чoмy?p - ng
сьoгoднi пoщУся> ШipiноькиЙ сХoпив Кaлtстpaтa в oбtЙми, дeкiлька paзlв
пoЦ|ЛyBaв Йoгo тa пoвlв дo iдaлЬнi - <Тa Й Mи тaкoж щoсepeди i  п'ятницi
дoдep}ryсМoся пoстy))' _ вeсeлo дoдaв князь Тaким чиHoM Кaлiстpaтoв
Hазaв)кдИ oчapyвав Шipiнськoгo B кlнцi листonaдa пpиЙшлo дo Кам.янЦя
пpизHаЧeHHя Kaлlстpaтoва диpeктopoМ HapoдHиx шкtл ПсдiлЬсЬкoi
гyбepнir>- [260' с 479-4801

Якщo Кaлlстpaтoв бyв пpибlннИкoM кн Шipiнськoгo, бeзпepeннo, з
мoтивiв слyжбoвoi кap'сpи, тo M Бoгатинoв бyв зaпoпaдливиM
пpибlvникoм кHязя в йoгo бopoтьбr з yкpaiнoфiльствoм, Mo)кHa дyмaти, з
пpИpoди свoсl вдaчi, - вiн бyв пpaвдивиЙ <чoлoвiк y фyтляpi>, aмaтop.
дoнoщик oсь' нaпp . щo Читarмo в Йoгo спoгaдax пpo кypaтopствo

.Heзaбapoм niсля вiд' lзду кн o Шipiнськoю-Шixмaтoва з Кисва дo Moскви нa пoсадy
кypатoрa Moскoвськol u]кiЛЬнo.oкpyги A Калrстpатoв пoдався на Aимiсiю oсeлився в Кисвr'
збyдyвав тaм сoбl кам'яницю завiв кpамнинкy' дe пpoдавaв |кoни хpeстики тa пepстeнl св
Bаpвapи[261 с 56] oсoбливoдoбpиЙпpибyroкдавалайoмytкoнаCпаситeля щoзанe[вiн
бpавсpiбнoгoкаpбoванця Таlкoнaбyла зaвислoвoмM Чалoгo (aляпoвaталtтoгpaф|я'щolй
вся цtHа гpивeник) Пpoтe Кaлlстpaтoв писaв y кКlсвск'iм тeлeгpаф lD щo та iкoна чyAoтвoptlа
алe M ЧалиЙ в свoiХ сnoгaAax вкa3Ус щo ту iкoнy нaмaлював yчитeлЬ малювaння 1 -[ киiвсЬкo|
r lмнaзtTБlляoв [196' с a07]
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M Пlpoгoвa: < Пpибyв Пipoгoв, i  з ним зaзHaлa пpeвeликy ХaЛeпy HaшJa
(1-шa КиiвсЬкa _ C ) г iмназiя, та дylЛаЮ, iyсi  шкiльнiyстaHoви oкpyги
flисциплiнa стpaшeHHo yпaлa fltЙшлo дo тoгo, щo yчH| noчaли npoстo
xoдити дo кypaтopa зi скapгoю Ha диpe}сropa> [255, с 530, 531] з пpивoдy
вистyпy M. f lpaгoмaнoвa Ha yЧитeлЬсЬкiм з 'tздt в Киeвi _ 1864 p читаeMo
тaкиЙ зaпис y спoгaдax Бoгaтинoвa <Ha yнитeльськiм з'iздi вистyпив з
пpoмoвoю Дp , щo нeдaвHo скiнчив КиТвськиЙ yнiвepситeт, aлe yжe
вiдoмиЙ' як зaвзятиЙ yкpaTнoфiл _ xлoпoмaH oднoгo pазy, He MaюЧи
мoжливoстi зyпиHити пpoмoвy Дp ' щo 3 Heю звepHyвся вlH дo з'lздy, я
пpoстo виявив свoe HeвдoвoлeHня виxoдoful з зaлy сaмe в тy ХвилИHy'
кoли вiн пoчaв вигoлoшyвaти свoю пpoмoвy>[257, c 1.l1 ] Пoдaм, Haк|нeЦЬ.
iЙoгo зanис 3 пpивoдy пoяв:4 в чaсoписi <C -Пeтepбypгск|я B'kдoмoсти>
(1866) стaттt пpo зaвeдeнHя мiсцeвot Moви в сiльськиx шкoлax тa пpo
вигoтoвлeHня для п|вдeHHo-заxiднoгo кpaЮ п|дpyчникlв yкpa|нсЬкoю
мoвoю, к3'ясyвaлoся, щo стaттю тy Haписaв yчитeлЬ 2-l  киiвськo1 г iмнaзi j
Дp.> .Цалi aвтop спoгaд|в згaдyo npo тe. щo вrн вмiстив свoЮ стaттю в
<Кiсвск' iм Teлeгpaф'i> як вiдnoвiдь Ha стaттю.Q-pa тa дoдaс: кКн Шipiн-
ськиЙ-Шixмaтoв сepдeчHe дякyвaв мeнi зa стaттю)) [259' с 403]

Тpeбa мaти Ha yвaзi, щo peaкцiЙнiсть кн o Шipiнськoгo-Шixмaтoвa тa
Йoгo пpибtvникiв впoвнi вtдпoвiдaлa тoдiшнrЙ пoлiтицi цapсЬкoГo ypядy
Пpo peaкцtЙнy пoлiтикy цapсЬкoгo ypядy в oсвtтнiх спpaвaХ Moх{yтЬ св|дчити
як явH| l тaсмнi зaкoни ЦapсЬкoгo ypядy, тaк p|внo Ж явH| t тaсмнi oбiжники
Й iнстpyкцil oкpeмиx мiнiстepств в oсвlтнiх спpaваХ Як дoтeпep' тaк i дaлl
пoдaвaтимy для пlзHaHHя oсв|тHЬoI пoл|тики ЦapсЬкoгo ypядy в|дпoB|д.tlv1Й
мaтepiял - в ХpoнoлoгiннiЙ пoслiдoвнoстi _ пpи oбгoвopeHH| пooдиHoчHиХ
питанЬ, щo в свotЙ сyкyпнoстi сКлaдaютЬ тeмy Цiсl пpaшi

Як yжe згaдyвaлoся, в кiнцi 50-x poкrв пoвстaлo nИтаHHя пpo тe якиЙ
сaмe xаpaктep слiд нaАaтVi xлon'ячiЙ сepeднiЙ зaгaлЬHooсвtтнiЙ шкoлi -
класичниЙ чи peaлЬHиЙ Пpи oбгoвopeннi тoгo nитaння в.QepжaвнtЙ pадi
бtльшiсть члeнiв i t  з iЙшлася нa кoмпDoмiсi  noлoвинa всix г iмнaзlЙ мaс
бyти з oдHolo лaтиHсЬкoю MoвoЮ, чeтвepтиHa _ з лaтиllсЬкoю i гpeцькoю
Moвoю, a чeтвepтинa _ peaлЬH| г iмнaзi i  бeз клaсичниx мoв [108' с 3a9]
Cтaтyт з дня 19 листoпaдa 186a p yвlв y життя тaк| Хлoп'ячr сepeднt
зaгaлЬнooсвtтнt шкoли. г iмнaзtj з двoмa клaсичHиMи Moвaми (лaтинська
Moвa з 1-гo клaсy, гpeцЬкa- з 3-гo клaсy), г iмнaзi i  3 oдHoю латиHсЬкoЮ
мoвoю тa peaлЬH| г|пnнaз||

Пtсля зaмaхy !митpa Кapaкaзoвa нa oлeксaндpa || (1866) цapськиЙ
ypяд ви3нaв peaл|стичниЙ HaпpяM нaУкV| | oсв|ти за д)кepелo
peвoлюцtЙнoгo Haстpoю сepeд мoлoд|, a тoмy ввaжaв зa нaЙкpащиЙ лlк
для oздopoвлeHня мoлoдi - зoсepeджeнHя HaвчaHHя Ha нeбaгaтьoх
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пpeдметaх, дaлeких вiд життя, щoб пoлeгшити yчитeлЬсЬкий кo}tтpoлЬ
Haд фopмyвaнHяt\' свiтoглядy i хapaкгepy yvнiв

HoвиЙ мiнiстp oсвiти гp !митpo ToлстoЙ (вiд 14 квiтня 1866 p. дo 24
квiтня 18B0 p.) взявся дo /pyнтoвнoi змiни шкiльнoT систeми 1864 p. 3a
пpoeктoм гp. fl Toлстoгo, лишe glaсичнi гiмнaзil дaютЬ пpaвo встyпy дo
yнiвepситeтrв, a peaльнiгiмнaзii, щo мaли пpибpaти нaзвy peaлЬниx шкiл,
пoзбaвляютЬся тaкoгo пpaвa Пpи oбгoвopeннi пpoeкгy гp Д' Toлстoгo в
зaгaльнiм зiбpaннi flepжaвнoi paryА зa тoЙ пpoeкт вислoвлювaлoся ,t9
члeнiв, a пpoти ньoгo - 29 члeнiв' aлe oлeксaндp Il yхвaливдyмкy мeншoстi
члeнiв Paди тa зaтвepдив пpoeкт стaгyry гiмнaзiЙ ,t9 vepвня 1871 p. [33a,
c 246|. 3гiднo 3 тиM стаryтoм' з пpoгpai,и гiмнaзiй yсyнeнo пpиpoдo-
зHaвствo, a зaвeдeнo лoгiкy. oтoждo yнiвepситeтy lloжyтЬ встyпaти лишe
тi, якi склaли fvlaтypaлЬниЙ iспи1 сeбтo дiстaли (aтeстат зpiлoстi>

3a статyтoм peaлЬHих шкiл з дня 15 тpaвня 1872 p шкoли тi мaли
шiсть клaсiв, aлe Moгли Maти сЬoмий дoдaткoвиЙ клac, щo дaвaлo
aбiтypieнтaм пpaвo встyпy дo висoкиx тexнiчних шкiл.

P 1875 y гiмнaзiяx yвeдeнo вoсьмиЙ клaс, тaк щo кypс гiмнaзiЙ стaв
вoсьмиpiнниЙ

Toмy щo iстopиv нo-фiлoлoгiчнi фa кyл ьтeти i Пeтepбyзьки й iстopиvнo-
фiлoлoгivниЙ iнcтитyт нe в силi бyли зaдoвoлЬнити noтpeбy в yчитeляx
КлaсичниX inoв для KnaсиЧниX гiмнaзiЙ в зв,язкy нaсaджeнняlt,t клaсиЦизilty
зa стaтyтoм 1871 p, мiнiстepствo oсвiти yтвopилo в Ляйпцi/y пpи
тaмoшнiм yнiвepситeтi фiлoлoгiннy сeмiнаpiю, дe пpoтягoм двoх poкiв
м aл и сryдlюв€lти Клaсичн i мoви кaндидaти. вiдpяджeн i ryди мiн iстepствoм
oсвiти як 3 кoлa poсiЙськиx гpoМaдяH. тaк i vyжинцi, - зaxiднi слoв'яHи
(пepeважнo нexи) i  нiмцi, щo знaЛи poсiЙсЬкy мoвy 

^Qля 
зaMlщeнHя

вaкaHтниx yчитe'.lЬсЬких пoсaд дoвeлoся мiнiстepствy oсвiти зaкликaти
знaвЦiв лaтинсЬкo[ i гpeцькol мoв iз-зa кopдoнy, - тaкo)к пepeвaжнo veхiв,
a кpiм тoгo, yтвopити щe oдин iстopиvнo-фiлoлoгiчний iнститyт, a сa]Йe B
Htжинi (1875)' зaмiсть злiквiдoвaнoгo тoгo чaсy пpaвHиvoгo лiцeю. P 1888
злiквiдoвaнo ляЙцilзькy фiлoлoгiннy сeмiнapiю, бo пoтpeбa в yvитeляx-
Кnaсикax впoвHi пoкpивaлaся випyскaми yнiвepситeтськиx i iнститyтських
фiлoлoгiв |147 ' c 506' 618J

Toлстoвськa клaсичнa гiмнaзiя oдpaзy знaЙшлa гoстpy кpитикy в yсiх
кoлax гpoмaдяHствa PoсiT. B бaгaтьoх зeil,tсЬких збopaх paдники висryпaли
3 пpoтeстoM пpoти (клaсиЧнoгo кotl.l]ЙapyD Haвiть в тeaтpax вистyпaли з
кyплeтaMи, щo висмiювaли тoлстoвськиЙ клaсицизм:

И тeпepь рк eстЬ HaдeЩqe,
чro чpeз нeскoлЬкo roAoв

;:':iI#]:}l",HHУЁ,o, " .,,, l
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fliяльнiсть гp д. тoлстoгo як мiнiстpа oсвtти мo)кyтЬ xapaктepизyвaти
тaкi Йoгo poзпopяджeння: 20 жoвтHя 1872 p, мiнiстp oсвiти пoкaзaв' щoб
yсi гiмнaзисти (нaвiть пepшoгo клaсy) нoсили свoi пiдpyнники i зoшити з
дol,y дo шкoли l нaзaд дoдoмy He |Haкшe, як в (paнцяx> нa спинi, пoдiбнo
дo вoякiв: 8 листoпaдa 1872 p. мiнiстp oсв|ти видaв poзпopяджeHня - нe
пpиЙмaти в стyдeнти yнiвepситeтiв нiкoгo з сapaтoвськoi дyxoвнoi
сeмiнapii, бo тaм кoлисЬ вЧився Mикoлa ЧepнишeвськиЙ|125' с. 466, 468]"
Дисциплiнy yннiв сepeднix шкiл визHaчeнo в <ПpaвилaХ для yчeникoB>
тa в <ПpaвИлaх |л накaзaнiях>. У числt кap e зв|лЬ|-|eHHя yчHя з пpaвoм
встyпy дo |ншJoi шкoли в тiм сaмiм мiстi; звiльнeння бeз тaкoгo пpaвa;
звiльнeння бeз пpaвa встyпy дo бyдь-якoi шкoли. P 1 876 з 50 тисяv yннiв
сepeднix шкiл y цapськiй Poсii звiльнeнo 3a HeпoxвaлЬHy пoвeдiнкy 287
yннiв, з них двoХ - бeз пpaвa встyпy дo бyдЬ-якoТ шкoли' 997 - зa
мaлoyспiшнiсть тa 1182 - зa Heвнeсeння ]lлaтHl зa нaвчaнHя.

дyжe яскpaвo з.vtaлювaв пpoф B Aнтoнoвич y свoiй стaттi
<Miнiстepствo гp .Ц. A. Toлстoгo)) всe тe лиXo, щo Йoгo зaпoдiяв Moлoдl
тoЙ гpaф за чaс свoгo кepyвання мiнiстepствoм oсвiти. Haвeдy тyт витяги
з тoi стaттi: <flиperсгopи пoвиннi 6ули зa всякy дpiбницю: нe пo фopмi
пoцJиry oдeжy, Heпoслyx, сyпepeчки з yчитeлeм i т д. - вигaHяти nитoмцlв
з гiмнaзtl; Хтo .Йaв мeншe 10 лit xoч би й oдним мiсяцeм, тoгo He npиЙмaли
дo пepшoгo клaсy, xтo мaв бiльшe 11, тoгo тeЖ нe пpиЙмaли;rгo двa paзи
нe мiг qдepжaти (склaсти. - C ) iспитy, тoгo вигaHяли, i т. д Ceкpeтнi
iнстpyкцi i  пpикaзyвaли, щoб iсnити poбити як Mo)кнa нaЙтpyAнiшe
Peзyльтaтoм цьoгo бyлo тe. щo зa дoклaдними стaтистичHиililи Цифpaми
нa 100 хлoпЦiв, якi всryпaли щopoкy дo 1-гo клaсy, зaкiннyвaли вoсЬ[,tиЙ
клaс тiльки 6, a 94 npoпaдaЛи пo дopoзi: jx вигaняли з гiмнaзlt тa тtльки
He зpaзy, а пoчиHaючи э 4-гo i дo 8.гo кЛaсy; iнoдi бyвaлo тaк, щo в цiлlЙ
гiмназiТ нixтo нe зaкiннyвaв iT' a в 1871 p. в .l5 гiмнaзiяx Oдeськoi oкpyги
нe зaкiнчив г|MHaз|| нi oдин виxoвaHeцЬ' нaст|лЬки кypaтop l диpeктopи
щиpo випoвHили дylvtкy мiнiстpa! onpiн тpyднoстi нayки' ii бeзплiднoсти,
гpaф ТoлстoЙ ввiв y t l lкoлy eлeмeнт пoлiцiйниЙ; тiльки тoй yнитeль
yвa)кaвся дoбpим i <блaгoнадe)кHиM)), кoтpий yмiв дoпeкги yчHям, чepeз
свapкy з кoтpим бaгaтo yннiв мoжнa бyлo вигнaти, кoтpиЙ випoвняв yсi
сeкpeтнl пpикaзи диpeктopa; як т|лЬки xтo з yЧитeлiв yмiв пpив'язyвaTи
дo сeбe yннiв, як yмiв вiн зaoxoтити дo нayки He пpиNлyшyваHHяM l нe
стpaxoм, a poзвиткoм, тoтaкиЙ yвaжaвся нeбeзпeчним , i Йoгo вигaHяли з
noсaди <пo 3 пyнктy)), He кaжyчи зa щo Haслiдкoм тoгo бyлo тe, щo
(кoжl-ioгo гoдy дeсятки питoмц|в стplлялися' тoпилисЬ' вlцJaлИсЬ сepeд

. 06lжникoм мiнlстpa oсвiти здня 22 сяupпня 1863 p дoзвoлeнo пpиймати дo yнiвepситeт.в
бeзiспитyтихвиxoванцlвдyхoвниxсeмiнapiй.якl yспrшнoзaкiнчилисeмiнаpiю[147 с 426l
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iспитy, сoтнi слaбyвaли Й yMиpaли вiд тифy, aнeмij, вiд сyxoт i зaпaлeння
мoзкy дeсятки тисяч людeй пoтpaтили мapHo життя i oстaлись aбo
вiчними пpoлeтapiяма, a6o зaписaлися в нiгiлiсти i пoнeсли стpaшHy кapy
нa вигHaHню, a дexтo нa шибeницЬ> |2, c 149' 151].

He мeнш влyчHo схapaктepизyвaли гp !. Тoлстoгo як мiнiстpa oсвiти
визнaчнi poсiЙськi пeдaгoги M. Пipoгoв i К Ушинський 3a вислoвoм
пepшoгo, ! ТoлстoЙ - (клaсичHиЙ гpaф, якoMy humaniora нe пiшлo нa
дoбpe i нe зpoбилo Йoгo ryMaнниM) [316' c. 571|, a К. УшинськиЙ в листt
дo вiдoмoгo пeдaгoгa бap M. Кopфa писaв: <Bи нa сaмo[,ty сoбi знaстe'
бeз сyмнiвy. як пpиeмнo в тeпeplшнiЙтяжкtлЙ чaс. кoли гp ТoлстoЙ дaвитЬ
HаpoдHy oсвiтy тягapeм двox мiнiстepств (ТoлстoЙ бyв oднoнaснo i
мlнiстpoм oсвiти, i oбep-пpoкypopoм Cв Cинoдy - C ), дiстaти вислiв
спiвvyтгя дiлy, щo Йoмy пoсвятилa людиHa всe свoe життя) [З17 ' c.203l

.Qля хapaкгepистики гp !. Тoлстoгo як бeзпpинципl{oT людини мo)кyтЬ
слУ>I<I4тv1 фaпи пpи3нaчeHHя ниM нa piзнi пoсади пo мiнiстepствy oсвiти
тaких oсiб, якi мoгли викликaти дo сeбe лишe пoчyття пpeзиpствa тa
знeвaги Taк, нaпp., Ha пocaдy кypaтopa oдeськoТ шкiльнoi oкpyги
гpfl ТoлстoЙ пpизнavив 1866 p. Cepгiя Гoлyбцoвa l-{e пpизнaveння бyлo
нaгopoдoю C. Гoлyбцoвa зa тe, щo вiн, зaЙмaючи пepeд тим пocaдy
Mиpoвoгo пoсepeдHикa в PязaнськiЙ ryбepнii. дoпoмaгaв гp !. Тoлстoмy в
Йoгo мaхiнaцiяx щoдo npивлaсHeння кpiпaцьких зeмeлЬ. 3гoдoм C Гoлyбцoв
бyв кypaтopoм киiвсЬкoT шкiльнot oкpyги (в pp 1880.1888) [327' с 195]

oтoж в пepioд кepyвання гp ! Toлстoгo мiнtстepствoм oсвiти
{14 04 1860) дyжe дoбpe пoчyвaли сeбe тi пiдлeглi Йoмy ypядoвцi, якi нe
дopoжили |нтеpeсaMи Hayки. шкoли l npoсв|ти' |, Haвпaки, тяЖкo стpaждaли
тi. якi щиpo xoтiли слyжити тим iнтepeсaм oсь. нaпp., як.t,toтивyвaв свoю
дoбpoвiльнy димисiю 3 пoсaди пoмiчникa кypaтopa Киtвcькoi шкiльнoi
oкpyги Mихaйлo Tyлoв (1873). <Кepyвaння мiнiстepствoM oсвiти
гp ! Тoлстoгo бyлo, Ha пltoЮ дyмкy, тaкoгo poдy' щo тiльки нaЙлютiшиЙ
вopoг PoсiT мiг пpидyмaти пoдtбнy систeмy кepyвaHHя шкiльнoю спpaвoю,
пpикpивaЮЧи П гapнoю нaзвoю Клaсици3мy 3poзyмiлa Piч, щo пpи тaкiм
пoглядi нa шкiльнo-aдмiнiстpaцiЙнi poзпopядки, щo jx зaвoдив гp. ТoлстoЙ.
дaлЬшa слyжбa в мiнiстepствi oсвtти бyлa б для [4eнe вiчним дoкopot\4 y
зpaдi oбoв.язкy слyжби, i я piшив кpaщe пepeHoсити всiтяжкiдля сeбe
нaслiдки димисiТ, нiж oдepжyвaти yтpиМaнHя зa слyжбy тoмy, в чoмy
вбaчaвтiльки лицeмipствo i oшyкaнствo>- [32 с 311] Caмe нa Beлицдeнь

.У спoraдах кoлишнtх yннlв гiмнaзlй ктoлстoвсЬкoю pe)кимyD я нe знaхoдив тeплиx 3гeдoк
пpo самy шкoлy - а лишe тeплi згaдки пpo oкpeiilих oсiб з пeдагoгivнoгo пepсoнaлy, щo i пpи тiм
peжимt спpoмoглися збepeпи y сeбe <живy дyцJy). тиi, часoм як дeяк| г|мназii 3 пoпepeднiх
часiв 3алишили пpисмнl спoгаAи в пам'ятi кoлишнiх lx виxoваHцiв oсoбливo тeплi згадки
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1880 p. гp. !. Toлстoй пoдaв пpoхaння npo димисiю-. [.|e спpaвдi бyлa
(кpa[ДаHкaD, 3a вислoвott,l B. Aнтoнoвичa, для всЬoгo гpoмaдяHствa в
цapськiЙ PoсiТ Тa зa BeликoдHeiл швидкo нaстaли звичaЙнi бyднi, щo
давaли гpoмaдяF|ствy (тoлстoвсЬкиЙ дyx) y Hoвиx poзпopядкaх
нaстyпникiв гp. fl Тoлстoгo, oсoбливo тpeтЬoгo HaстyпHикa йoгo - lвaнa
fleлянoвa (згoдoм гpaфa), якиЙ бyв мiнiстpoм oсвiти вiд 16 бepeзня 18B2
p дo 29 вepeсня 1897 p.

fliяльнiсть | .Qeлянoвa як мiнiстpa oсвiти мo)кyтЬ ХapaКтepизyвaти
тaкiдaнi: p 1B87 yxвaлeнo зaкpити niдгoтoвvi клaси пpи гiмнaзiях, щoб
(yсyнyти вiд гiмнaзiЙ тaкиx yннiв. яким чepeз y[ioви пoбyдy ixнix бaтькiв
эoвсiм нe слiд дoМaЕтися сepeднЬoi гiмнaзiaльнoT oсвiти>, a 18 vepвня
тoГo сaмoгo poкy виЙшoв слaвнoзвiсниЙ oбiжник l  .Qeлянoвa (пpo
кyxapчиHиx дtтeй>. Тим oбiжникoм мlнiстp paдив диpектoparvt гiмнaзiЙ
peтeлЬHo дoдepжyвaтися пpaвилa - нe пpиЙмaти дiтeй щo Тxнi бaтьки
(He дaютЬ дoстaтнЬoТ гаpaнтiТ щoдo пpaвилЬHoгo дoмauJнЬoгo дoглядy).
oтoж нaкaзaнo бyлo стapaтися нe пpиЙмaти <дiтeЙ вiзникiв, лaкeiв,
кyхapiв' пpaчoк' дpiбниx кpaмapiв iтoмy пoдiбних людeй, зa виЙняткoм
xiбa дiтeЙ, oбдapoвaHиx нaдзвиvaЙними здiбнoстями, бo зoвсiм нe слlд
вивoдити дiтeЙ з тoгo сepeдoвищa, дo якoгo вoHи HaлeжатЬ, |Haкшe, як
noкaзye дoвгoлiтнiЙ дoсвiд, пpивoдитЬ jx дo знeваги свoix бaтькiв, дo
нeвдoвoлeння з свoгo пoбyтy, Ao oзлoблeнHя пpoти icнyюнoi i нeминyнot
пo сaмiЙ пpиpoдi peveЙ нepiвнoстi illaeткoвoгo стaнoвищa

Пiдгoтoвкa дo тoгo славнoзвiснoгo oбiжникa пoчaлaся вжe вiд1883 p
У HoвoнepкaськiЙ гiмнaзii Ha пoчaткy тoгo poкy виHик вeликиЙ зaкoлoт,
щo зaкiнчився вибyxoм пopoxy в пoмeшкaннi диpeпopa гiмнaзiТ flля
дoслiджeння тot пqдii виlХaв сaM кypaтop Хapкiвськol шкiльнot oкpyги

3нaЙшла нoвгopoд.сiвеpськa гiмнa3iя за час кepyв.tння нeю lллi TимкoвсЬкoгo щo вжe в 30.х
poкaх Х|Х сr завiв y вищиx клeсах лiтeparypнr vитання. на якиx ви3наЧалися свoitt'и спpoбами
лiтepaтypнoi таopчoсгi Кoстянтин УшинськиЙ, Панькo Кyлiш та Mихaйлo Чалий У свoTx. на
)кaлЬ. }teзакiнчeниx спoгaдax пpo нoвгopoA.сiвepськy гiмназiю К Уtдинський пишe' щo в тiЙ
6iднlй rrмназiТ мaлeнькoгo мicra в 30-x pp вихoвaння в нав.tальнiй гaлyзi бyлo нe тiльки нe
нижчe, aлe навпь вищe тoгo. щo Йoгo набyвaлoся в 6arатьox iнших гiмназiях oсь нoмy за
Aиpeктopyвання |ллr <Deдopoвинa (Гимкoвськoгo - C) виxoванцi тoi гiмназ|i вiA3нaчалися нa
iспитах y всiх yнiвepситeтax> |317 ' с 47| flля хаpaпepисгики | ТимкoвсЬкoгo як л|oдиHи мo)кe
слyжити тaкий факr: yнитeлeвi epoфеeвi, який 6yв дoбpим пeдaгoгoм. aлe мaв пpисrpасгЬ дo
чаpoчки. I TимкoвськиЙ захiнчив свoю пoAяl(y за yспixи yvнiв такими слoвами' <Bикиньтe 3
гoЛoви. щo хopoцJий yчlтeль oбoв.язкoвo мyсить бри п'яницeю> [,l5в' c 220|

.Гp 
.Q ТoлсroЙ. щo бyв пpизначeниЙ м.нiсгpoм oсвiти. як yжe 3гадyвалoся , пiсля замaxy

Кapaкoзoвa 1866 p. взявся 3нищити ((кapниниrилизмаD. а пpoтe пtсля 14 poкiв йoгo
мiнiстpyвання(ниlилизlt it))знaчнoзбtльшився oтoж,гp Toлсroмyтaйoгoпapтi i3алишилoся
звaлити пepeд цapeм гpiх на грмeдянсrвo. нa бaтькiв' щo. мoвпяв. нeAoстатнЬo пiдтpимyвали
пpaвитeлЬствo [302. с 19l
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M.MaксимoвськиЙ. У свoeмy дoнeсeннi мiнiстpoвi oсвiти вiн писав, щo
oдHoю з пpиЧиH сyMнoгo стaнoBищa нoвoчepкaськoi гiмнaзii e зaнaдтo
лeгкиЙ дoстyп в нaшi гiмнaзii взaгaлi, a в HoвoЧepкaсЬкy oсoбливo, - для
дiтeй piднiших i нижчиx вepств нaсeлeнHя. !я дyмкa M. MaксимoвсЬкoгo
бyлa визнaнa в мiнiстepсЬкиx кoлaх (заслyживaющeЙ внимaнiя> [3.18,
c.73-741.

.|0 липня 1887 p. Bвeдeнo Hopмy для встyпy дiтeй жидiBсЬкoi
нaцioнaльнoстi дo гiмнaзiЙ, a сaillte - дo гiмнaзiй в paЙoнi жидiвськoT
oсiлoстi 1Оo/o,B iнших paйoнaх -5%, в Пeтepбypзiтa Moсквi_3 % yсiеi
кiлькoстi yннiв дaнol гiмнaзiТ |147 ' с. 641|.

oстaннe дeсятилiтгя XlX ст He пpинeслo нiчoro oсoбливoгo в дiлянЦi
сepeднЬoi шкoли' щo зaслyгoвyвaла б нa нaшy yвary

Кiнчaючи нa цЬoмy iстopiю хлoп'ячoi сepeднЬoi зaгaлЬнooсвiтHЬol
шкoли' гoлoвHo клaсичнoT гiмнaзij, дo3вoлю сoбt навeсти тyт стислy. aлe
дyx(e яскpaвy oцiнкy клaсич|.|oi гiмнaзii Ha всЬoмy пpoстopi цаpсЬкoТ Poсii
з-пiд пepa aкaд. o. Пипiнa: <Hiкoли KлaсиЧнa систeмa нe викликaлa | в
сaмiЙ шкoлi, i в сyспiльствi тaкoгo тя)ккoгo, гHiтючoгo вpaжeнHя' як
клaсичнa гiмназiя, щo iT ствopи л|n, зa Haмoвoю Кaткoвa, гpaфи Д ToлстoЙ
i l .  .Qeлянoв). [293, с 53].

Пoдaм тeпep дeякi вiдoмoстi з життя пooдинoкиx гiмнaзiЙ зa чaс вiд
кiнця 40.х poкiв дo кiнця Х|Х ст.

Biнницькy гiмнaзiю p. 1847 пepeнeсeнo дo Бiлo.l Цepкви. B лютoмy
.t862 p диpeКropoм тoT гiмнaзi1 стaв M. ЧaлиЙ, пpиятeлЬ T. Шeвчeнкa

|248' c.219-220|. У киiвських гiмнaзiях yжe вiд 60-х poкiв стaли виHикaти
сepeд тaмoшнix yннiв зaкoлoти Тaк, 1863 p. виключeнo з .l-l гiмнaзii цiлy
ни3кy yvнiв (3aмятiнa, Cyббoтiнa, lвaнoвa, Плeщeевa, Cмipнoвa,
Бoгдaнoвa i iн.) зa (пopyшeння пopядкy i дисциплiнtл>>, a 26 yннiв 2-i
г iмнaзi j  пiдпaли piзним каpaм - виKлЮчeнню з г iмнaзi l '  кapЦepy' plзкaм
iт п У 70-x poкax з 1.i гiмнaзii виключeнo yння 4-гo клaсy ДoбpoвoлЬсЬкoгo
3a пoшиpeння чaсoписy <3eмля i Boля> тa кHиг сoцiaлiстиннoгo змiстy, a
yннiв Г. Шeффepa тa П Кaндибy - зa пoшиpeння peвoлюцrйнol лiтepa-

rypи. oсoбливo вeликиЙ пepeпoлoх 3aвдaли HaЧaлЬствy киiвськиx гtмнaзiй
зaкoлoти yннiв тиx гiмнaзiЙ в 30-x poкaх. Taк, нaпp ' тoвapицJ мiнiстpa
внyтpiшнrх спpaв пoдaв мiнrстpoвioсвiти | !eлянoвy (сeкpeтнy 3aпискy>,
дe пepepaxyвaв низкy пpiзвищ yннiв киiвськиx гiмнaзiЙ як члeнiв piзниx
HeлeгaлЬ}lиx opгaнiзaцiй: 1) lвaнiв, кoл yчeнь 3. i  киtвськoi г iмнaзi l-
opгaнiзyвaв peвoлюцiЙниЙ poбiтниниЙ гypтoк; 2) Кeмeтги, yveнь 2-oi
/iмнaзii - гloстaчaв пoлiтичним (злoчиHЦяlvt) oтpyry (для пpeстyпHих
цiлeЙ>, 3) Maзнeнкo, yчeнЬ 2-i гiмнaзij - бyв нa сХoдиHax пoл|тичниx
<злoнинцiв> в спpaвi пiдгoтoвки yбивствa (ypядoвoгo aгeнтa>; 4)
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Лiбepмaн, yчeнЬ 3-i  г iмнaзi i  -  в йoгo кваpтиpi oбгoвopювaвся плaн
пoгpaбyвaнHя пotшти з мeтoю здoбyття зaсo6iв для peвoлюцiЙнoi
дiяльнoстt; 5) КpyшинськиЙ, yveнь 3-i гiмнaзii _ noшиpювaв пpoклaмaцii
з пpивoдy зaкpиття Hoвo-oлeксaндpiйськoгo iнстиryry; 6) Яцeнкo, yчeнЬ
3-I гiмнaзii _ бpaв yчaстЬ в пepeвeзeннi з PyмyнiT peвoлюцiЙнoi лiтeparypи;
7) Бинкiв Boлoдимиp, yчeHЬ 2-i гiмнaзii' opгaнiзyвaв зaмaх на (ypядoвoгo
aгeнтa)); 8) Бинкiв oлeксaндp' yЧeнЬ 2-i гiмнaзir - зaвhyвaв peвoлюЦiЙнoю
бiблioтeкoю' здoбyвaв дpyкapськi  пpилaди, oтpyтy i  збpoю для
тepopистичниx цiлeЙ - l. fleлянoв нaкaзaв кypaтopoвi КиiвськoT шкiльнoi
oкpyги пiдсилити l-iaгляд зa yчнями | спpaвдi' гiмнaзiaльнe нaчaлЬствo
eнepгiЙнo вдaлoся дo пepeвeдeння тpyсiв сepeд yннiв гiмнaзiй. Bвaжaлoся
зa вeликиЙ nepeстyп, якщo пpи тpyсi знaxoдили y yvнiв твopи Д. Пiсapсвa,
п pи мlpни к гeкroгpaфiv нoгo yннiвськoro чaсoп исy < Пo6hги > aбo нeдoзвoлe-
нi цeнзypoю твopи Т. Шeвчeнкa [318' с. 99-,101].

1-шa киjвськa гiмнaзiя в 40.70.x pp. xlХ ст liaлa сepeд yvитeлiв
Чи[,taлo свiдoмих yкpaiнцiв, як B. Aнтoнoвич, oлeксa Aндpieвський,
M Кoстoмapoв, oлeксaндp Pyсoв, Якiв Шyльгин тa iн , aлe згoдoм тa
гiмнaзiя cтaлa фoщeцeю вopoгiв yкpaiнствa Тaк, oдин з виxoвaнцiв ,t-Т

ки|всЬкoi гtмнaзit 3 вeликoю пoХвaлoю вислoвлю6тЬся пpo yнитeлiв
[4aтe[4aтики Гpeнкoвa i  TиxoмaндpицЬкoгo' пpo yчитeля poсiйськoi
лiтepaтypи Apсeньeвa, a oсoбливo пpo M. Кoстoмapoвa: oпoвiдaння Йoгo,
св|дчитЬ aвтop спoгaдiв, пpикoвyвaлvi увary всix yvнiв. нe виключaючи
пoлякiв. Пpoтe пoганi спoгaди зaлишилися y тoгo aвтopa npo всiх
(HaAзиpaтeлiв>: <Hi пpo oднoгo з них нiчoгo нe мoжнa скaзaти, кpaщe
всЬoгo зaбyти \х> |244, с 248|'.

У 2-Й киiвськiЙ гiмназii тoгo чaсy сepeд yчитeлЬсЬкoгo пepсoнaлу 6уnи
тaкi вiдoмi oсoби: iнспeктop Пaвлo Hayмeнкo (бaтькo Boлoдимиpa
Hаyмeнкa); l .  B. Bepнaдський, пiзнiшe вiдoмиЙ yveний пoлiтик-eкoнoм;
К Гipш, aвтop пpaцЬ з гaлyзi iстopиннol гeoгpaфii Poсii; A.Hикoлaeвський,
aвтop пiдpyнникa <Истopiя pyсскoЙ литepaтypЬt>; M ЧaлиЙ, B. Шyльгин,
пiзнiшe пpoф киiвськoгo yнiвepситeтy; l.Лaшнюкoв, дoцeнт Киlвськoгo
yнiвepситeтy; I CaмчeвськиЙ' видaвeць лiтoписiв Caмyiла Beлички i
Гpaб'янки, M Caмчeвський, yvитeль гeoгpaфii |294' c.452453|.

Лyбeнськy гiмнaзiю вiдкpитo 3 вepeсня 1872 p в склaдi niдгoтoвнoi i
3 нижчиx клaсiв Пepшим диperстopbм тoT гiмнaзiT бyв Maтвiй Cимoнiв
(лiтepагypниЙ псeвдoнiм йoгo _ Hoмис) 3a спoвдaми oднoгo з виxoвaнцiв
лyбeнськoi г iмнaзiT, Cимoнiв <нiчим нe виявляв пepeд yчняlt 'и свoiХ

-Гe H Кiсвскaя 1-я rимназiя въ 40.xъ гoдахъ: Cбopникъ въ пoлЬ3y нeдoстaтФ{нь|хь
сгyAeнтoвъyнивepситeтa св Bлaдимиpa спб , 1895 [l-|ит за: lкoннiкoв B Кieвъвъ 1654 -
1855 rг Кieвъ' ,| 904]
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yкpaТHoфiлЬсЬких пoглядiв тa oстepiгaвся впливaти нa Hиx y
Haц|oнaлЬHoMy в|дHoшeнH|' aлe 3y[,t lв пoвeсти спpaвy тaк' щo дo
пeдaгoгiчнoгo пepсoHaлy лyбeнсЬкoТ гil'лHaзij бyлo пpизнaчeHo кiлЬкa
Чoлoвiк yкpaiнoфiлЬсЬкoгo нaпpяMy> Ha noнaткy лyбeHсЬкa гiмHa3iя мaлa
тy пpивiлeю' щo пoлтaвсЬкe ryбepHiaльнe зeмствo вибopoлo сoбi пpaвo
пpи3нaчaти для лyбeнсЬкoT гiMнaзii диpeктopiв пoмiж людeЙ вiдпoвiдHoi
oсвiти, бo вoнo в3ялo Ha сeбe виплary пoлoвиHи кoштiв, пoтpiбHиx Ha
yтpиMaнHя тo| г iмHaзiT. Чepeз дeякиЙ чaс ypяд визHaв, щo yмoвa з
зeмствotl, Йoгo в'яжe, poзв'язaв jT iтoдi звiльнив M. Cимoнoвa 3 пoсaди, a
нa Йoгo мiсце пpизнaчив iнспeкгopa тoi гiмнaзil п. Лaзapeнкa. Bиxoдяни
вoсeни 1877 p нa пeнсiю, M. Cимoнiв зaлишив гiмнaзiю в кiлькoстi46.t
yчня, a пpи диpeIсropoвi Лaзapeнкoвi пpoтягoм 1877178 UJк' p. вибyв з
гiмнaзit .131 yveнь P 1896/97 y гiмнaзit бyлo всьoгo 2.10 yннiв [28a' с 56'
58; 285, c 73-741

Пpилyцькa г iмназiя бyлa тpeтЬoю нa Пoлтaвщинi Пepшим
диpeктopoм tT бyв Тeoдoсiй Bopoний Bчився вiн y Киiвськoмy yнiвepситeтi,
кoли кypaтopoм КиТвськol шкiльнoi oкpyги бyв M Пipoгoв, i тoдi yжe вiн
бpaв yнaсть y ки jвсЬкиx нeдiльниx tllкoлax Пiсля зaкiнчeння yнiвepситery
T BopoниЙ бyв пpoфeсopoM нiжинськoгo лiцeю, a noтiм зaЙмaв
диpeктopсЬкi пoсaди спoчaткy в бepдянськiй, a згoдoм в пpилyцькiЙ
гiмнaзij Biн, як i диpeпop лyбeнськol гiмнaзil M. Cимoнtв, бyв тaкoж
yкpaTнoфiлoм i сepдeннo стaвився дo мoлoдi. 3a спoгaдaми oдHoгo з yннiв
тot гiмнaзii зa чaсiв Т Bopoнoгo, (свoiх yннiв вtн piшyнe, iнoдi з нeбeзпeкoю
для сeбe. бopoнив i пepeд oкpyгolt,t. i пepeд вчитeляMи, i пepeд пoлiцieю
тa пpиЙмaв дo свooi гiмнaзli бaгaтьox вик'.lюЧeHих з iнших гiмнaзiй, a
oднoгo нaвiть пpийняв з <двiЙкoю з тз (пoвeдeнiя>. oтжe нe дивo, щo
T.BopoниЙ (тpиMaвся лишeдoти, пoки бyв жlлвиЙl П Гaлafaн, пoчeсниЙ
noпeчитeлЬ тoi гtмнaзiТD. a пoтill бyв звiльнeний з пoсaди бeз пpaвa
зaЙMaти бyдь-якy дepжaвнy пoсaдy [285' с. 75l. 1892 - 93 uJк p y
пpилyцькiЙ г iмнaзi l  вчилoся 190 yннiв"

* Як вихoванeць пpилyцЬкoi гli,lнaзiiдoзвoлю сoбi poзпoвiсти тyт пpo нeзвичаЙний пepeбir
мaтypaлЬнoгo |спитy в npилyцькiй г|мнaзi i  1892/3 шк p , сeбтo тoAi ' кoли мeнl дoвeлoся
склaдaти в нiй мaтypaльниЙ tспит _ як вlдoмo' мaтypальний iспит пoдiлявся нa писЬмoвий (3
poс|йськo'. лiтeparypи. лaтиHсЬкoi мoви тa мaтeмaтики) i yсний (з эaкoнy Бoжoro. клaсиЧниx i
)кивиx мoв iсгop|T та матeматики) Тeми письмoвoro iспитy надсилeлися з кypатopii шкiльнoi
oкpyги Ha .м'я Aиpeктop|в гiмнaзiй - в 3акpитиx кoнвepтах 3 сypгyчeвoю пeчaткoю кoнвepти
вiдкpивaв диpeктop riмназti пepeд абiтypiснтaми в пpисrrнoсri члeнiв iспитoвoi кotl'iс|i в дeHЬ
iспитy .Qeкoли бyли випaдки. щo абiтypieнти якимсЬ чинoм дiзнaвaлися нaпepeд пpo тeми
писeмнoгo iспитy Бoдaй такий виnадoктpапився в Киiвськiй u:кiльнiй oкpyзi caмe в189213
шк p 3а двa днi пepeд писЬмoвим |спитoм oAин пpилyчани}l. cryдeнт киTвськoю yнiвepситeтy'
пpивiз нам, абiтypiентам, тeми з Киoвa Пoдopoж для ньoгo бyла }teлeгка: тoдi щe нe бyлo
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Пpo piвнeнськy гiмнaзiю пoдaв цiкaвiспoгaди Boлoдимиp Кopoлeнкo.
P1867-1868 чeкaли в Piвнiм пpиlздy гeнepaл-гyбepнaтopа пiвдeннo-
зaХiдHoгo кpaю Бфaкa. Biн мaв зyпинитися в пoil'eшкaннi <iспpaвникa>
Пpoти тoгo пoмeшкaння бyлa yvнiвськa квapтиpa пaнi Caвицькoi. oтoж
зiбpaвся rypт гiмнaзистiв y пpисaдкy бiля тoТ кваpтиpи, щoб пoдивитися
нa зycтpiн гeн.Бeзaкa Углeдlвши, щo гiмнaзисти He 3Hяли кauJкeтiв' Бeзaк
схвaтив y пpисадкy oдF|oгo x,loпчикa, 3дaстЬся, yчHя з дpyгoi гlмнa3ti,
F iai4Hяв Йoмy вyxo тa пepeдaв тoгo yчHя пoлiцiянтoвi з вигyкoм -
<Apeстoвaть!> Пoлiцiя зaлaдилa тoгo хлoпця в бyцeгapню, де 3вичaйHo
пepeбy вaють пiдпил i дo витвepeзiння .Qиpeпop гiмнaзii ДoлгoHoгoв п i шoв
дo Бeзaкa. a тoЙ нaпyстився нa нЬoгo: nЩo тrг y вaс? бeзлaддя! нeпoвaгa!
Пoлячки нe здtЙмaютЬ шaпoк пepeд нaчaлЬствoм!> _ <Baшa
яснoвeлЬп,loжнiсть! - вiдпoвiв .Qoлгoнoгoв спoкiЙнo i твepдo, - в iнший
чaс я гoтoвvtЙ вtаcлухaти вaс, щo вali бyдe зaвгoдHo скaзaти. Tепep
нaсal4пepeд я виinaгaю нeгaЙнoгo визвoлeHHя lt4oгo yчня, HeзaкoHHo
apelJJтoвaнoгo пpи пoлiцiT. Пpo uю пoдiю я yжe нaдiслaв тeлeгpaмy свoeмy
нaЧaлЬствy>. Бeзaк poзryблeнo гляHyв Ha диpeктopa i нaкaзaв нeгaЙнo
звiльнити yння CaвицЬкoгo. B. Кopoлeнкo, poзпoвiвtuи в свolx спoгaдaх

пpямoгo зaлi3ничнoro спoлyчення Киeва з Пpилyкoю, бo зaлiзниця з Кисва дoхoAилa лиUJe
дo Hrжинa. а мrж Hbхинoм i Пpилyкoю кypсyвали жидiвськi бaлaryли - зpoзyмiлa piv. письмoвий
iспитвипавyвсiхнасдyжeдoбpe Aлepaдtстьнаша6yлaсxopoминyща'бoнepeздeкiлькa
днlв пlсля тoгo диpeктop oгoлoсив нам нaкa3 3 кypaтopiТ - склaдати нerайнo письмoвий tспит
xoчa нa цeЙ pe3 нaдiслaнi з кypaтopiT тeми нe булllt нai, напepeд вiдoмt' oднaк iспит пpoйшoв
3 нe мeншим yспiхoм. бo oбepнyвся y пyсry фopмaльнiсть: yvителr спoкiйнo пoстaвилися дo
списyвa}iня oдниx yvнlв y дpyгих i нaвiть сaмl пpиxoдили на дoпoмoгy cлaбшим yчняtt' пpи
викoнаннi ними писeмнoi пpацi Тpeбa Ayмaти, щo тarмницю пepЦJих писЬмoвих тeм poзкpив
xтoсЬ з канцeляpiТ кypaтopа киIвсЬкoТ шкiльнoТ oкpyги бo влiткy 1893 p пpавитeлЬ тol
кaнцeляpiТ бyв звiльнeний з пoсади 3гoдoм тyт тeкoж пpo 3вiльнeння в 80.х poках
|в Бoгoслoвськoo i |в Кoнoнeнкe двox ytитeлiв матeмaтики пpилyцЬкoТ xлoп'ячoТ гiмнa3iT. 3
пpич]rни пoлiтичнoi нeблeгoнaдiйнoстi _ 6eз пpава слyжби в мiнiстepствi oсвiти
lв Бoгoслoвський сllyжив пoтiм в flepжавнoмy банкy в ПeтepOypзi i там 1905 p видав
фiлoсoфcький твip <Boпpoсы жи3ниD, а | Кoнoнeнкo сл)D|(ив пoтiм зeмським стpaхoвим
агeнтoм на Чepнiгiвщинi Blдoмий матeматик, вихoванeць пpилyцЬкoi гiмHа3|Т. пiзнiцJe
npoфaсop Bаpшaвськoгo yнlвepситery. члeн-кopeсnoндeнт Poсiйсьxoi акaдeмii наyк' Юpiй
Bopoний (f20 лисroпaда 1 908 p ) в нeмaлiй мipi зoбoв,язаний свoсю любoв'ю дo матeматики.
3а йoгo власним пpи3нанням, yчитeлю |в. БoгoслoвсЬкoмy, пpo якoгo 3ав)|(ди тenлo
вислoвлювалися, якпpoлloдинy iyvитeля [335' с 264]

3 числа yvитeлiв пpилyцЬкo. гiмна3iТ 3a чeсiв мoгo пepeбyвaння в нiй зaлишили в мoiй
naм'ятi тeплi згeдки' кptм нaзвaних вищe двoх yчитeлiв' oлeксaндp Лe6eдeв yчитeлЬ
лaтинсЬкoТ i гpeцькoi мoв Biн pадo випo3ичав книrи 3i свoei вeликoТ бiблioтeки дeкoмy 3 yчнiв
i зyмiв пpиuрпити Tм любoв дo книrи B oсraннlх poках свoгo житгя вiн бyв диpeктopoм гiмназii
в Кoлoмнi Moскoвськoi ryбepнii Йoмy, як вiдoмo, пpисвятив свoю магiсгepсЬкy дисepтaцiю.
<Бiблioтeка Cтeфaнa Явopскoro> Cepriй Meслoв. кoлиtшнiй вихoвeнeцЬ пpилyцЬкoi гiмнaзii'
пiзнiшe пpoфeсop киiвсЬкoгo yнiвepсшгeтy
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oтy |стop|ю, запитye, чи poсiЙсЬкa шкoлa бaгaтo зHa €  тaкИx вистyпlв
гopoжaнсЬкo| MyжHoстi нa зaxист закoннoстi. людяHoст| l пpавa? [286,
c 202-2061

Пepшy xapкiвськy г iмнaзiю в p. , l863 peвiзyвав члeн Гoлoвнoгo
пpaвл|HHя шкlл <тaЙниЙ сoвeтнiк> M МoгилянськиЙ Пpи peвtз l i  вrн
пoбyвaв на лeкцi l  yЧитeля poсiЙськor MoвИ | лiтepaтypи п Чrptкoвa i
знaЙшoв y письмoвiЙ пpaцt yvня 6 клaсy Пaшкoвa, <oпoвiдaння пpo
вИпaдoк Hа МoвaХ)) дeкiлькa peЧeHЬ yкpaiHсЬкoю Moвoю, тo бyли
aвтeнтичнi слoвa гaЙoвoгo M MoгилянськиЙ в свoТм вiдvит| пpo peвlзtю
1-i  хapкiвськol гtмнaзiI noзHaчив фaкт yживaHHя yкpaiHсЬкol MoвИ в
письмoвlЙ пpaЦ| oднoгo yчHя Heзабapoм в чaсoписi <Coвpeмeннaя
Л.l i ,типись> з'явиЛaся стaття з-пiд пepa Андprя |вaнoвa, дe в|H HaкиHyвся
Ha yчитeля Чlptкoва як Ha (pаспpoстpaHитeля yкpаинoфилЬствa> Кypaтop
Xapкtвськol шк|лЬнoI oкpyгИ К ФoЙчт дopyчив iнспeкгopoвi шкiл Pиндoвсь-
кoмy пepeвeсти дoслiджeння,i  тoЙ встaнoвив, щo <y всix yvнiвськиx
писЬмoвиХ пpацяХ Heмa )кaдHих yкpaiнoфiлЬсЬких тeндeнцiЙ> К К ФoЙчт
y свoeмy дoнeоeннi мlнicтepствy oсв|ти писaв: (Дy)кe жaлкyю, щo нa дoкaз
вислiдy дoслiджeння He Moжy пpИКлaсти нi opигiнaлy' нt кoпit yтвopy yчHя
Пaшкoва. бo тe Й дpyгe зHищeнo пiсля зayвaжeнHя таЙнoгo сoвстнiка
Moгилянськoгo' тa Й сaм Пaшкoв y г lMHaз|| yЖe He пepeбyвас> oтoж з
дoнeсeння К ФoЙчтa вИХoдиTЬ, щo нeщaсHиЙ yveнь пoстpaждав 3a
цитyвaHHя дoслiвних виpaзiв гaЙoвoгo yкpаlHсЬкoю MoвoЮ' алe He зHaтИ,
ни нe пtдпав якiЙсь кapi такoж yчитeлЬ Чtplкoв |287. c 149-150]

У vepнiг iвськtЙ г lмнaзit '  3дaотЬся. в кiнцl 60-х чи на пoЧaткy 70.х poкiв
бyв yнитeлeм Mикoлa BepбицькиЙ-Aнтioхoв, aлe Hа HЬoгo пoсИпaлисЬ
звиHyвaчeння в yкpаiнoфlльствi,  внaслiдoк нoгo бyв пepeвeдeниЙ дo
pязaHсЬкo| гtмназi.[288. с 145| P' 1860 yvнi 5-гo' 6.гo. 7-гo клaсtв BИДaBaлV|
pyкoписниЙ чaсoпис <Moлoдьte пoбeги), дe вмlстив дeкiлька oпoв|дaнЬ
Глlб УспeнськиЙ [ 2B9 с 187]

3aлишасться дeщo скaзaти пpo oдHy сepeдHю Хлoп.ячy зaгaлЬнo-
oсвiтню шкoлy oсoбливoгo типy, щo iснyвaлa в Киeвi вrд 1870 p - цe кoлeгiя
Пaвла Гaлa(aнa BiдoмиЙ yкpaТнськиЙ мaгнaт i мaцeнaт ГpигopiЙ (aлataн
зaснyвaв 26 бepeзня 1870 p. в пaм'ятЬ свoгo сИHa-oдиHака Павлa, щo
пoMep 16-лiтнiм юHaкoM кoлeгiю в Киeвl. <Haм (сeбтo Г Гaлaiанoвi та
Йoгo дpyжинi Катepинi з poду Кovyбeiв _ C ) зaлишaлoся oднe з двoх'
aбo пopинyти в пoвHy iдoвiннy тyгy. дo нoгo бeзсyмH|вHo сХиля,.lася дyшa,
абo, зжившися з тyгoЮ, пpяMyвaти дo тoгo, щoб наш бiдoлaшниЙ син
пpoдoв}кyвaв жИття в iнших' в свolx ближнix i  для свolx ближнiх Mи
вибpaли oстаHHс, t з тoю Meтoю я зaснyвaв кoлeгiю Павла (aлaraнa,,
Taким мipкyвaнням кepyвaлися Г f aлa(aн i Йoгo дpyжиl-lа, зacHoвyючи
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кoлeгiю в Кисвi ,Qвa poки пpисвятив Г Гaлa/aн на пiдгoтoвЧу пpaЦю в
спpaвi кoлегii' _ тaкy Haзвy вlн в3яв з Meтoю збepeжeння тpaдицtЙнoi
Haзви. стаpoдaBнЬoi бpaтськol t!кoли, _ зaв'язyючи дЛя тoгo p|зHe
листyвaнHя тa вxoдяЧи в пepeгoвopи з HaЙвИдатH|шиMи пeдaгoгaMи Toгo
нaсy Ha AyMкy Г Гaла/aнa, (кoлeгiя мaлa пiдгoтoвлятИ дo гpoMaдсЬкo|

дtяльнoстi юнaкiв тaлaнoвИтt4x, aЛe HeзaMoЖHиХ. a 3 дpyгoгo бoкy' дaвaти
пpaвилЬHe виХoвaHHя сиHaM зaмoжHиx бaтькiв щo lХ стaHoвищe в
гpoмaдянствi oбiцяе iХHiM дiтяM бiльш-мeнш впливoвy poлю Ha пoлl
гpoMaдсЬкoi дiяльнoстi),  [65, с 119l

Пpoeкг стaтyтy кoлeгil П Гaлaiaнa склaв кoлишнiЙ yчитeлЬ Гpигoplя
Гaлadaнa (пiдгoтoвляв Йoгo дo встyпy в ПeтepбypзькиЙ yнtвepситeт). a
пoтiм Йoгo близькиЙ пpиятeлЬ, Фeдip Чижoв, вiдoмиЙ yнeниЙ i фiнaнсoвиЙ
дiяч, щo всe свoo мaЙнo (5 млн. кpб ) зaлишив нa зaснyвання i  yтpимaння
5 нижчиx тeхнiчних ipeмiсниvих шкtл Ha свoiЙ бaтькiвщинt [319. c 107-
108.1361.

3a стaтyтoм, кoлeгtя Maлa Ha мeтi а) yдпяти пeвнtЙ кtлькoстt нe-
3aмo)кHиx мoлoдиХ oсrб пiдгoтoвчy дo yнiвepситeтy oсвiтy тa б) спpияти
poзвиткoвi пeдaгoгiчнoT спpaви в Poсit шляХoM tuкlЛЬHo-вихoвHo| пpaКтИки

1121, c 418-4331
Кoлeгiя cклaдaлaся з чoтиpЬoх кЛaс|B' щo свoeю npoгpaмoЮ в|д-

пoвiдaли чoтиpЬoм стapuJим клaсaм клaсичHol г lMHaз||
Кoлeгiя зHaxoдилaся пlA дoглядoм yнiвepситeтy св Boлoдимиpa

!иpeктopa кoлeгi l  вибиpaв фyндaтop кoлeгit абo Йoгo спaдкoсMц|. a
зaтвepд)кyвaв мiнiстp ocвiти. Ha пepшoгo диpeКтopa кoлeгtl зanpoшyвaв
Г (aлa|aн К. УLuинськoгo, aЛe тoЙ вtдмoвився' Тoдr Г Галadaн вибpaв y

диpe6ropи кoлeгli вiдoмoгo пeдaгoгa Baсиля Гpигopьсвa Кoлeгiю в|ДкpИтo
1 жoвтня 187.1 poкy Кoмплeкт yннtв кoлeгit встaнoвлeнo в кlлькoстl 70
oсiб, з ниx 30 - стипegд|aтiв '  щo звiльнялися вiд плaти зa HaвчaHHя тa
кopистyвaлися пoвним пaнсioнoм i oдягoм Ha кoшт фyндaтopa кoлeгtt, a
п|сля Йoгo смepт| - Ha кoulт Йoгo спaдкoeмцiв Пpи кoлeгii бyв tнтepнaт'
дe }кили He лишe стипeндiaти, aлe Й бtльшiсть тих yннiв, якi вчилися в
кoлeг|| нa свtЙ кoшт Дo кoлeгtТ мaли пpавo встynaти юHaки бeз виняткy
стaнiв, He виКЛючaюvи i  <pyськиx)) - poдoм з Гaличини, aлe щoдo в|pи _

виMaгaлoся вИзнaння npaвoслaвHoi aбo гpeкo-кaтoлиЦЬкoI
Пepшiсть пpи встyпi дo кoлeгi l  Maли юHaкИ poдoм з Пpилyнvини, бo

вiдтiль пoхoдив i  нeбlжчик Павлo Гaлadaн
Ha yтpимaння кoлeгi i  Г Гaлa(aн вiдписaв 12151 дecятиH зeMл| з|

свoiх Maсткiв, пoдapyвaв мaeтoк y Киевi з дBoMa бy,Qинкaми тa

дeкiлЬкoмa флiгeлями, a тaкoж свoю бiблtoтeкy, щo l|  зaвжди
пoпoвHювaв, пpидбaвдля нe| книгoзбtpню lстopикa Mикoли Mаpкeвинa
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He зaвжди Г Гaлаlaнoвi вдaвaлoся дo6итиcя згoди мiнiстpa oсвiти
Ha зaтвepджeHня в дИpeКтopи кoлeгij свoгo кaндИДaтa Тaк, p. 1879
ГГaлa/ан xoтiв зaпpocV|тИ Ha пoсaдy диpeктopa кoлeгi j  в iдoмoгo yсiй
КиТвськiЙ шкiльнiЙ oкpyзi пeдaгoгa i  aдмrнiстpaтopa M Тyлoвa, aлe
тoдiшнiЙ мiнiстp гp ! ТoлстoЙ piшyнe вiдмoвився зaтвepдити Йoгo нa тiЙ
пoсaдi <Кoгo зaвгoднo, тiльки нe Тyлoвa,> _ тaк зaявив гp Д ToлстoЙ
ГГaлadaнoвi [295, с. 91].

Як свiднить oдин iз виxoвaнцiв кoлeгi l  П laлa/aнa в pp 1898-1902,
(вся систeMaнaуюJl, й вихoвaння oсHoвaнa бyлa нe Ha гoлoмy npимyсy чи
кaсapняHo-вoяцькiй дисЦиплiнl' a Ha впливoвi нa юнaкa тoгo oтoчeнHя, в
якo['y вiн живe' й нa силi мopaлЬHoгo aвтopитeтy виxoвaтeлiв CaмиЙ
yклaд внyтpit.t.lньoгo )киття нe лишaв нaм бaгaтo чaсy для бaЙдикyвaння;
тa Йбув з HaMи зaвжди ХтoсЬ з виxoвaтeлiв, якi бyли paзoм з тим i Haшими
yЧитeлями, aбo пoмiчникiв виxoвaтeлiв TpaпляI1|Аcя, звичaЙнo. Й y нaс
piзнi хлoп,яvo-юнaцькi <вибpики> (ми ж тaки нe бyли aнгeлaми!) '  aлe Цe
бyли пopiвнянo piдкi явищa в Haшo]иy житri. oснoвHиi, тoHoM нa[JJoгo
життя бyлa дtлoвa пpaцьoвитiсть, дoбpoвiлЬнe стpeмлiння дo зaсвoeHня
знaHHя, пoшаHoвaHHя дo свoТХ виxoвaтeлiв iтoваpиськa сoлiдapнiсть мiж
сoбoю> [221' c 72-7зj

Кoлeгiя збepiгaлa yкpaiнський дyx зaвдяки вмiлoмy кoмплeктyвaнню
il yчитeлЬсЬки]\nи силaми .Qoсить скaзaти, щo диpeктopoм кoлeгiT в pp
1 879-1 B90 бyв lвaн Heчиnopeнкo, члeн КиiвcькoT <Cтapoi Гpoмaди>, oдин
з yvитeлiв бyв Пaвлo Житeцький. a виxoBникoм - eлисeЙ Tporyбoв, a
тaкoж члeни <Cтapoi Гpoмади> 3a диpeктopyвaHня | Hв,rипopeнкa yннi
кoлeгil BИДaвar1ll чaсoпис <Cлoвo> тa зaсHyвaли iстopиvнo-лiтеpaтypниЙ
гypтoк [175' с 177-178] 3 числa виxoвaнцiв кoлeгi l  вийшлo бaгaтo
ви3HaЧHиx yкpaTнських дiянiв i  yнeних, як, Haпp '  aкaд Aгaтaнгeл
КpимськиЙ, aкaд oникiЙ MалинoвськиЙ, пpoф. Mикoлa Maксимeнкo,
пpoф MиxaЙлo ЧyбинськиЙ' iстopик Boлoдимиp Кaлчaш, Aндpiй
ЛiвицькиЙ. |ван Кaбaчкiв i  iн

oтoж кoлeгiя Пaвлa Гaлa/aнa бyлa в X|Х ст. oд|.loю з нeбaгaтьox
сepeднix шкiл мiнiстepствa oсвiти, де N'oлoдЬ вихoвyвaлaся в пoшaнi дo
yкpalнсЬкo| тpaдицiT, тoдi як в пepeвaжaючiй бiльшoстi сepeднiх шкiл нa
Укpalн i пltoлoдЬ нaбyвaла нaцioнaл ьнy свiдoмiсть сa['oтyжки, opгaнiзyюvи
нeлeгaльнi rypтки, бeз пpoвoдy 3 бoкy свoгo yчитeлЬствa. xoч в pядax
Йoгo дeкoли бyли свtдoмi yкpaiнцi Так' нaпp , y Лyбнaх i Пpилyцi тaмoшнi
нeлeгaльнi гiмнaзiaльнi гypтки впepшe в 90-x poкax пpoбyдилися дo
нaЦioнaльнoT свiдotЙoстi зaвдяки пpaцi мoлoдиx зervtлякiв-пaтpioтiв
Boлoдимиpa Шeмeтa в Лyбнax та Mикoли Mixнoвськoгo в Пpилyцi 3гoдoм
сepeдHЬoшкiльнi rypтки, щo пoвстaли в piзниx мiстaх Укpaiни, нaв,язyвaли
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зHoсиHи мiж сoбoю тa opгaнiзoвyвaли 3' iзди пpeдстaвникiв
сepeдHЬotlJкiльниx гpoмaд. Пpo тe, якy poлЬ вiдiгpaвaли нeлeгaльнi
сepeднЬoшкiльнi гpoмaди в poзвиткy нaЦioнaльнol свlдolvtoстI сepeд
шкiльнoI мoлoдi, poзпoвiдae Boлoдимиp lopoшeнкo в свolx спoгaдax як
кoлишнiЙ члeH пpилyцЬкoТ гpoмaди: <ПepeбyвaHHя в нiЙ (y пpилyцькiЙ
гpoмaдi. _ C.)бyлoдля Haс нaЙщaсливtшим мoмeнтon' y Haшoмy, Haзaгaл
сipoмy i нeпpивaбливoi'y життi, в yмoвax сyХoT кaзeHнoi oбстaHoви
ypядoвoi шкoли, якa He дaвaлa yчням нiчoгo гapнoгo Й яснoгo, a мoглa
хiбa викpивити ix ХapaКгep, зtпсyвaти |х дytДy | кoли ми виЙщли тaки в
люди Й Чиil,loсЬ зaзнaчилися в yкpaiнсЬкoмy нaцioнaльнoмy життi, тo,
бeзпepв.tнo, зaвдячye[4o цим нaцJo]tly тarllнoмy гypткoвi' щo нe дaвaв
HaM зMapнyвaтися'  пtдтpимyвaв y нaс живoгo дуxa Й Haпepeкip
стpaхiтливим yMoвaiл тoдiшньoгo пoлiтичнoгo pe)киMy в Poсii, nepepoбив
нaс iз мaлopoсiв тa oбщepoсiв нa свiдoмиx синiв тa дoчoк piднoгo кpaю)
[a9' с 90]

Щoдo сepeднiх шкiл для дiвчaт _ пepшими |'lJкoлa['и бyли y нaс
<iнститyти для l.lJляхeтниx дiвчaт> Bжe p 1818 y Xapкoвi бyв тaкиЙ
iнститyl дe вчитeлювaв, м iн.,  П Гyлaк.Apтeмoвський. Biн пepшиЙ
3aпpoпoHyвaв 3aпpoвaдити в iнстиryтiдля всiх пpeдмgгiв, бoдaЙ y Hи)tG,|их
клaсax, poсiйськy il,toвy як виклaдoвy, зaмiсть фpaнцyзькoT чи HiмeцЬкol,
aлe Йoгo пpoпoзицiя нe знaйшлa peaлiзaцii мaЙжe дo кiнця 50.х poкiв.

P 18,t8 вiдкpитo' з iнiцiaтиви дpy)киHи мaлopoсiЙсЬкoгo гeнepaл-
ryбepнaтopa кн. Mикoли Poпнiнa' lнстиryтдля шляхeтHихдiвнaтy Пoлтaвi
|нститyт тoЙ склaдaвся з 5 клaсiв тa мaв 9-piнниЙ кypс, aлe пoвниЙ кypс
бyв oбoв'язкoвиЙ пишe для стипeндiaтoк шляxeтствa Пpи вiдкpитгi
tнститyтy нaлiнyвaлoся в l.|Ьo]vly 20 yчeниць [138' с 283.289' 290]. lнститyт
yтpиMyвaвся спoчaткy Ha кoцjти пoлтaвсЬкoгo шляХeтствa' a пoт|iл тaкo)|(
нa кoшти дeкiлькox yстaнoв гpoмaдсЬкoгo пiклyвaння. Toмy щo внeски
цJляxeтствa 6yли нeaкypaтнi, кн. M. Pспнiн звepHyвся дo Mикoли | з
npoxaнHям пepeбpaти yтpи]uaння iнстиryry в Пoлтaвi нa дep)кaвний кoшт
[131, с. 278|. Koли вiдвiдaв тoЙ iнститyт киiвський iiитpoпoлит Фiлатep
Aмфiтeaтpoв (y pp. 1837-1857)' тo диpeктpисa iнститyтy скapжилaся Йoмy
Ha закoнoвчитeля iнстиryтy пpoтoepeя Mикитy .Qaшкeвинa, щo вiн y
poзмoвi з тoвapишaми-слyжбoвцями i yнeницями iнoдi вживae yкpaiнсЬкol
мoви. Mитponoлит нa Цe iЙ вiдпoвiв: <Aч який жiнoчий люд вигaдливиЙ i
вepeдливиЙ| Тo ж тaк для нЬoгo Хoч пepepoджyйся! He дo впqдoби, бaчиш,
йoмy yкpaiнсЬкa мoвa, якy ж Йoмy бiльшe хoтiлoся б нyти? Maбyть,
бiльш дo впoдoби 6улa б rЙoвa нa зpaзoк пoлЬсЬкoгo пpшипpшикaння.
Haвпaки' yкpaiнсЬкa мoвa близькa дo цepкoвl-.toслoв'яРlсЬкoT тa Й у
вислoвax вoнa - стислa. aлe бaгaтo змiстoвнa>. Taк i нe пoгoдився
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Mитpoпoлит нa звiлЬHeння пpoтerpeя M. .Qaшкeвинa [290' с.  397]
l-{iкaвo, щo кoли p. 1844 Mикoла | вiдвiдaв y Кисвi |нститyт шляХeтHиx

дtвчaт, тo вiн зayвaжив, щo дiвvaтa гoвopятЬ дyжe дoбpe пo-poсiЙськoмy,
тoдi як в Пoлтaвськoмy iнститyтi всi  гoвopятЬ пo-yкpaIHсЬкoмy (<пo-
Maлopyсски>), нeдивлячисЬ Ha всi стapaння шaнoвнoT диpeктpиcи |244,
c 261, 3-я пpимiткa]. Чи нe бyлa oтa (шaHoвнa> диpeктpисa, щo lЙ
пpoчИтaв пoвчaлЬHy лeкцiю пpo yкpa|нсЬкy мoвy Mитpoпoлит Ф Амфi-
тeaтpoв?

P. 1929 вiдкpитo |нститyт для |'lJляхeтних дiвнaт в oдeсi, a 22 cepпня
.183B p вiдкpитo тaкиЙ iнститyт в Киевi, з iнiцiaтиви киТвсЬкoгo гeнepaл-
ryбepнaтopa гp Лeвaшoвa P.1843 киiвськиЙ iнститщ пepeйшoв у влacниЙ
бyдинoк. щo Йoгo збyдoвaнo зa плaнoп' aкaд B l. Бepeтri. B ,1860.х poкaх
iнститyт пepeтвopeнo з 6-pivнo[ шкoли в 7-piннy. P'  1878 дoзвoлeнo
пpиЙмaти дo IHститyтy, кpiм | ' lJляХeтниХ дiвнaт' тaкo)к дtвнaт yсiх
Heoпoдaткoвaних стaнiв. У пepшиx poкax в числi yvитeлiв ки[вськoгo
iнститyтy бyли визнavнi yнlвepситeтськi пpoфeсopи, як, Haпp., M Кoстo-
мapoв P 1888 бyлo в тiм iнститyтi 253 виxoвaнoк [250, с. 468-469].

3гoдoм пoчaлo мiнiстepствo oсвiти вiдкpивaти сepeднi шкoли для
дtвнaт _ дiвoнi пpoгiмназit тa гiмнaзiТ, a дyхoвHe вiдoмствo, з свoгo бoкy.
пoчaлo вiдкpивaли, т.зв дiвovi  eпapxiaльнi шкoли Киiв пepшиЙ з
yкpаIHсЬкИx мiст вiдкpив дiвoнy г iмназiю. a сaмe p 1850-iм | Фyндyклeя
P 1860 пoЕ}стaЛИ гiмназit для дiыaт y Хapкoвiтa в Пoлтавi

Ужe в пepшИх poкaХ iснyвaння пoлтaвсЬкot дiвovoi гtмнaзi] тpaпилaся
HeпpИoMHа iстoptя: HaчaлЬHиця гtмнaзtj Haкaзaлa вpaтapeвl виштoвxнyти
Ha вyлиЦю oдHy г|Мнa3исткy випyскHoгo Клaсy зa тe' щo сп|3Hилaся Ha
лeкцi i  Bopoтap вИкoHaв тe poзпopяджeння дoстaтнЬo. oбypeнi
пoвoджeнHям HaЧалЬHиц| кЛaсoв| тoваpишки пoкapaHol пoдaли нa зHак
пpoтeстy кoх(Ha зoкpeмa пpoХaHня пpo дoбpoвiльниЙ виxiд з г iмнaзiТ
Пeдaгoгiннa pata yxвaлилa, щoб начaлЬниця вибaчилaся пepeд
пoкapaHoю гiмнaзисткoю, a всix lT тoвapишoк - зHoв пpийняти дo г iмнaзi i
oднaк HaчaЛЬHиця нe бaжалa вибaчaтися i  пoдaлaся нa димiсiю Як
зiзнaсться oдин тoдiшнlЙ yнитeль тoТ гiмнaзij М BepбицькиЙ-Aнтtoxoв, в
aктi пpoтeстy гiмнaзистoк бyлa i йoгo <кaпля мeдy)) [28B' с. 143]'

24 тpaвня 1B70 p мiнiстepствo oсвiти видaлo cтaтyт дiвovиx гiмнaзlЙ
i пpoгiмнaзiй, a 1868 p Cв Cинoд видaв стaтyт для eпapхiaльниx дiвovих
гtмнaзtЙ

Кypс дiвoниx гiмнaзiЙ бyв вoсьмиpiнний; вoсьмиЙ клac мaв спeцiaльнe
зaвдaнHя _ пiдгoтoвляти yЧитeлЬoк тa дoмaшнiх вихoвaниць Пpoгpaма
дiвoниx г iмнaзiЙ вiдpiзнялaся вiд пpoгpaми Хлoп'ячих г iмнaзiЙ гoлoвнo
тиM, щo в нiЙ нe бyлo класичниХ мoв, a нaтoмiсть зaвeдeнo пpиpoдo-
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знaвствo. Епapxiaльнi шкoли бyли пepeвaжнo сeмиpivнi '  a свoeю
пpoгpaмoю Haближaлися дo пpoгpaми дiвoних гiмнaзiЙ. Cлtд дoдaти, щo
щe бyли сepeднi tllкoли для дiвчаг - гiмнaзiТ вiдoмствa iмпepaтpицi Mapii.

Пepexoджy тeпep дo oглядy стaHoвищa нижЧих шкiл на Haдднiпpян-
ськlЙ Укpalнi в X|Х ст.

Упpaвлiння шкoлaми в тиx yкpaiнсЬкиx зeмлях, щo дiстaлися пiсля
poздiлiв Пoльщi, пepeЙшлo вiд ЕдyкaцiЙнoТ кoмiсit дo мiсцeвиx yстaнoв
гpoмaдсЬкoгo пitoyвaння. B кoжнiй ryбepнiТбyвдиpeКгop шкiл, щo кepyвaв
шкiльнoЮ спpaвoю тa бpaв yчaстЬ в ГyбepнiaльнiЙ yстaнoвi гpoмaдськoгo
пiклyвaння пpи oбгoвopeннi шкiльних спpaв, a в кoжнiм пoвiтi дoгляд зa
шкoлaми Aopyчaвоя (смoтpитeлeвi> з пpизHaчeння ryбepнaтopa.

Устанoви гpoмaдсЬкoгo пiклyвaHня, пepeбpaвши шкoли вiд
Едyкaцiйнot.кoмiсii, нeгaйнo зaвeли в ниx poсiЙсЬкy мoвy, a Кoмiсiя для
зaсHyвaHHя шкiл звepнyлa oсoбливУ увaгу нa шкiльнi пiдpyvники з iстopiТ,
a такoж нa тi книжки, дe мoвa йдe пpo пpaвa тa oбoв'язки гpoмaдяH
Кoмiсiя дiйшлa виснoвкy, щo тi пiдpyчHики дyжe шкiдливi, бo мiстять в
coбi дyмки, цiлкoм пpoтилeжнi мoнapxiннoмy yстpoю. Cepeд шкiдливих
пiдpyнникiв бyлa книжкa peкгopa Biлeнськoгo yнiвepситeтy CтpoЙкoвськoгo
<Пpo нayкy пpaвD. У тiЙ книзi Кoмiсiя пpизHaлa за Heдoпyстимy тeзy, щo
зaкoнoAaвчa влaдa <e в нapoдi, вiд нapoдy i для нapoдy> [149, с a39].

Пpи зaснyвaннi BiлeнськoT шкiльнoi oкpyги 1803 p. дo нei вiднeсeнo
Киiвськy*, Boлинськy i Пoдiльськy ryбepнii.

Гyгс Кoллoнтaй, щo взявся склaсти для вiзитaтopa Boлинськot
шкiльнol oкpyги гp. T. Чaцькoгo пpoeкт пapaфiяльниx шкiл, y листi дo
TЧaцькoгo з дня .1 лЮтoгo 1804 p. писaв: <PoсiЙськot мoви я нe yвlв дo
пpoгpaми пapaфiяльних шкiл з тoi пpичиHи, щo Hapoд He кopистyeтЬся
тoю мoвoЮ для нayкoвoТ мeти, a Aля звичaЙнoi - вiн вoлoдie Heю
нaстiльки, щo мoжe poзtl,toвляти з npиpoднiм poсiянинoм> [74' с. 334]

oтoж Г. КoллoнтaЙ, як i  гp. T. ЧацькиЙ тa кн. A ЧapтopижськиЙ' щo
бyв, як yЖe 3гадyвaлoся, кypaтopoм BiлeнськoT шкiльHoТ oкpyги, зoвсiм
iгнopyвали yкpaTнськy мoвy, бo пpo нei нeмa нaвiть 3гaдки y листyвaннi
Г Кoллoнтая з гp. T. Чaцьким.

3a стaтyтoм пapaфiялЬниx шкiл для вoлиHсЬкoi,  ки|всЬкoi та
пoдiльськoi гiмнaзiй, щo йoгo затвepдив oлeксaндp | 3.1 сepпня 1807 p
пapaфiяльнi шкoли, мiськi тa сiльськi, пoдiляються нa вeликi Й мaлi тa
пpизHaчaютЬся для бiдниx шлякгичiв, peмiсникiв i xлiбopoбiв У poздtлi
стaтyтy, дe мoвa йдe пpo тe, чoгo мae B{итися в пapaфlялЬHих шкoлaХ,

* l-]аpським нaказoм з дня 23 вeрсня .l818 p КиTвськy ryбepнiю пpилyнeнo дo ХаpкiвськoТ
шкlлЬHol oкpyrи
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зHaхoди[4o тaкi apryмeнти: (s 7. Cини сeля}l y вiльний вiд poбoти нaс
пoвиннi вчитися пepeсaджyвaння i щeплeнHя дepeв, виpoбy дoбpoгo
хлiбopoбськoгo знapяддя, yдiлeння пepшol дoпoмoги хвopiЙ хyдoбi, a

дoЧки - вчитися хaтнЬoгo гoспoдapствa Piвнoчaснo дiти oбox пoлiв
виyчyютЬ нaпa[''ятЬ дyхoвнi пiснi пpo дoмaшнi чeсHoти тa oгидливiсть
гpiхiв $ 8. Пoзa тиM нe зaбopoняeтЬся сeляHсЬкиtv| сиHaM yзиlt,lкy вчитися
Hayк, щo виKпaдaютЬся в паpaфiяльних tДкoлaх) [158' с. 856.857]

Учитeлi пapaфiяльниx шкiл ilnaли oдep)кyвaти yтpиtt'aнHя в rt,llстax
300 i 250 злoтиХ. a вчитeлЬки - 150; всeлi yvитeлi -250 i 200, yнитeльки -
130 злoтиx piннo. Уvитeлi, кpiм нaвvaHня' (пoвиl.|нiтaкoж пoдaвaти пopaди
пpo лiкyвaння xyдoби тим' xтo rx пoтpeбye>. кУчитeлям i yнитeлькaм, -
читaeмo в стaтyтi, - зaбopoняeться 3аЙмaтися пpoдaжeм гopiлки тa
взaгaлiтopгiвгleю> [161, с. 868, 879.880]. Бaтьки 3a кoжнy дитинy мaли
вHoсити плary 3a нaвчaння в poзмipiвapтoстiпiвкipця Житa)) [161' с. 881].
Haвчaння в пapaфiялЬниx llJкoлax пpoвoдилoся пoлЬсЬкoю мoвoю, бo
шкiльнa систeмa, щo iTдoдepжyвaвся кн ЧapтopижськиЙ, п,laлa пpивeсти
пpиpqдниl., спoсoбoм дo дyi'ки <пpo пoвiльнy вiднoвy Пoльщi>, як згoдoм
вiн писaв пpo тe в свoiЙ aвтoбioгpaфi| [328' с. 332]. Кpiм шкiл, щo
yтpиl lyвaлися нa кoшт yстaнoв гpoмaдсЬкoгo пiклyвaння, булu
пapaфiяльнi шкoли нa yтpиMaннi кaтoлицьких чepнeчих чинiв. Haпp. y
м. Лисянцl 3вeнигopoдсЬкoгo пoвiтy, бyлa шкoлa, щo ii yтpимyвaли
oo.Фpaнцискaни, a в с. MaнaстиpсЬкoмy бiля Лисянки, бyлa шкoлa
oo.Baсилiян |162, с 394] У Boлoдимиpi-BoлинсЬкoпJty бyлa шкoлa
oo Baсилiян. 3a oдними спoгaдaми, в тiЙ шкoлi 1829/30 p бyлo 5 клaсiв.
Училися в нiЙ yнiaти (бrльшiсть) i кaтoлики, a пpaвoслaвHих зoвсlм нe
бyлo P. 1830 нepeз xoлepy uJкoлy 3aкpитo, i з тoгo Чaсy ii Ф|(e нe вiдкpивaнo

[88, с. 121.1221. e вiдoмoстi, щo й гy]vtaнсЬкa Baсилiянськa шкoлa
пpoiснyвалa тaкoЖ дo 

.1830 p. У тiй шкoлi' щo склaдaлaся з пiдгoтoвчoгo
тa сeitlи клaсiв, в oстaннiм чaсi вчилoся 800 i бiльшe vvнiв' пepeвaжнo
гpeкo-кaтoликiв [63, с. 160-167]. Гyмaнськa шкoлa чepeз xoлepy тaкoж
бyла зaкpитa 1830 p [103, с. 18-19]

Пiсля пpидyшeння пoлЬськoгo пoвстaння 1830-1831 pp. зaкpитo 245
сepeднix i нижчиx шкiл в Киiвськiй, Boлинськiй i ПoдiльськiЙ ryбepнiях тa
вrдpiзaнo вiд Biлeнськoj шкiльнol oкpyги BoлинсЬкy тa Пoдiльськy ryбepнii
з пpилyчeнням ТХ дo Xapкiвськol шкiльнoi oкpyги a 14 rypдня 1832 p
yтвopeнo, як yжe згaдyвaлoся, Киiвськy шкiльнy oкpyry дo якoj вlдHeсeнo
Киiвськy, Boлинськy, Пoдiльськy тa Чepнrгiвськy гyбepнi| ll lкiлЬ|.|oмy
HaчaлЬствy пoстaвлeнo тeпep в oбoв'я3oк викypити в tJJкoлax пoльський

дyх, a нaтoмicгь pyсифiкyвaти [.lJкoлy. B шкoлaх КиiвськoТ шкiльнoi oкpyги
зaвeдeнo poсiЙськy виклaдoвy rvtoвy, a noлЬсЬкa rйoвa нe бyлa в нислi

з20

пpeдмeтiв нaвчaння P 1838 мtнiстp ocвiти гp. C. Увapoв з пoчyттяlt'
сaмoвдoвoлeння писaв, щo (пoлe битви,3a влaсниrЛ пpизнaчeнням
вopoгlв' зaлишaeтЬся в pyкaх ypядyD

У стapiЙ <Maлopoсciи>, сeбтo в Чepнiгiвськiй i ПoлтaвськiЙ ryбepнiях,
тaмoшнiй гeнepaл-гyбepнaтop кн. oлeксa Кypaкiн всiмa зaсoбaми
спoнyкaв шляхeтствo' ypядн и цтвo l дyxoвeнствo в|дкpивaти' 3a стaтyтot\'
1803 p ' пoвiтoвi iпapaфiяльнi шкoли, aлe зa чaс свoгo nepeбyвання нa
пoсaдt мaлopoсiйсЬкoгo гeнepaл.ryбepнaтopa (дo p. 1808) нe дoсяг мaЙжe
)кoдниx yспiхiв, бo вiдyсiль зyстpiнyв вiн пoвнy бaйдyжiсть <вь yстpoeнiи
HapeдHЬlхЬ tlJкoлЬ>>. Taк, нaпp ' нi vepнiгiвськиЙ apxieпискoп Biкгop, нi
пoлтaвcЬкиЙ спискoп Cильвeстp Лeбeдинський нe виявляли бaжaння
пotvloгти кн Кypaкiнy в тiЙ спpавi. 3 вiдoмoстeй, щo Тх зoстaвили гopoднинi
пpo |'lJкoли в пoвiтoвих мiстax Пoлтaвськol ryбepнil, а зeмськi сyди - пpo
шкoли в noвiтax, дiзнaeмoся, щo p. . l  803 зaлишиn|Аcя всьoгo 8,|
пapафiяльнa шкoлa, в бiльшoстi <дякiвки>, a сaмe, в 5 пoвiтoвиx мiстax
13 шкiл (в lнших мiстaх шкiл нe бyлo), a в 5 пoвiтaх бyлo 68 шкiл. B yсiх
тиХ Щкoлax бyлo 738 yннiв, з llиХ двopян - 149, кoзaкiв - 151' мiщaн -
,t02, кaзeнних кpiпaкiв - 34, влaсницЬких кpiпaкiв - 21, кyпцiв _ 18,
свящeHHoцepкoвHих слyжитeлiв - 23, iншi - дiти ypядoвцiв, вiйськoвих i
т д oтoж, як бaчимo, в кiнцi ХVlll ст. пoчaли пoслiдoвнo зHикaти lrlкoли,
щo iХ в|дкpив сaп,l нapoд, вHaсл|дoк зaвeдeння пpи цepквax штaтiв тa
peвiзiТ 1782 p., щo пpикpiпилa кo)к|-{oгo дo пeвнoгo мiсця тa poдy зaнятЬ
[296' с 4' 14-19' 2311

Hoвi шкoли в КиiвськiЙ шкiльнiЙ oкpyзi вiдкpивaлися вx(e 3a зaгaлЬHиI\4
стaтyтoм 1803 p (гiмнaзii, пoвiтoвiтa пapaфiяльнi шкoли).

3a дaними кypaтopa КиjвськoТ шкiльнoi oкpyги, p. 1835 в Киевi бyлa
oднa пoвiтoвa шкoлa з 162 yvнямитa4 napaфiяльнt шкoли' a в ryбepнii -
4 пoвiтoвi шкoли з 324 yннями тa 12 пapaфiяльних шкiл, дe внилoся 251
xлoпцiв i 94 дiвнaт. У BoлинськiЙ ryбepнii булo 4 пoвiтoвi шкoли з 266
yчHяlt,tИ тa ,l9 пapaфiяльниx шкiл з 351 yvнями (всi xлoпцi) B ПqдiльськiЙ
гyбepнii булo2 пoвiтoвt шкoли з 146 yvнями тa 3 пapaфiяльнiз 237 yннями
(всt хлoпцi) B ЧepнiгiвськiЙ гyбepнi\ - 17 пoвiтoвих шкiл з .l005 yннями
тa ,t7 пapaфiяльниx з 669 yннями (всi хлoпцi) [132' c 127-130J

Кepyвaння сepeднiм i нижчим шкiльництвoм Xapкiвськoj шкiльнoi
oкpyги дo Чaсy yвeдeння yнtвepситeтсЬкoгo стaтyтy 1 835 p (фaкгиннo дo
1837 p ) нaлeжaлo Xapкiвськoмy yнiвepситeтoвi, щo для тol Meти [,taв
пpи сoбi спeцiaльний кoмiтeт y склaдi 5-6 пpoфeсoprв пiд гoлoвyвaHняttl
peктopa

3a дaними ХapкiвськoТ шкiльнoi oкpyги, 1813 p бyлa тaкa кiлькiсть
пoвiтoвих i пapaфiяльниx шкiл в yкpaiнськиx ryбepнiяx oкpyги:

321



[6 '  с 1187-1196l

3a дaними тoiсaмo| шкiльнot oкpyги' p 1834 двiyкpaTнськi ryбepнi l ,
щo бyли тoдi в склaдi тoi oкpyги-, мaли тaкy кiлькiсть пoвiтoвиx i

пapафiяльниx шкiл тa yннiв в Hиx.

Губepнi Ki  л ь к l  c m ь

пoвtmoвux aкiл учнIв napaфiяльнuх шкiл учнlв

ж зa Чaсoслoвцeм l псaлтиpeм.. Haслiдки дяк|всЬкoгo нaвvaння бyли
дyжe м|зepн|. ХI.loпeЦЬ нe вмiв пpoчитaти )кoдHoj lншot книжкИ He т|ЛЬки
гpaЩцaHсЬкoгo, aлe Й цepкoвнoгo дpyкy) Caм M ЧалиЙ yчився y якo|сЬ
вдoBИ капiтaншi, щo зaвeлa пoдiбнy шкoлy. | тyт такoж, як зaкiнчив B|H
бyквap, вiдбyлася тpадицrЙнa кaшa oпiсля в|H встyпив дo пapaф|ялЬHoi
шкoли, дe, як звичaЙнo, npoцвiтaлa тiлeснa кapa. для кpащoгo кoнтpoлю
нaд yспtxaми yvнlв кoжниЙ yчИтeлЬ тoi шкoЛи пpизHaчaс 3 чисЛa шкoляp|в
т. зв авдитopiв Авдитop мyсiв пepeпитaти yciх yннiв, Йoмy дopyveних,
тa зaписaти Hoтaтки в oкpeмий зшитoк Aвдитopи здeбiльшoгo були
xaбapники Пpи вибopi aвдитopiв yчитeлЬ кepyвaвся нeтaк jxнiм знaнням,
як вiкoм |197, c 38B' 391-392; 198' c 626-627l

Пoвiтoвi шкoли, щo мaЛи тpиpivниЙ кypс, д|стaвaли з дepжaвHoгo
скаpбy 1250 кpб сyбсидil' a сaмe, нa плaтню дoглядaчeвi шкoли _
300 кpб , двoM yчитeляM _ 500 кpб , зaкoнoHaЕнитeлeвi - 75 кpб , yчитeлЮ
мaлЮвaння - 75 кpб тa нa yтpимaнHя шкoли l  oбслyгy _ 300 кpб plvнo

lJ-|oб мaти yявлeн}iя пpo пoвiтoвi шкoли тoгo чaсy, пoдaм ryт вiдoмoстi
пpo кoбeляцькy пoвiтoвy l ' lJкoлy, зa щкiльним звiдoмлeHHям 3 1809p
Шкoлa складaлaся з пtдгoтoвvol тa двoХ Kлaс|в Пo зaкtнчeннi дpyгoгo
клaсy yннi мoгли бeз lспиry встyпaти дo г iмназi l  B шкoлl сКлaдaлися тaк|
пpeдMeти: 3aкoн БoжиЙ, poсrЙськa гpaмaтикa, apифмeтикa, гeoмeтpiя.
aлгeбpa. iстopiя, гeoгpaфiя тexнoлoгiя, фiзикa, читaння | писЬмo
лaтиFlсЬкo| тa нiмeцькoI MoЕ}и, MaлюванHя тa наyкa пpo пoвиHHoстi людини
i гpoмaдянина Училися пepeвa)кнo дiти шляхтичlв |спити бyли пpивaтt lt
l  пyблiннi !o пyблivниx iспитiв вибиpанo кpaщиx yvнlв [188, с 388-389]
3вичaйниЙ стaн пoвiтoвиx шкiл бyв дyжe смyтниЙ. бo на бyДyвaння i
peМoHт тиХ шк|л жoAHиХ aсигнyвaHЬ з дepжaвHoгo скapбy нe бyлo !ля
tлюстpaцit тoгo стaнy Hавeдy тyт oпис бoгoдyxoвськot пoвiтoвo| шкoли:
<Cтeля бoгoдyxrвськo| шкoли бyлa oстiльки стapa' щo l l  пiдпиpали
стoвпaMИ oднoгo paзy стoвп yпaв i  лeдвe нe вбив yчня> [33' с 153]

Пoвiтoвi шкoлИ Ha пoчaткy свoгo iснyвaHHя сКлaдaл|Аcя пepeвaжHo
ЛИшe 3 Hи)кчoгo вlддtлy, бo нe бyлo кaндидaтiв для заM|щeHHя
yЧИтeлЬсЬкиХ пoсaд вдвoх клaсax пoвtтoвиx шкiл Ha yчитeлЬсЬкy пoсaдy
He p|дкo Йшли тl yннi г iмнaзl l '  якиM He дaвaлася нayка в г iмнaзir oсь'
Haпp , yчeHЬ 3-гo клaсy г iмназlt Фeсeнкo, пpoвЧившись в гtмнaзi l  шlсть
poкlв'  piшив Йти в yнитeлi l  тaк Moтивyвaв свoс пpoХaнHя пpo yДiлeння
yчитeЛЬсЬкoj пoсaди. <Чepeз тяжкiсть пpeдMeтlв тa cлaбиЙ свiЙ xист нe
мo)кy, як сл|д, пpoдoв)кyвaти Hayкy, a тoMy, ввaжaючИ сeбe нeздlбним
нaдaлi вчитися, мaю бaжaння oбняти yчитeЛЬсЬкy пoсaдy) [33' с 155]

Maтeplaльнe пoлo)кeння yчитeлЬства noвiтoвих шкlл бyлo дyжe вбoгe
Учитeлt стapaлися HaдoлyЖити свoe мiзepнe утpимaHHя бyдь-яким пiд-
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oтoж, якщo взяти Ha yвaгy кiпькtсть пoвiтoвиx i пapaфiяльниx |'lJкlл y

КиlвськtЙ' Чepнiг lвcькiЙ та ПoлтaвськiЙ гyбepнiяx зa pp 1834 i  1835 i

пoplвняти |X зaгaлЬHy кlлькtсть з тoю к|лЬкlстю шкiл, щo бyлa' 3a дaHиМи
пoлкoEtИХ кHиl тo мo)кHa бyлс б дrйти висHoвкy пpo нeЙмoвlpнe 3мeHшеHня
нa Укpaiнi к iлЬкoст| HapoдHиХ шкiл зa тoЙ миHyлиЙ чaс У дiЙснoстi сnравa

стoялa тpoХи tнaкшe, aЛe HeMa [лo)кливoст| квaлiфiкyвaти Г[ пeвHими

числaMи. Piн y тoмy, щo кypaтopti шкiльниx oкpyг в свoТх стaтистичних
oбpaxyнкaх onepyвaли Лишe з тими t lJкoлaми, щo пiдлягaли ixнiЙ

кoмпeтeнцi l ,  a тoMy 3oвсiM rгнopyвaли дякiвсЬкi шкoли, бo пpo HиX He

бyлo згaдки в цJкiлЬHiм стaтyтi 1803 p
Toмy щo пapaфiялЬHi шкoли 3 oднopiчним кypсot\,t. зa стaтyтoм

1803 p Maли yтpиMyвaтися тiльки Hа гpoпЛaдськi кoшти aбo нa кoшт тиХ

зeMлeвлaсHик|в, щo вiдкpивaли шкoлy для свoix кpiпaкiв, пoшиpeнHя тиx

шкiл Йшлo дyжe млявo A дo тoгo нoвi пapaфiяльнi шкoли сBo|м ypядoвиM

дyХoм i пpoгpaмoю He зaдoвoлЬHяли HaсeлeHHя, i  вoнo, як | в дaвHиHy,
вo;.liлo вчити свo'[Х дrтeЙ y дякiв' 3a спoгaдagИ M' Чaлoгo' вtн сaм у 20-х

He пyстyвали дof\4a .. !iти сид|ли тaм пo poкy зa гpaMaткoю тa пoстlлЬки

* ЧеpнlгiвсЬкa гyбepнiя вiдiйшлa дo киiвсЬкo| шкIлЬнoi oкpуги, кaтepиrtoслaвсЬка

Хepсoнськa та Тaвpiйськa - Ao oдeськoi oкpyги, щo iТ рвopeнo 
,l 830 p
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сoбни]t,l зapoбiткoшl i нepeз тe Heхтyвaли свoi слyжбoвi oбoв'язки Тaк,
нaпp , в бoгoдyхoвськiй i кyпaнськiЙ шкoлax yvитeлi мaйжe зaвЖди xoдили
дo шкoли чepeз дeнь A oдиH yчитeлЬ вoвчaнсЬкo| шкoли зaвiв y сeбe
шиHoк i нe xoдив дo Щкoли, пoсилaючись нa xвopoбy Пияцтвo сepeд
yчитeлЬствa бyлo тoдi звинaЙним явищe]ri [33' с 156]. У cвoсмy oбiжникy
з дня 31 сiчня .t814 p. мiнiстp oсвiти Гp. o. PoзyмoвськиЙ зaгpoжyвaв, щo
yчитeлЬ, виявлeниЙ в пияцтвi,  нe тiльки бyдe пoзбaвлeниЙ пoсaди i
виключeний зi  слyжби бeз aтeстaтa, aлe' кpiм тoгo, iм'я Йoгo бyдe
oгoлoшeнo y вiдoмoстяx[22, c.93]. Кoли oдин yчитeль нa Cлoбoжaнщинi
дiстaв кoпiю тoгo oбiжникa, тo нa мapгiнeсiiT зpoбив тaкий нaпис: кXopoшe
вaм, гoспoдa нaчaлЬствo, да нaм-тo плoхo!> [44' с 330]

Пepexoдяни дo oглядy шкiл, вiдкpитиx Ha Укpatнi зe?tiлeвлaсHикaпllи
3a тиx чaсiв, вкaxry, щo 3a нaЙpaнiшy тaкy шкoлy слiд визнaти шкoлy в
с. Чeпypкiвцi нa Пoлтaвщинi в lvtaeткy Aдpiянa Чeпи, - вiдкpитo i] вЖe
1785p., a з 1804 p. стaлa iснyвати oфiцiйнo.3 iншиx tдкiл нa пoчaткy
X|X ст вiдoмi - шкoлa в с. Дикaнцiтaкo)к нa Пoлтaвщинi, в мaeткy Biкгopa
Кovyбeя (вiдкpитo i l  1801 p ); y с Кpyvикy нa Xapкiвщинi- в мaeткy
B Кapaзiнa (вiдкpитo ll .t804 p.); y с. Бa6аяx - в мaeткy o tlepбiнiнa, в
с. Бшикинt - в 1vtaсткy oсипoвa; в с. Кaплyнiвцi - в ]daeткy Coлoвйoвa
тa двi tшкoли в lйaeткax гp Шepeмeтeвa, - всi нa Xapкiвщинi, пpичoмy
двi oстaннi lшкoли ]uaли свojм зaвдaнHя]ti пiдгoтoвляти слyж6oвцiв для
мaoтнoстeй гp. Шepeмeтевa [33 c 146-147!.

3 yсiх нaзвaниx вищe шкiл нaЙвизнaчнiшoю бyлa кpyчaHсЬкa шкoлa
B.Кapaзiнa. l.{я шкoлa стaлa шиpoкo вiдoмoю 3a Чac yчитeлювaння в нiЙ
Гpиpoгiя 3aЙчeнкa (вiд 1809 дo 1821 p ) '  щo пiсля зaкiнчeHня
бoгoдyxiвськoj пoвiтoвoi шкoли' Ha кoшт i зa кepiвниЦтвol, B. Кapaзiнa
пiдгoтoвлявся дo yчитeлЬствa. Шкiльний кoмiтeт Xapкiвськoгo
yнiвepситeтy ввaжaв Г 3aйчeнкa зa нaйкpaщoгo yчитeля в xapкiвськiЙ
oкpyзi, двivi письмoвo дякyвaв Йoмy зa видaтнv пpaцю, a пoтiм видaв
Йoмy нaгopoдy - 450 кpб , сeбтo тaкy сy]t'y, якoi нi тoдi, нi пoтiм нe
oдepжyвaв жoдниЙ yчитeлЬ B Кapaзiн бaгaтo вклaдaв y кpyчaнсЬкy шкoлy
i влaснoi пpaцi, i влaсниx кoштiв, пoки нe збiднiв Biн бyв дoбpe oбiзнaниЙ
3 пpaцяMи Йoгaнa ПeстaлoЦЦi тa листyвaвся з Йoгo нaслiдyвaчeм
швeЙцapським пeдaгoгoм Ем Фeллeнбep/oм' щo p 1 804 зaснyвaв y свoТM
мaeткy Гoxвiлi бiля Бepнa шкoлy, дe вихoваHня i нaвчaння спoлyЧив з
xлiбopoбськoю npaцeю [33' с 149-151] B. Кapaзiн тaкoж мaв на yвaзi
пoстaвити свoю шкoлy тaк, щoб нe вiдpивaлa yЧHя вiд хлiбopoбства Biн
xoтiв, щoб iз шкoли вихoдили люди, iпiклyвaвся тиMи yЧ|.tяlt,lи' щo виявили
визнaчнi qдiбнoстi, - тaкi yннiдiстaвaли вoлю з y]tioвoю вHeсти зa сeбe
3гoдo]t,t викyп [7, с. 98]. Пpo тe' як B. Кapaзiн дбaв пpo iнтepeси свo€[
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Щкoли тa iT виxoвaнцiв' мoжe: свiдчити, м iн ,Йoгo лист 3 дня 31 липHя
1807 p дo yчитeля кpyчaнсЬкoi шкoли пaн-oтЦя lвaнoвa. щo пepeд тим
кiнчив бrлгopoдськy сeмiнapiю з пoxвaльним yспiхoм: <Бyдь лaскa.
нaпишlть мeнi пpo yvнiв, щo визнaчилися свoiм yспixoм, щoб я мiг звiдси
(з мaeткy дpyжиHи B. Кapaзiнa нa Moскoвщинi. - C ) нaдiслaти lм гoстинцi
тa пoдбaти пpo дaлЬцje пiклyвaння пpo ниx вiдnoвiднo дo iхl-|Ьoгo нaХилy .
Якщo Бoг дaстЬ noвepHyтися дoдoмy, тo Й сaм вiзьмyся зa пpaцю в
дopyнeнiЙ вам шкoлi>' a зaкiннye лист пpoХaHням дo пaH-oтЦя вiддaтися
шкoлi всeю дyшeю, зa щo Бoг винaгopoдить Йoгo стopицeю: <Уявiть сoбi,
щo 3a paдoщi вигoтoвитe ви свoЙoмy дyбoвi в стapoстi,- вaшi виxoвaнцi
бyдyть люди!> [92' с 63]

У 3040.x poкaх мiнiстepствo дepжaвHиx мaeткtв i самo opгaнiзyвaлo
шкoЛи для свoix сeлян-кpiпaкiв, i зaкликaлo зeMлeвлaсникiв вiдкpивaти
|'lJкoли для кpiпaкiв, aлe знaчHa бiльшiсть зeмлeвлaсникiв тoгo vaсy
А|nBИлacя нa Hapoд|-|y oсвiтy, як Ha пyстy i шкiдливy зaбaвy. ПpигaдaЙмo,
щo нaвiть Mикoлa Гoгoль y листi дo oднoгo зeпltлeвлaсникa писaв: <Bчити
гpaмoти мyжикa для тoгo, щoб дaти Йoмy мo>tсtивigгь читaти нeпyтящi
книжки' щo iх видaютЬ для нapoдy eвpoпeйськi чoлoвiкoлюбцl, - цe
пpaвдивa нiсeнiтниця' Якщo y кoгoсЬ з ниx (сeлян) дiЙснo 3,явитЬся
бaжaння вчитися, poзyмlоться, зoвсiм нe для тoгo, щoб стaти ЦJaxpaef\,l
кoнтopщикoм, aлe для тoгo, щoб пpоtитaти тi книжки, щo в ниx мiститься
3aкoн БoжиЙ, - тoдi iншe дiлo BихoвyЙ Йoгo, як синa, i нa нЬoгo oдHoгo
витpaти yсe тe' щo ти вжив би нa всю шкoлy) (<Bьlбpaнньlя м*'стa изъ
пepeписки съ дpyзьями>).

Пpoтe i  сepeд 3eпллeвлaсникiв бyли oдиниЧi, щo poзyмiли зHaчeнHя
|. lJкoли i  Д6aли пpo noшиpeння oсвiти. Taк, y Гopoдищi нa Киlвщинi
кoлишнi кplnaки Cимиpeнкo i  Яхнeнкo вiдкpили пpи свoiй цyкpoвapнi в
40-х poкaх шкoлy з 7 yнитeляMVi тa бiблioтeкy Bчили в тiЙ шкoлi
nepeвaЖнo свiдoмi yкpаТнцi з вищoю oсвiтoю, бo гopoдищeнсЬкa
Цyкpoвapня бyлa тoдi i пiзнiщe кyлЬтypниlvl oсepeдкoм yкpaiнсЬкoгo
HapoдниЦтвa B кiнцi чepвня,t859 p. бyв y Гopoдищi Т Шeвчeнкo з
пoдивoм oгля|.|yв зpaзкoвo ypяджeний Цyкpoвap, a вiдвiдaвши таMo|.lJHю
шкoлy, пpиЙшoв в тaкe зaxoплeння, щo HaЧaльнo oбняв Кoндpaтa
Яхнeнкa, пoцiлyвaв Йoгo i  з пoчyттям пpoмoвив: <Бaтькy! щo ти
нapoбив!> i  нa oчaх пoкaзaлися слЬo3и [151 '  с 160; 203, c 461] Такoж
гp Бoлeслaв ПoтoцькиЙ вiдкpив свojм кoштoм в. l848 p.двa npитyлкИ *
oдиH y Heмиpoвi, дpугиЙ - в с Кoвaлiвцi- нa25 xлoпцiв i25 дiвчaт
Учитeлi нeмиpiвськol гiMнaзil пoгoдилися дypнo внити дiтeЙ [104, дoкyм
10] lншi пpиклaди Haвeдy в yстyпi пpo лянкaстеpськi ll lкoли

Baгy шкoли тa пoшиpeння oсвiти сepeд yкpaiнськoгo HaсeJ.leHHя дoбpе



yсвiдoмили сoбi ЧлeHи Киpилo-Meтoдiiвськoгo бpaтствa, як цe видHo з
Йoгo стaтyтy, a гoлoвHe - з 3aпИски Baсиля Бiлoзepськoгo пpo сiльськi
шкoлИ та з дoпитiв пooдиHoких ЧлeH|в тoгo бpaтствa B БiлoзepськиЙ y
свoiЙ зaписЦi, щo iТ xoтiв пoдaти дo ypядy, дoклaднo з'ясoвyс мeтy.
пpoгpaMy i ypбaнiзaцiю шкoли для сeляH, щo iТ [4aв намip зaснyвaти в
Пoлтaвi нa влaснi тa нa збipнi кoшти Шкoлa тa Maлa нa мeтi пiдгoтoвляти
дiтeЙ сeлян дo тoгo, щoб вoни Moгли пoвepтaтися дo свoгo oтoчeнHя,
aлe з бiльшим знaнHям свoТx oбoв'язкiв, свoТх iнтepeсiв i  пoтpeб
хлtбopoбськoгoжиття. B шкoлi мaли виклaдагися тaкi пpeдмeти: a) 3aкoн
БoжиЙ: б) нaЙпoтpiбнiшi зHaHHя пpo явищa пpиpoди, зв'язaнi з
хлiбopoбським пoбyтoм; в) вивнeння тиx peмeсeл, щo нaЙбiльшe пpидaтнi
в жиггi xлiбopoба; г) oзнаЙoмлeння 3 тими зaоoбal4и, щo мoжyть бyти
кopисHиi,И пpи лiкyвaннi xвopoб, щo нe виMaгaютЬ кol{eчHoT пpисyтнoстi
лtкapя;д) apифмeтикa .Qo шкoли мaли пpиЙматися хлoпЦi вiкoм нe.vteншe
13 i нe стapшe .l6 poкiв. кoзaЦЬкoгo стaнy' щo вжe вмiють пpинaЙмнi читaти,
aлe бiднiшi дiти пpиЙмaютЬся бeз жoднoгo зHaнHя гpаMoти. .Qo шкoли нe
мoгли встyпaти дlти пaHсЬких кp|пaк|в' _ в зaписцl t\'l lстилoся floясHeнHя
тot зaбopoни: <lJ-|oб yHикHyти мo)кливoi в мaЙбyтньoмy eксплyaтaцi i
кpinaцькoгo yння Йoгo пaHoМ), aлe пoтiм цe пoяснeнHя викpeслeнo Шкoлa
Maлa yтpимyвaтися Ha Жepтви <в iм'я любoвi дo людствa тa Hapoднol
oсвiти> [111 с 126-1291 Mикoлa |тa йoгo ypяд бyли дyжe нaлякaнi
пpoгpaMoЮ Киpилo-Meтoдiiвськoгo бpaтствa*, щo дo[laгалoся Ha oснoвi
xpистияHсЬкoi любoвt дoсягнyти ptвнoстi i гiднoстt людських npaв, a oдHиM

. Пpo зaляканiсrь Mикoли | пpoгpамoю Киpилo-MeтoдiТвськoгo бpатсгвa мoжyl'Ь свiдчити
тi кари щo .x визначив вiн влaсHopyЧнo тpЬot' гoлoвним.нa йoгo дyl|кy' нлeнам тoгo Бpаrclвa'a
самe T Шeвleнка noкаpанo заслaнням фз peчeнця в дЕlлекy пyсгeлю з зачислeнняt' в пpoстoгo
вoякa та з зaбopoнoю писати i мaлюв.]ти M Гyлaка - yв'язнeнням }.a тpи рки в lllпiсeльбypзькrй
фopтeцi' а noтiм засланням дo Пepмi; M Кoсroмаpoва - yв,яз}leнHям в Пeтpoпaвлoвськiй
фopтeцi (пpoсидiв y н|й oдин piк), a пoтiм зaслаHням дo Cаpатoва Тpoхи згoдoм Mикoла |
ви3нaчив щe тя}о{y кapy, нiж згадaниi ' тpьoм бpaтникaм, тeкoж за шкiдливi дyмки, а сaмe
наpoднoмy вlитeлeвi Ceмeнy oлiйнинyкoвi. синoвi кpiпакa з Biнницькoю пoвiтy нa Пoдiллi
Пpи тpyсi y нЬoro знайдeнo pyкonис нeзакiнчeнoгo йoгo твopy' дe aвтop вистyпаe 3 гapячoю
пpoпoв|ддю пpoти кpiпaцькoю нeвiльництвa на }фаlнi Хoна слцствo noкaзaлo' шo C oлiйниvyк
(з н|якиMи tшкiдливими люAЬn'и нe стoяв y зв'язкy а т|лЬки сaм гадав свoiм твopoм виявити
пoлoжeнHя сeлян i нepeз тe пpиЧинитися дo yAiлeним ii, яxoiсЬ пoлeкUJi>' вtн бyв засyджeний
на бeзтepмtнoвe yв'язHeHHя в Шлiсeльбypськiй фopтeцl там йoгo пoсаджeнo 17 rpудня
1B49 p _yсeкpeтнotr,tyзаlvtкy-пiд N9 11 з нaкa3oi,t (нeдonyскaти нiяких iнi з кимзHoсин))
Лишe oдин кoмaндaнт фopтeцi 3Hав' xтo саlie сидитЬ в сeкpeтнoi,y зaмкy niд N9 ,11 тaм вiн i
nouep 27 лиnня 1852 p (вiд дoвroi нeAyги> як пoвiдoмив пpo тe кon'анAант фopтeцi шeфa
х(андаpм|в гp opлoва t241 c 84' 85' 101] Пoдaю тр кopoткий витяг з pyкoписHoro твopy
C oлiЙниvyка пlд назвoю кИстopиveскiй paзска3 пpиpoAньlх или кopeннЬ|x житeлeй Mалаpoссiи
3aдн.knpoвскoй, r e КteвскoЙ Кaмeнeц.Пqдoльскoй и Житoмиpoвoльlнскoй ryбepнiй' npo свoe
житьe.бьtтьe>впepeкладi lКpавeцькoгo-дляoсвiтлeннявдeякiймipi  дyxoвнoгopo3виткy
aвтopa щo завepшив свoю oсвф вiнницькoю тoAi 6 клaсoвoю riмнaзiею <Poзгpаблeнi мaeтки
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iз зaсoбiв дoсягHeння тoj мeти стaвилo пo|:JиpeHHя oсвiти. oтoж - i цe с
дyжe хapaКгepистичHиM для ЦapсЬкoгo ypядy _ в дoпитaХ пoвaжHe M|сцe
зaИнял|/| зan|^тl4 пpo тe' Хтo сaмe пoдaв дyl\4кy зaснoвyвaти uJкoли тa
пoшиpювaти oсв|тy сepeд нapoдy, з якoю [4eтoю цe poбилoся, i нaвiть -
( якиM п paвoM oбMipкoвyBaли бpaтЧики питaння пpo oсвiтy сeляH ) (floпит
oлeксaндpa Haвpoцькoгo, ПaнЬкa Кyлiшa, B.Бiлoзepськoгo тa iн ) Тaк,
Haпp, Hа 3aпит пpи дoпитi в ||I вiддiлi цapсЬкoi кaHцeляp|i пpo тe, (якi
шкoли дyMaли зaвoдити. дe i  яким чинoM)), П Кyлiш вiдпoвlв: <Mи мaли
нaM|p склaсти кopoтк| пtдpyчHики yкpalHсЬкoю lvtoвoю з ЦepкoвHol I
цивtльнol tстopii, гeoгpaфii, paХiвHицтвa тa сiлЬсЬкoгo гoспoдapствa. a
шкoлИ зaвoдити спoЧaткy ХoЧa y дyжe ]riaлiЙ кiлькoстi' - Maли HaMip
yмoвити зeпiлeвлaсникiв, бyлa дyмкa зaвoдити | 'IJкoли пo сeлaх пiд
кepyвaHняM свящeHикiв> [58 с 173].

Пiсля пepeвeдeння слiдствa в спpaвi Киpилo-Meфoдi lвськoгo
бpатствa' як писaв M Кoстoмapoв y листi дo видaвця )кypнaлy <Кoлo.
кoлъ> oлeксaндpa Гepцeнa' (ЦeH3ypa тa ЦJпioHствo пoчaли стpaшeHHo
лютyвaти npoти УкpaiHи, He тiлЬки yкpaiнсЬкиlt' кHи)ккaм He дo3вoЛюBaHo
являтися Ha свiт, aлe пepeслiдyвaнo HaвiтЬ наyкoв| стaттi пpo yкpаiнy Ha
MoскoвсЬкiЙ мoвi; сaмi нaзви: Укpa[нa'  Maлopoссiя, гeтЬMaHщиHa
yвaжaлися нeлoялЬ}.ипnи> |28, c. 217|

Кpiм пoвtтoвиx i пapaфiялЬ|.lиx шкiл, в 2o40-х poкaх ХlX сr iонyвaли
y Haс щe Т 3в ляHкaстepсЬкi шкoли* ЛянкaстepсЬкa Meтoдa щo вживaлaся
B дeяких шкoлaХ пpи нaвчaнHi читaння, писЬMa i apифмeтики тa дaвaлa
змoгy пpoвoдити нaвчaння в MHoгoлюдHiЙ Luкoлi з oдHим yчитeлeМ,
пoлягaлa в тoмy, щo yЧитeлЬ вибиpaв з кpaщиx yvнiв пoмiнникiв сoбi '  щo
мyсИли свotЙ пeвнiЙ гpyni yЧнlв пoясHити тe, щo вoHи сaмl зaсвo|ли
бeзпoоeр.eдньo вiд yчитeля ЛянкaстepсЬкa мeтoдa, зHaHa щe пiд Haзвoю

вeликиY -;..всЬкиx князtв y блaгoдатнiм t на всe багaтiм кpаю стали 3oвсiм тoлoкoю тa паствoю
для тrгelшнЬoгo i зaгpaниvнoгo гiльтайства, дe жадиба кopистoлюбсrва Й хижoсri нe маo чи нe
хoчe мaти нtякoro вnинy, 3амiсть дiтeй l нaстyпникiв Мoнoмаха, яким сeй дoбpиЙ мoнapХ
нaка3yвав y свoiм завiщaнню. щoб пильнo наглядали, аби Тx тивyни й oтpoки нe кpивдили
сeлян' - нaлeтlли тeпep на нас 3l всЬoгo св|тa нexpисrи' як| п|д видoм 3акoннoст| тopгyютЬ
pyсЬкими дyшaми, й як кpoвoжaднi п'явки ссyть бeз пepесгaнкy нашy кpoв ПepвoпpeсгoльниЙ
Киiв' кoлиска в|pи й хpeстилЬниця пpи нapoджeнню наpoда pyсЬкoro на xpистиянсЬкий свiт
став пoHижaюЧoю для люAсЬкoro poдy тoproвицeю pyсЬких дуtlJ, дe лях ляxoвl пpoдаe 3а
жиA|всЬк| гpoш| зaкoнним пpавoм Ayшl pyських мyчeник|в' дe жиди' в яких pyкaх тopг|вля и yсe
багатствo тyгeLuHЬoгo кpaю. пiд ляцсЬкoю маскoю кynyютЬ pyсЬких нeвtльникtв i pазoм з ляxами
мopдyють ix бeзнaстанними poбoтами> [241 ' с 93l Бioгpaфiю C oлrйнинyка та пpo йoгo дoлю
впepцJeoroлoсивpoс|йськийпyблiцисrП l!иroлeвyжypнaлiкБьrлoeD(1906.lюль) апoтiм
nepeвидaв ii yзб|pникy <Исгopиveскleэтюдь|D (2-e вuд Ct16,441+2 пвl с) l Кpeвeцький
пepeклав цю статт|o нa yкpаТнськy мoвy (див ' Лiтepатypнo.нayкoвийBigrник 1906 к 10
с 84-102)

.Иoсип Лянкасгep - анrлlйсЬкий пeдаroг (1 771 -,1 838)
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Meтoди взae[,tHoro HaвчaHня, влacнe кaжyчи, в)кивaлaся нa УкpaTнi yжe в
Haших стapoдaвHix шкoлax, _ |IpИraДaЙ[4o нa[ДиХ aвдитopiв, - aлe кoлo
20-х poкiв пoявилaся Boнa нa УкpaTнi в бtльш yпopядкoвaнiЙ фopмi. a дo
тoro в [Uкoлaх 3 знaЧHoю к|лЬк|стю yчн|в

.Qeсь кoлo 1816-1820 p пoвстaли в Киeвi двi лянкaстepсЬкi шкoли, -
oдHa пpи 3-Й пoнтaннiЙ poтi, зaснoвaнa пoлкoв|.lикoм Швapцeнбypгoм, a
дpyгa - пpи вiЙськoвo.сиpiтськiм вiддiлi, зaсHoвaнa гeнepaл-мaйopoм
MиxаЙлoм opлoвим BiЙськoвo-сиpiтськa uJкoла бyлa нaйбiлЬшoю
ляHкaстepсЬкoЮ шкoлoю нa УкpaTнi Biдвiдyвaн п з зaxoплeнням poзпoвiв
y свoix спoгaдax пpo вpaжeння пpo нeI. 3 Йoгo слiв дiзнaемoся, щo
ляHкaстepсЬкy систe[4y вивeзли з Фpaнцi i  пiд vaс пoxoдy 1814 p.
кopпyсниЙ гeнepaл PaевськиЙ тa кepмaниЧ гeнepaлЬHoгo штaбy гeнepaл-
мaйop M.opлoв- oсь як oписyr тoЙ вiдвtдyвaч свoi вpaжeння: <3 пepшoгo
пoглядy вви)кaотЬся, нaчe бaчиш пepeд сoбoю вeпикy кiлькiсть мaшин'
щo pyхaютЬся Ha звyк свищик|в, дзв|Hoчк|в i т п., a He rypт шкoляpiв y
кiлькoстi дo 1 800 oсiб, щo пpиХoдятЬ дo цJкoли пpoдoвжyвaти свoЮ Hayкy'
Aлe кoли я нa дoсвiдi пoбaчив, щo кpaщиЙ yчeнЬ' пpиблизнo 11 poкiв
вiкoм' - aтal<их o тaM дyx(e багaтo,- кepyo iншими, зHaчнo стapшиltли зa
HЬoгo. тoдi лeгкo бyлo мeнi пepeсвiдvитися, щo цeЙ спoсiб HaвчaHHя, нa
вигляд мaшинoвиЙ, aнi тpoхи He зaтpи[{ye пpиpoдHиx здiбнoстeЙ> I57
с 66] Як свiднить вiдвiдyвaн киiвсЬкoi шкoли, дo нei з piзниx мiсць
Haдсилaлися yннi, щoб пiдгoтoвлятися дo HaвчaнHя зa ляHкaстepсЬким
Meтoдoм, a пoтtм вoни вiдкpивaли [lJкoли взaeмнoгo нaвчaHня в Moсквi,
Moгилeвi, Xepсoнi Ки t вськoю |'lJкoлoю кepyвaв iнжeнipниЙ штaбс-кaпiтaн
Пpaсoлoв leкiлькa ляHкaстepськиx шкiл пoвстaлo в rvtaсткax yкpaiнськиx
зeмлeвлaсникiв Тaк'  p 1822 в мiстeнкy Гopoдищt зeмлeвлaсHик
гp MиxаЙлo Bopoнцoв вiдкpив цJкoлy, дe вживaлaся ляl- lкoстеpсЬкa
[leтoдa. B тiЙ шкoлi p 1840 вчиЛoся 30 дiтeЙ, з ниx .t6 дiтeЙ сeлян, a
peштa - дiти гpaфських слyг тa пpивaтHих oсtб, в тiм числi i шляrгичiв
[89, дoкyм 80-82] P 1Bз2 згaдyeтЬся шкoлa BзaeпiHoгo HaвчaHHя в
с Бaбaях нa Хapкiвщинl, в мaсткy дiдинa o lJ-[epбiнiнa; в тiй шкoлi вЧилocя
19 дiтeЙ сeляH та двoe стopoннiх пpи oднiм yvитeлi |46' c.324|

ЛянкaстepсЬкa шкoлa в Poсii впepшe пoвстaлa в мaсткy гp. Mикoли
Pyмянцeвa, вiдoмoгo fiЛeцeFtaтa i кyльтypнoгo дiянa (вiн бyв син гp Пeтpa
Pyмянцeвa, кoлишHЬoгo пpaвитeля Укpa. iни) в мiстeнкy Гoмeлi

*ПepeвeдeниЙпoтiмнaпoсaAyкol 'aнAиpaдивiзi iдoКишинeвагeн M opлoв|тaмAркe
дoбpe пoставив y вtйськy лянкaсгepськi шкoли. дopyчивши завiдyвання ними майopoвi
B Pаrвськoмy, Aлe пoлiцiя скopo знаЙшлa,щo вoяки в тих шкoлах пepeймаються <зryбним дyxoм
вtльнoдyмства> Пovалoся слiдствo B Paeвський бyв пoкаpаниЙ yв'язнeнням в тиpаспoлЬсЬкiй
фopтeцi.аM opлoвбyвпoз6авлeнийдивiзiiзnpизнaneннямnepeбyватипpиаpмii 1297 c 17|
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Moгилiвськoi ryб., кyди вiн зaпpoсив для opгaHiзaЦiТ тoi llJкoли 19-лiтньoгo
aнглiЙця Якoвa Гepдa. 3гoдoм Я Гepд oсeлився в Пeтepбypзi, пpиЙняв
poсiЙcькe пiддaнствo тa стaв вiдoмим poсiЙсЬкиfti пeдaгoгo]t,l |228' c 651'
656] 3 вoлi oлeксaндpa | лянкaстepсЬкy мeтoдy 3aвели для нaвчaнHя
гpa]йoти вoякiв y Пeтepбypзiтa iнших мiстax; тoю мeтoдoю вeлoся тaкo)|(
нaвL|aння сиpiт в пeтepбypзькiм вихoвнitvl пpиryлкy, щo бyв пtд oпiкoю
дpy)киl.lи oлeксaндpa I. Taм жe, в Пeгepбypзi, 14 сiчня .1819 p пoвcтaлo
<Тoвapиствo зaсHyвaння шкiл зa lieтoдoю взaei,tl{oгo нaвчaнHя)) Цe
Toвapиствo вiдкpилo tшкoли He лишe в Пeтepбypзi, aлe Й нa пpoвiнцil,
м lн., в Кисвi, Xepсoнiтa iншиx мiстax Укpaiни Ha чoлi Toвapиствa стoяB
гp Фeдip ТoлстoЙ, щo пiзнiшe бaгaтo пpислyжився дo зBiльнeння
Т.Шeвчeнкa з зaслaнHя [269' с. 336.337] Aпe нeдoвгo кopистyвaлaся
лянкaстepсЬкa ]vteтoдa пpиxильнiстю oсiб: в скopoмy чaсi лянкaстepcькi
шкoли бyли зaпiдoзpeнi в кpaмoлi нiби зa змiст тaблицЬ, щo вживaлися в
тих шкoлax*. Гp Ф Toлстoй пoтpaпив niд дoгляд пoлiЦiТ oбpaжeний тaкoю
бeзцepeмoннiстю гp Ф. Toлстoй зaявивToвapиствy зpeчeHня з гoлoвствa
Ha дpyгий дeнь бyв пpизнaчeниЙ нa Йoгo мiсцe кн AндpiЙ Гoлiцин Тoдi
всi члeни Toвapиствa вiдмoвилися нaдaлi бyти Йoгo ЧлeHaми [298, с 371]

Пiсля вopoxoбнi в Ceмeнiвськtм пoлкy в Пeтepбypзi в нiч з 16 нa 17
жoвтHя 1820 p. oлeксaндp | нaкaзaв звiльнити 3 пoсaди диpeктopa
ляHкaстepсЬкиx шкiл в Пeтepбypзi  Mикoлy Гpeva, a в листi  дo
|.Baсипьчикoвa 3 дF|я 10 листoпaдa 1820 p цap писaв: <Пильнo стeжiть
зa Гpeleм i зa людьми. щo бyли в йoгo шкoлaх. бyдь тo вoяки, чи мaлeнькi
дiыaткa. Пpизнaюся, _ я дивлюся нa Hих з HeпoкaeнHям Я пeвeн, щo
спpaвжнi пpивiдцi знaxoдятЬся пoзa пoлкoм (Ceмeнiвським _ C ) - з rypтy
тaких oсiб, як Гpeн aбo Кapaзiн > [42, c.773-774| Ceмeнiвськa вopoxoбнa
пoклaлa кpaЙ лянкaстepсЬкiЙ мeтoдi y вiйськoвиx tllкoлaх, aлe в npивaтHиx
шкoЛax тa мeтoдa yживaлaся l дaл|' xoЧ tt4||.l|стepствo oсв|ти, 3 свoгo
бoкy, зaбopoнилo yживaнHя в шкoлaХ лянкaстepськo[ мeтoди*.

,Qiти шляrгичiв, oсoбливo дiвvaтa, вЧилися тaкoЖ y пaнсioнax, щo |х
пoшиpeння пpипaдa€ нa пepшy чвepтЬ XlX ст Ужe p 1801 вiдкpив y Кисвi
пaнсioн |. БopeцькиЙ' p. 1802 - фpaнцyзькиЙ кaпiтaн Кoмпaньoн, a

t Тaблицi Aля читeння мiстили в сo6i нapoAнr пpипoвiдки; нa пoгляд мiнiстpa oсвiти
кн o Гoлiцинa. дeякi з тих пpипoвiдoк бyли дy)кe амopaльнi, абo такi, щo luo}к\лЬ спpияти лихим
пpикладам' як. нanp , <Bqди й цep нe вгамyсD, <He кoжний r чepнeць. щo маo клoбyк>l, <3 кoгo
сyдAя в3яв, тoй i пpaвий став> i т n

,. oсoбливo пouJиpeна 6yла лянкастepсЬкa мeтqдe в 40- 50.x poкаx в Cибipy. дe
дeкaбpисти, 3a пpиклaдoм свoroтoваplrша |ванa Якyшкiна' пpoвадили тy мeтoAy в шкoлax
свoro мiсt1я пepeбyвання l Якyшкlн склав кSаnискy o пpим'ftнeнlи мeтoда взаимнoro oбyveнiя
въ y'tздньlхь yчилищaхъ)) тe цiлy низкy <yle6ныxъ пoсoбiй}) з piзних пpeдмeтiв UJкiлЬнol
пpoгpaми,щonepeхoвyютьсятeпepвГl.|ИA(Гoсyд цeнтp истop аpxив) [з41'с a88-491'655]
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p.1B03 - вдoвa Штyц [48 с 451] oсoбливo зpoстaлa кiлькiсть пaнсioнiв
y Xapкoвi Taк, p 1805 бyли тaм naнсioни чyЖиHцiв Г iлeйнa.
oльдeнбop/epa, кpiм paнiш згaдaнoгo пaнсioнa пpoтoiepeя B Фoтieвa. a
в 20-x poкaХ нaлivyвaлися тaм 5 хлoп'яЧиХ i  8 дiвoниx пaнсioнiв, пpичoMy
вiдкpивaли .|Х He лишe нyжинцi, aлe Й мiсцeвi мешкaнцi '  -  як, нaпp '
диpeктop щкiл EЙбeн, пpeфeкт xapкiвськoгo кoлeгiyмy PeЙпoльськиЙ,
yЧитeлЬ хapкiвськoi пoвiтoвoT uJкoли 3имницькиЙ [46' с 308; 146, с 26-
271 P.1837 бyлo в Xapкoвi 7 пансioнiв, - в Hиx yчилoся 207 хлonцiв, 199
дiвЧaт, з них дiтeй шляxгичiв - 358' кyпцiв i мiщaн _ 36, iнших стaнiв -
12 t33' с 162] У Чepнiгoвi,  здaeться, y)кe в 60-х poкax бyв пaнсioн
C.Ф oсoвськo[, дe вЧилaся' м iн , Mapiя А,цaсoвськa. niзнiшe слaвнoзвiснa
apтисткa Mapiя 3aнькoвeцькa Учитeлeм poсiйськoi мoви i лiтepaтypи
бyв тaм y Hei знaHиЙ yжe нaм свiдoмиЙ yкpalнeць Mикoлa BepбицькиЙ,
щo пepeд тиM yчитeлювaв в noлтaвськiй дiвoнiЙ гiмнaзii Biн' зa oсoбистим
пpизнaнням M 3aнькoвeцЬкoj,  (спpaвив виpiшальниЙ вплив нa t i
дyХoвHиЙ poзвитoк тa вкaзaв свolЙ yчeHицl спpaвжню пyтЬ дo
MистeЦтвa) [338' с 51]. Бyли пaнсioни тaкoж в пoвiтoвиx мiстax iнaвiть
мiстeчкax: в Cyмaх. 3oлoтoнoшi, Гyмaнi' 3вeнигopoдцi, Cмiлi i т д У
Пpилyцi в 10-x poкaх Mикoлa Mapкeвиv. пiзнlшe yкpaiнськиЙ iстopик,
yчився в пaнсioнi yкpaТF,tсЬкoгo писЬмeHникa Пaвлa Бiлeцькoгo-Hoсeнка
Пaнсioн тoЙ iснyвaв щe в 30-х poкaх [339, с 511] У Hlжинi в 20-х poкaх
бyв пaнсioн пaHни Лисaвeти Pyссeт для шляxeтсЬкиx дiвнaт У числi
пpeдмeтiв y тих пaнсioнaх бyли фpaнцyзькa i нiмeцька inoвa тa мrфoлoгiя
Плaтня бyлa дoсить висoкa - 800 кpб pivнo. B згaдцi пpo вiдкpитгя тoгo
пaнсioнy вкaзyвaлoся, щo (3a виHяткotlЛ бpaтrв' нe бyдyть дoпyскaтися
дo пaнсioнy мoлoдi, нeжoнaтi oсoби> [30, с 173-174| Heвiдoмo, ни
3дiЙснилa свiЙ нaмip вдoвa Шryц - вiдкpити дiвovиЙ пaнсioн в Гyмaнl,
npo щo кJloпoтaлaся вoHa .1811 p пepeд шкiльнoю aдмrнlстpaцieю [48.
c 457] У <КieвскiЙ Cтapинr> зHaxoдиMo згaдкy пpo тe, щo yчитeлЬ ки jвсЬкol
гiмнaзiТ Пeтpo Гeдyeн звepнyвся дo кypaтopii Киiвськoi шкiльнoi oкpyги 3
пpoхaнHяпj дoзвoлити Йoмy вiдкpити в Кисвi пaнсioн з пpoгpaмoю, щo
вlдпoвiдaлa пpoгpaмi пepшиx тpьoх клaсiв. aлe нeвiдoмo пpo нaслiдки
тoгo пpoХаl{ня, бo, Moвляв, с тiльки вiдoмoстi' щo 23 вepeсHя 1841 p
гeнepaл-гyбepнaтop ! Бiбiкoв нaдiслaв кypaтopoвi oкрyги кн flавидoвy
тaкoгo листa. < He бavy пepeшкoд дoзвoлити вчитeлeвi 1 -i киiвськoi гiмнaзlt
П Гeдyeнoвl вiдкpити пaнсioн, якщo вiн He вчився в Кpeм'янцi i  нe бyв
тaM yчитeлeм тa e вiдoмиЙ вaшiЙ ясHoвeлЬMoжнoстi як блaгoнaдiЙнa
oсoбa> |114' c 145-147l oднaк з бioгpaфil lvl Лисeнка вiдoмo, щo вlн
вчився в пaнсioнi Гeдyeнa Ha пoЧaткy 50-х poкiв У 3лaтonoлi нyжинeць
Людви/ Biльетгi p 1830 вiдкpив хлon'ячиЙ пaнсioн, щo склaдaвся з 5 шaсiв.
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P 1836 П. i Ф. Лoпyхiни пoжepтвyвaли кoшти Ha зaсHyвaHня в 3лaтoпoлi
шляХeтсЬкoТ шкoли i дe Biльeтгi бyв yнитeлeм фpaнцyзЬкoТ Moви Тaм жe
1836 p бyв пaнсroн мaЙopши fiaнилeвськoi' p 1837 вiдкpилa в 3лaтonoлi
naнсioн пaнi Пeppiмol.iд, щo тoдi пpиЙнялa poсiйськe niддaнствo Ужe в
пepший ptк пaнсioн тoЙ мaв 32 yнeницi |291, c 151-152|

3гадаю. нaкiнeць, пpo Heвдaлy спpoбy кpeMeнчyЦЬкoгo мapuJaлкa
Л Pyдeнкa вiдкpити в Кpeмeн.lyцiдвopянськиЙ пaнсioн. P 1809 Л Pyдeнкo
3вepHyвся дo пoлтaвськoгo гyбepнaтopa A. КoзaчкoвсЬкoгo 3 пpoxaHHям
дoзвoлити вiдкpити в Кpeмeнvyцi пaнсioн'  для Чoгo вiн гoтoвиЙ
пo)кepтвyвaти 40 тисяч кpб тa збyдyвaти для пaнсioнy дiм вapтiстю дo
10 тисяч кpб. МaлopoсiЙcькиЙ гeнepaл-гyбepнaтop кн Лoбaнoв-
PoстoвськиЙ пpиxильнo пoстaвився дo тoгo пpoxaнHя, aлe в ry спpaвy
втpyтилaся дpy)киHa Л. PyAeнкa: вoнa нaдiслала мiнiстpoвi внyтpiшнix
спpaв кн Б. Кypaкiнy листa npo тe, щo Ii чoлoвiк зaплyтaвся в бopгaх, a
тoмy Й нe nioжe здiЙснити свoгo Haмipy <бeз нapyшeнiя сoстoяHия свoeгo,
кyпHo и Moeгo>. Л Pyдeнкo пoтiм сам Haписaв кн Лoбaнoвy-Poстoвськoмy,
щo вiн (пoкидaс свiЙ нaмip> [134' дoк. 3-6]

3 ypядoвих poзпopяджeнь в спpaвi пaнсioнiв згaдaю тyт двa oбiжники.
oбiжник мiнiстpa ocвtти з дня 3 бepeзня 1826 p. HaKaзyвaв пaнсioнaм
дoдepжyвaтися тoi  сaмol пpoгpaми, щo i i  встaнoвлeHo для шк|л
мiнiстepствa oсвiти - 23 квiтня 1839 p видaнo цapськиЙ нaкaз пpo
зaбopoнy B|ААaBaтVi свiдoцтвa нa пpaвo пpивaтHoгo нaвчaHHя oсoбaм
пoлЬсЬкoгo пoxoджeння [86. с 49-51] Moжнa дyMaти, щo тi
poзпopяд}(eHHя спpич IIIн|Ал|Аэя дo зпЛeH[!eння кiлькoстt пaнсioнtв нa
Укpaiнi, aлe всe ж rx бyлo тaм чиMaлo; тaк. Haпp , в Киевi в 40-50-x рp
бyли пaнсioни 3aлeськoi, гaнф (пoтiм Heльгoвськoi), Лeнц, Biммep, Гoггe,
Cмipнoвot |244, c 261-262| BeЙля тa П Гeдyeнa, щo в Hиx вчився, як
вiдoмo, M Лисeнкo. Haвiть в мiстeнкy 3лaтoпoлi p ,1850 naнi Гaннa
Beлькoбopськa вiдкpилa дiвovий пaнсioн, дe yжe в пepшиЙ piк бyлo 37
yчeниLlЬ, a p 1855-64, тaм жe, в 3лaтoпoлi,23 сepпHя 1859 p вiдкpилa
дiвovиЙ пaнсioн пaнi Пapфiнoвин [291' с 153]

l-{ iкaвi вiдoмoстi пpo пepeбir piнниx iспитiв y пaнсioнaх пoдae в
спoгaдax oди|l з хapкiвськиx пeдaгoгiв тoгo чaсy: <|спити в пaнсioнax -
для пpoфopми BикликастЬся лишe кpaщиx yЧeницЬ, aлe чaстo i
нaЙгipшi вiдпoвiдaютЬ тaкoж х(вaвo Ha зaпитaHня, щo |м yжe нaпepeд
в|дoM|, тa пpивoдятЬ в 3axoплeHня poзчyлeHиx пpисyтH|х (MaMaш> l
(пaпaшD Cипляться пoдяки i  пoдapyнки як влaсHикaм пaнсtoнiв. тaк i
клaсoвиM дaмaM, He MиHaючи HянЬoк i  eкoнoмки. 3i  вс iо l  пpoгpаMи
ypoЧистoгo aктy, poзyMiоться, нaЙбiльш цiкaвa i пyтящa частиHa _ Цe
дeклaмaцiя вipшiв - poсiЙськиx, фpaнцyзьких'  нiмeцЬкиx, -  мyзиvнi
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впpaBи Ha poялi, спiBи тa тaнЦi..  Haпpикiнцi диpeктop, пpoчитaвЦ.lи
списoк yчeHицЬ' щo пepeвoдятЬся дo нaстyпних клaсlв' pфдar г|дHиl'il
(a нepiдкo i негiдним) пoхвaльнi листи, кHи)кки тa aтeстaти> [146, с. .t3]

!eякi шляxгичi вчили свolх дiтeЙ вдot\ia' зaпpoшyючи дo сeбe yvитeлiв,
здeбiльшoгo нyжинцiв Тaк, вiдoмиЙ пeдaгoг |. TимкoвськиЙ paдив
Baсилeвi ПoлeтиЦi зaпpoсити щвeЙцapця |в. Bepнeтa*, кoлиЩнЬoгo
вчитeля нoвгopoд-сiвepсЬкoi гiмнaзit [85' с. 153-115].

Haвeдy тyт цiкaвиЙ дoкyi,eнт - yl'oвy дiдинa 3 oдним yчитeлel,, нe
змiнюючи opфoгpaфii тoгo дoкyмeнтa: <,|800 p oктябpя 7 дня, a нижe
пoдъписaвlДeйся пpyоскoй нaциe Фpидpихъ Лoтъ oбoвязaлся сЬltt'ъ
кol.|тpaктot\,lъ oт встyплeния n,toeгo в дoлжнoстЬ ЖитЬ гoдъ в дof\4a х-гo
yeздa y гoспoдинa пoмeщикa Пoдпoлкoвникa К oбyнaть зимнie м'tсяци
д'kтeЙ eвo нtмeцкol\,ly язЬlкy гpaмaтичeскимъ пpaвилaп'ъ читaтЬ и пиcaтЬ
и |-|ижHeХъ клaсoвъ apeфмeтикlА и эa сы}|oмъ eвo К иn'eтЬ нeyсЬlпнoe
смoтpeнie 3a пoвeдeнieмъ eвo. и пo пpoХo)кдeHee зeмHихъ м*сяЦeй
мнe Лoтy зa eгo сЬlнaп'ъ yжe бoлeя He смoтpeть и дeтeЙ He yчитЬ a
встyп итЬ м He qдoлЖнoстЬ сaдoвн t4ч|4ю v| стapaтцa здeлaтЬ двa a гл и цкия
сaдa) |112' c.226-2271

Пpo дoмaшнe виХoвaHHя t lJляxeтськиx дiтeЙ нa пoчaткy Х|Х ст.
зHaхoдиMo яскpaвy xapaктepисти|(y в i l 'eMyapax oднoгo з тoд|шн|x
мapшaлiв нa Xepсoнщинi: <Haвчи синa таHцювaти, гpaти нa фopтeпiанo
aбo гiтapi, a якщo t\лo)кHa, щoб вiн мiг спiвaти, тo цe бyдe чyдoвo; гoвopити
пo-фpaнцyзЬкof\,ty. _ poзyмiсться, тiльки гoвopити' a щo гoвopити' дo тoгo
нeмa дiлa Maлювaння тaкoж щe Йдe дo мoднoгo вихoвaHня' aлe щoб
вoнo He йшлo дaлt, Hlх( зMaлЬoвyвaти силyeти, a якщo встaнe poзyмiння,
тo He пoгaнo бyлo б нaвчитися склaдaти yзopи для п'яльцi цим зaбaвaм
юнaк нaбyде пpaвo вХoдити дo спaльнi тa iншi внyтpiшнi кiмнaти дoмy,
дe зaЙмaються пoкoЙoвi дiвvaтa вишивaнHям, i  жeнихaтися для
дoсягнeнHя сepдeЦЬ aбo з швaчками, aбo з сail{oю гoспoдиHeю, aбo it
дoнЬкaми). Щoдo жiнoчoгo дoмa[l.lнЬoгo виxoвaння - xapaктepистикa Йoгo
тим сaMим aвтopoм - l.ie MeHЦJ гoстpa: <Лonoтiти пo-фpaнцyзЬкoп'y, гpaти
нa як|MсЬ lHстpyi'eHт| тa тaHЦювaти - oцe гoлoвн| eлeп'eнти' щo вxoдятЬ
дo сyт| мoдHoгo виXoвaння; дoдaЙтe дo цЬoгo yсю tшкoлy кoкeтyвaнF|я |
нaпiвгoлий oдяг' - i ви мaтимeтe цiлкoвитe yявлeння пpo жiнoк Х|X в.>
1217, c 334-3351

Paнiш, нiж пepeЙти дo oглядy Hoвoгo пepioдy в iстopit нa[.Uoгo
шк|лЬHиЦтвa' пoдaм тyт стaтистиЧ|{l дari| пpo к|лЬк|стЬ HapqдHих шк|л |
yvнiв y Hиx зa 1850 piк.

.Пpo |в Bepнeта дuв-. БaеaлiЙ .4 Xаpькoвський пeдагoгь и жypнaлистъ Ивань
Филипnoвичь B.kpнeтъ // ovepки изъ pyсскoй истopiи Хаpкoвъ 1 91 1 т 1 .

Зз2

Гу6epнi Кinькicmь шкiл Кiлькicmь уtнiв Ha 1Ф Оуw нaceлeння
пpunadaс уннiв

Boлинськe
Кaтеpинoслaвська
киi.всЬкa
Пoдiльськa
Пolпавськa
Xаpкiвськa
Хepсoнська
Чepнiгiвськa

76 3558
161 9652
142 9114
14з 44з2
160 7866
128 7227
168 870/
17з 7709

0'2з
0,92
0,50
o.25
0,44
0,48
0,80
0,54

Paзoм 1151 58262 1172,c 116-1171,

3 цapювaнням oлeксaндpa l| oдpaзy noвстaли в цapськiй PoсiТ
питaHFiя' чи кopисl.lo пoшиpювaти nисЬiieнHlстЬ сepeд пpoстoлюдy тa як
слiд Йoгo виxoвyвaти | тoдi тaкoж вiдiзвaлoся в пpeсi Чи1йaлo roлoсiв
пpoти пo].lJиpювaHHя гpaмoти сepeд пpoстoгo людy з тиx м|pкyвaHЬ' щo
сiльськi гpaмoтiТ вживaютЬ свoгo yмiння читaти i писaти лишe нa uJкoдy
iнших, щo гpalioт|i tuopaлЬнo псyютЬся i гинyть' oтoж тpeбa бyлo
К.Ушинськoмy вистyпити в пpeсi  (1858) Ha зaхист тoi  зaсaди, щo
письмeннiсть, сeбтo вмiння читaти i писaти, нe мoх(e мaти нi дoбpoгo, нi
злoгo впливy нa мopaлЬнiсть людини, бo письмeннiсть e лишe 3нapяддяf\4
виxoвaнHя i нaвчaння, aлe чи]ri бiльшe бyдe письмeнних, тиn' мeHuJe
бyдe для них сnoкyси кopисryвaтися писЬnieннiстю в свoiх бeзсoвiсних
lHтepeсax.

Toдi тaкoж пoвстaлo в Poсi j  дeкiлькa neдaгoгiчних нacoписiв, дe
визнaчнi пeдaгoги та yнeнi' yкpa|Hцi 3 poдy' в3яли нaйaкrивнiшy yчaстЬ
Taк' пpoф Пaвлo Pсдкiн p 1857 вмiстив y нaсoписi <Жypналъ для
вoспитaнiя> стaттю кЧтo тaкoe вoспитaнie?D, дe дoвoдив, щo npавдивa
oсвiтa oхoплюe цiлy людинy: тiлo, пoчyття, poзyм i вoлю в iх еднoстi тa
Цiлoстi К Ушинський в тiм сaмiм чaсoписi (1857-1858) пoмiстив стaттю
<o нapoднoсти въ oбщeствeннoмъ вoспитaнiи>, дe вiдстoювaв тaкy
oснoвнy зaсaдy: <Bихoвaння, щo йoгo витвopиB сaii нapoд тa 3бyдyвaв
Йoгo нa нapoдних пpинципax, мae тaкy вихoв|.|y силy, щo il нei'а B
нaйкpaщих систeмax' якщo тi cистer\'и бaзyються нa aбстpaКгних iдeяx,
3aпoзиЧeних y |ншoгo нapoдyD.

oсвiтнс пита|.|Hя зaЙнялo, як yЖe згaдyвaлoся, визнaчнe мiсцe в
пpoгpaмi члeнiв Киpилo-Meтoдitвськoгo бpaтствa. Тeпep дexтo з тиХ
члeнiв, щo yx(e були нa вoлi, мaв зliory пpистynити дo здtЙснeння свoiх
oсвiтнix плaнiв, гaдaючи, щo Fia lpyнтi нoBoгo пoлiтичнoгo лaдy в Poсii
oживe yкpaТнсЬкa шкoлa. Ужe p 1857 виЙшлa y свiт <Гpaмaткa) п Кyлiшa,
щo i] з зaХoплeнням пpивiтaв T. Шeщeнкo, щo пepeбyвaв щe нa зaслaннi'
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Пpизнaveння M. Пipoгoвa нa пoсaдy кypaтopa Киiвськoi шкiльнo[ oкpyгИ
p .1858 тaкoЖ вiщyвaлo дoбpi пepспeКтиви для poзвиткy нaцioнaльнoT
oсвiти в мe)кaХ тo[ шкiльнoТ oкpyги.

Пepшa yкpaiнськa шкoлa, щo пoвстaлa в Киeвi p. 1859' бyлa пoтaЙна _

бeз oфiцiЙнoгo дoзвoлy _ зa плaнoм сeмиpIчнa шкoлa, дe yчитeлювaли
тoдiшнi стyдeHти Киiвськoгo yнiвepситeтy B Aнтoнoвич, Бopис
ПoзнaнськиЙ, Taдeй PильськиЙ' Пpoгpaмa цJкoли мaлa вiдпoвiдaти кypсy
гiмнaзit Bчилoся в тiй шкoлi, здaeтЬся. 15 xлoпцtв з сeЛян. У vислi yннiв
бyлo двoe poдиviв T. Шeвчeнка. Bсix тих yннiв yтpимyвaли сaмi yнитeлi
нa свiЙ кoшт, Haчe для cвooT пoслyги' a в дiЙснoстi дepжaли Тx y сeбe як
виxoвaнцiв Тaк пpoiснyвалa шкoлa, пoки нe нaдiЙшлo p. ,1862 ypядoвe
скaсyвaHня нeдiльних шкiл в PoсiТ Дoвeлoся yчитeлям пoтaЙнoi tUкoли
пpимiстити бiльшiсть свoiх виxoвaнцiв в гiмнaзiю' a з iншими пpoдoвжyвa-
ти дoмa шкiльнe HaвчaHня*. ПoлiЦiя, щo He paз нaкидaлa oкoм Ha тy
tl,lкoлy, laяыАлacя poбити тpyс в квapтиpi, дe пoмiщaлaся llJкoлa, aлe, як
пишe B Aнтoнoвич в свoix мeмyapax' (зaстaлa тiльки двoх Хлoпцlв' a
peшти в шкoлi в)кe He бyлo. Пoнaлoся слiдствo. Пpитягли дo oтвiтy всiх,
rгo в нiЙ yчитeлювaв Mи стoяли Ha тoмy, щo l'lJкoли в нaс He бyлo, бo пo
закoHy шкoлoю нaзив€leтЬся тaкe yveбнe зaвeдeнie' дe eстЬ He мeншe
сeми yvнiв. У нaс жe eстЬ пo двa, пo тpи yvнi, кoтpi нaм дopyчeнi poдиvaми
зa плaтy Cлiдoвaтeлi звepнyли yвary нa сoчинeнiя yннiв. Aлe ми цЬoгo
спoдiвaлись iнepeз тe зaбpaли з шкoли всi сoчинeнiя нa тeми бiльш aбo
мeнш пaтpioтичнi, зoстaвили тaкi, щo були нa тeми iндeфepeнтнi aбo
блaгoнaдeжнi Cepeд tх слiдoвaтeль вибpaв пpo !митpiя .Qoнськoгo i

дoпитyвaвся' чoгo така тeмa бyлa дaнa yчHяM. <Кaк xoтитe, - гoвopИв
вiн. _ a этo съ ц'hлью пpoслaвлeнiя свoбoдьt>. Я oбpaзився зa ЧeстЬ

flмитpiя loнськoгo i стaв AoпитyвaтЬ y слiдoвaтeля' чи вiн бaжaв би,
щoб Poсiя дoсi бyлa пiдвлaднa Moнгoлaм. Cлiдoвaтeль нaчeбтo зaсo-
poмився i  3aлишив цeй сюжeт> |2' c 46' 56' 57' 78]

Toгo сaмoгo 1859 p. пoвстaлa в Киeвi пepшa нeдiльнa uJкoлa, щo
пoтяглa зa сoбoю цiлy низкy нeдiльних шкiл нe лишe в Киевi, aлe Й в
бaгaтьoх мiсцях Укpatни, пpo щo мoвa бyдe дaлi в yстyпi пpo пoзашкiльнy
oсв|тy

oсвrтнrЙ pyx, щo вибyx нa Укpaiнi нa пoчaткy 60-x pp. '  стаpaннo
perстpyвaвся нa стopiHкaХ чaсoписy <oснoвaD, щo пoчaв виХoдити в
Пeтepбypзi з с iчня 1861 p. | яких тiльки питaHЬ з дiлянки нapoднoI oсв|ти
нe зaчeплeнo в стaттях i дoписax тoгo чaсoписy за чaс Йoгo двopivнoгo

. Як свiдчить Катepинa Мeльник-Aнтoнoвич y дoAаткaх дo <Мeмyаpiв> B Aнтoнoвича. з

рнiв yкpаТнськoi norайнoT шкoли нe вийrrrлo свiдoмиx yкpaTнцiв, a oдин з них -!митpo Пиxнo -
пiзнiший пpoфeсop киiвсЬкoгo yнiвepситeтy - бyв навiть вiдoмим вopoгoм yкpaiHсгва |2' с 78]

334

iснyвaння! Тyт я пoдaм лишe тoЙ мaтepiaл, щo п,lo)кe xapaктepизyвaтИ
стaнoвищe yкpaТнськoгo шкiльництвa .1 861-.1 862 pp

Mикoлa Кoстoмapoв вистyпив y н 5 <oснoви> 1862 p зi стaттeю <o
пpeпoдaвaHlи Ha южнopyсскoм я3Ь|кeD' дe зaКликaв гpoмaдяHствo Bзятися
дo видaнHя кHижoк для Hapaдy yкpaТнсЬкoю lt'oвoю, тa пpo yтвopeHня
шкiл, дe дiти ceлян нaбувaли б oсвiтy в piднiй мoвi. B тlЙ сaмiЙ стaттi
M Кoстoмapoв Haкpeолив план видaHHя кHих(oк, пoтpiбних yкpaТнськoмy
нapoдoвi Ha йoгo дyпitкy, кpiм бyквapiв, для пoчaткoвoj шкoЛи нapoдoвi
пoтpiбнi цepкoвнa iстopiя, кaтexизис, пoясHeнHя бoгoслyжiння, ypивки з
життeписiв святиx тa пoyчeнЬ святих oтцiв'  apифмeтикa, гeoгpaфiя,
пpиpoдoзl.iaвствo, гpaмaтикa piднot мoви, нaкiнeцЬ, кни)ккa, щo дaвaлa б
нapoдoвi гoлoвнi вiдoмoстi пpo Йoгo пoлo)кeнHя вдepжавi та йoгo юpидиvнi
пpaвa. <lcтopiю' нaпepeкip iншим, _ пишe M. Кoстoмapoв, _ Mи He
ввaжaeпlto пoтpiбним зaвoдити в цeй плaн пepвiснoi oсвiти> B кiнцi свoеT
стaтri aвтop вислoвив нaдiю, щo влaдa He ввaжaтимe piднy мoвy I
сat\4opoзвитoк (южHopyсскoгo Hapoдa)) 3a щoсЬ шк|дливe дЛя ц|лoсти
дepжaви

Aлe дapeмнi бyли тi спoдiвaння Ha стopiнкaх тoi сaмot <oснoви>
(1862 p. '  жoвтeнь) зHaхoдимo стaттю o Cтoянoвa <Heпpaвдивiсть i
бaйдyжiсть - гoлoвнi пepeшкoди в пoшиpeHHi гpaмoтнoсти>, дe aвтop
сnpoстoвye 3aкиди в сeпapaтизмi i  т. n, щo 1Х скepyвaв peдaКгop
<Bteстникa Югo-3aпaднoЙ и 3aпaднoЙ Poссiи> п Гoвopський нa aдpeсy
oднoТ з киТвськиx шкiл зa тe, щo тaм пpи HавчаHHя вживaли yкpaiнськиx
пiдpyнникiв' A нeзaбapoi, висryпив y vaсoписi <Coвpeмeннaя Лeтonись>
всeсильний пyблiцист peaкцiйнoгo HaпpяMy Mиxaйлo Кaткoв*, пpo щo
знaxoдиl,o iнфopмaцiю тaкo)к в <oснoвi>.

Пaвлo ЧyбинськиЙ poзпoвtдae вдoписi з Бopишnoля, нa Пoлтaвщинi,
пpo тi  тpyднoщi'  щo iх вiн зaзнaв пpи вiдкpитгi шкoли в Бopишпoлi
Haпpиклaд, диpeКтop HapoдH иx шкiл oфiцiЙ Ho 3aпитyвaв П. Чyби нсЬкoгo,
чи спoчyвaо нapoA yтвopeнHя l.lJкoли iт. п. (<oснoвa>, 1862, квlтeнь) A
кoли пoлтaвськi дlяvi .Qмитpo Пильчикiв, oлeксaндp oбoлeнськиЙ тa iн
звepнyлися дo пeтepбypзЬкoгo Кoмiтeтy гpaмoтHoстi з пpoхaнняM вкaзaти
пoпyляpнi к|-|и)кки для пepeклaдy Ha yкpaiнсЬкy мoвy, тo в Кoмrтeтi пpи
oбгoвopeннi тoгo питaння Caфpoнoв i Хoтинський вислoвилися пpoти
yкpaiнськoi мoви Aвтop хpoнiки <CoвpeмeнHaя ю)кHopyссaя Лeтoпись>
(oснoвa>, ,1862, сepпeнь) кiнvаe iTтaкими слoвaми: <HexaЙ жe ця жaлiбнa
злoв|снa пpигaдкa спoнyкae нauJих yкpaiнсЬкиx дiяviв дo тiснiшoгo

t 
цiкaвo, щo тoй самий M Каткoв y свoiй дисepтацiТ <oбъ элeмeнтаxь и фopмaxь

слoвянo.pyсскoгo я3Ь|ка> (Мoсква, . l845) piзкo в|дplзняс (мaлopyс'скoe и вeликopyсскoe
нapeviя> |229'c 1зl
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oб'rдHaHня пpaцi нa кopистЬ Hapoдy, HexaЙ цe poзбyдитЬ сплячиx | дaстЬ
спoкoЮ лiHивиM i бaЙдyжим>. | вoнa пpи тoмy всЬott,ly знaчнo зpoслa

кiлЬкiстЬ HapoдHих tlJкiл нa Укpaiнi, якщo, poзy[4ieтЬся, lЙoжнa впoвр|l

дoвipяти тoгoчaсHим стaтистичHим дaним*
Ha стopiнкaх (oснoви) (1s62, бepeзeнь) oгoлoшeHo тaкi дaHi пpo

нapoднi шкoли Fia Чepнiг iвщиHi в .1861 p :

Пoвimu Kiлькicmь Кinькicmь уuнiв oбoх пoлiв
l1lкlп хлoпцiв diыam

зaвваги MaЙжe всi гitt'нaзii КиТвськoi uJкiлЬнoi oкpyги вислoвилися зa
ввeдeHня yкpaiHсЬкoi 1t'loви в HаpoдHиx шкoлaХ oднoчaснo 3a пiдписof\'
тpЬoх дiяЧiв пoлтaвсЬких нeдiлЬl-|иx ujкiл. д. Пильчикoвa, B Лoбoди тa
oлeксaндpa Кoниськoгo дo пeтepбypзЬкoгo Кoмiтeтy гpaмoтHoстi бyлo
нaдiслaнo пpoxaння пoклoпoтaтися пepeд мiнiстepствoM дepжaвниx
мaeткiв npo дoзвiл кopисryвaтися в шкoлax тoгo мiнiстepствa нa УкpaTнi
гpaмaтикaми Г. lepкaнa' П. Кyлiшa тa o Cтpoнiнa (зa мeтqдoм 3oлoтoвa).
fliстaвши кoпiю згaдaнoT пeтицiТ пoлтaвЦiв, кияHи-пeдaгoги, зa пiдписoM
84 oсiб (y тiм нислi B Aнтoнoвича, M fipaгoмaнoвa, П Чyбинськoгo)
звepнyлися дo тoгo сaмoгo Кoмiтeтy з пpoxaнняt\,t в3яти нa сeбe
клoпoтaHня пpo дoзвlл y шкoлax (Ю)кHopyсскoгo кpaя вх(ивaти п|дpyЧники
нa piднiЙ мoвi нaсeлeння> [206, c 11.16] Кoмiтeт пoстaвився дo тих зaяв
пpиХилЬHo i зi свoгo бoкy poзпoчaв клoпoтaнHя пepeд мiнiстepствoм
oсвiти, aлe пpи oбгoвopeннi npoeктy стaтyтy пpo F{apoдHi шкoли в
сneцiaльнiЙ ypядoвiЙ нapaдiтoчкa npo шtoвy HaвчaHня в peдaкцii мiнiстpa
oсвiти нe знaйшлa пtдтpимки з бoкy бiльщoстi члeнiв Hapaди з тих
мipкyвaнь, щo (пpaвитeЛЬствo пoвиHHo Д6aти пpo poзвитoк зaгaлЬHol
poсtЙськoi гpaмoтнocт|, a He мiсцeвих дiaлeкгiв>

BидaниЙ 14 лtлпня 1864 p стaтyт пpo пoчaткoвi нapoднi шкoли пpяt\'o
вкaзyс' щo нaвчaнHя y вс|x шкoлax Mae пpoвoдитися poсlЙсЬкoю мoвoю.
Чиннiсть тoгo стaтyтy noшиpювaлaся, м iн , нa Xapкiвськy тa oдeськy
шкiльнi oкpyги. а тaкo)|( нa ЧepнiгiвсЬкy тa Пoлтaвськy ryбepнii Киiвськoi
шкiльнoi oкpyги Щoдo КиtвськoI, Пoдiльськoi тa Boлинськoi гyбepнiЙ - в
HиХ yпpaвлiння шкoлaми визHaчeHo стaтyтo|\, з дня 26 тpaвня 1869 p.
3гiднo з тим стaтyтoм, всi шкoли згaдaних тpЬoХ ryбepнiй зHaхoдилися
пiд кypyвaнHям кypaтopa Киjвськot шкiльнot oкpyги, a ближчиЙ дoгляд зa
HиMи дopyчaeтЬся iнспeкцii нapoдних шкiл тoi oкpyги Aлe щoдo мoви
HaвчaHня - y всiх шкoлaХ мaлa бyти poсiЙськa

Усyнeння зi стaтyтy пpo пoчaткoвi нapoднi шкoли 14 лиnня 1864 p
згaдки пpo <мiсцeвi дiалeкти>, бeзпepeчHo, стaлoся He бeз впливy
oбiжникa мiнiстepствa внyтplшнix cпpaв Пeтpa Baлyeвa (з дня 20 лtлпня
1863 p ) пpo зaбopoРly видaвaнHя нayкoвo-пoпyляpниx кни}кoк тa
пtдpyнникiв yкpaIнськoю мoвoю, бo, мoвгtяв' тaкoi Moви <не бьtлo, нaвiть
и бьtть He мoжeтЬ). Дoклaднo пpo тoй oбiжник гoвopитиMy дaлi в yстyпi
пpo пo3aшк|лЬHy oсв|тy

Дo peчi, згaдaЮ тyт пpo шкiльництвo нaцioнaльHих мeнUJoстeЙ нa
Укpaiнi щoдo y)кивaння piднoi Moви в tllкoлaХ вiдпoвiднoi нaцioнaльнoстi
в Х|X ст Пoльськoгo шкiльництвa нe бyлo вiд тoгo чaсy, кoли зaкpитo
oстaннt <фyндaцiйнi> шкoли Haкaзи p. 1865 l пiзнiшiстapaннo уcунулIl
уcякиЙ слiд пoльськo[ luoви з ypядoвих yстaHoв, шкlл i nyблlннoгo Життя

Hoвгopqд.Ciвepський
Mалинський
глyхiвсЬкиЙ
CтаpoAyфький
Hoвo3ибкoвський
oстepський
Чepнtгiвський
CoсницькиЙ
Cрaэький
кo3eлЬський
Кoнoтoпський
Кpoлeвeцький
Hiжt,tнський
Бepзeнський
Гopoдницький

68
63
55
77
50
я1

48
ot

33
46
41
з8
49
38
41

1404
83s
1054
м7
819
624
602
572
532
52s
558
587
515
51'.
519

189
'133
'135
112
134
160
125
136
144
146
105
59
120
99
72

e пiдстaви дyMaти, щo лишe HeзHaЧHa кiлькiсть нapoдHиХ шк|л нa

Укparнi кopистyвaлaся тoдi пpи HaвЧaннi yкpaiнських дiтeЙ piднoю

tиoвoю, - бoдaй в <oснoвi> зyстplvaемo лиUJe як винятoк згaдкy пpo

HaвЧaHHя в тiЙ чи iншiЙ шкoлi yкpaiнсЬкoю мoвoю, Haпp.. y с. Чopнiм Кyтi

Aнaнiiвcькoгo noвiтy, на xepсoнщинi' yнитeль нiмeць Швapц yчив AiтeЙ

poсtЙськa, слiд noчинaти HaвчaнHя мiсцeвoю Moвoю, a пoт|lti стyпHeвo

nepe'oд' ' ,  дo poсiЙськot мoви. Пpoerг тoй бyв нaдiслaниЙ дo вс|х

,*.n""'' oкpyt yнiвepситeтiв, гiмнaзiЙ i т. п. з пpoпoзицieю пoдaти свoi

* Hапpиклад, <Кiевскaя e паpхiальная B'kдoмисть> в p ,t 861 3ayважилa, щo бarатo rшкiл

3aвeдeHo Ha пanep|' щoдiти, pа3 3aнeсeнi дo сrrискy yuнiв.yжe надалi ви3навалися 3a спpав)кнiх

yvнiв. тaк щo запoпадливий с.raтисгик, на пiдставl oфiцiйних даниx. мlг би тiшитися вeликo|o

кiлькiсrю нeiснyючих шкiл та вивoдити вiдтrля xаpакrepисrичнi pиси пeвнoi мiсцeвoсгi (oснoва.
.l862, Бepeзень)
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B cepeднix шкoлaХ зa якихoсЬ дeсятЬ poкiв пepeд сiчневим 1863 p
пoвсTaнHяM t\,loжHa бyлo вигoлo|.lJyвaти il'oлитви пo-пoлЬсЬкoмy тiльки
нa лeкцii peлiгil B yсiх iншиx випaдкaх yсt пpeдмeтИ MaлИ виклaдaтися
пo-poсiЙськoмy Aлe вiд тoгo чaсy пoвстaли нa Укpaiнi тaeмнi пoльськi
шкoли, щo в ниХ yчитeлювaли тo )кepтoвниЙ пapaфiяльний ксьoндз пiд
плaщиHoM пiдгoтoвки дiтeЙ дo спoвiдi, тo якaсЬ пaннoЧкa з мiсцeвoТ oсeлi,
тo стyдeHт Киiвськoгo yнiвepситeтy, щo кo|.|спipaтивнo oсeлЮвaлисЬ в
мiстax тa фaбpинних paЙoнaх, aбo члeни пoлЬсЬких сepeднЬoшкiльниx
opгaнiзaцrЙ A, мoжe, тo бyли мaндpiвнi yнитeлi, iнвaлiди з нapoдниx
пoвстaнЬ, пoпpoстy пoбoжнi жeбpaки aбo yдaвaнi жeбpaки. <вiддaнi
нapoднiй спpaвi' люди пpoстi' aлe вeликiдyxoм> I22a, c. 2' 5|.

Tiльки жидiвськi тa тaтapськi tlJкoли 1tioгли iснyвaти пo-стаpoдaвнЬoмy.
Жидiвськi шкoли бyли хeдepи тa тaлмyд-тopи; в!lили в HиХ yчитeл|-

мeлaMeди Пpoгpaмa нaвчaння в тих |.lJкoлaх звoдилaся дo читaHня
жидiвськoгo тeкстy тa пoясHeHня Бiблil i тaлмyдa Учнi зaсвoювaли
пoяснeння чистo мexaнiчнo. Тa Й нe дивo, бo сaмi мeлaмeди бyли нeyки
i нeoсвiчeнi. B 60-х pp. XlX ст виHиклo <Toвapиствo пpoсвiти пoмiж жидiв
y Poсir> з кoмiтeтoм y Пeтepбypзiтa вiддiлaми нa Укpaiнi - в oдeсi i Киeвi,
a p ,1 880 пoвстaв < Кoмiтeт в спpaвi зaснyвaння Toвapиствa peмiснинoi i
xпlбopoбcькoi пpaЦi сepeд жидiв y PoсiT> 3aкoнoм з дня 1 6 бepeзня 1 873p.
вiдкpитo в Житoмиpi ЖидiвськиЙ yчитeлЬсЬкиЙ iHстиryт' дeкiлькa кaзeнниx
жидiвських шкiл. 3aкoн 1893 p. пpeдoстaвив пpaвa il 'eлaмeдiв кoжHoмy
oxoчoмy бeз жoдниx iспитiв, oсвiтньoгo цeH3y тa пpoгpaf\,lи. Xeдepи стaли
пoшиpeHиrvt типo'\,t жидiвських шкiл, дe вчaтЬся мaЙжe гыь yсi жидiвськi
xлoпцi вiкoм вiд 7-8 poкiв дo 14 i стapшe. Як свiдvать сaмi lстopики
жидiвськoгo шкiльниЦтвa, (peopгaнiзaцiя хeдepa Йдe дyжe пoвoлi, тaк
щo xeдеpoвi щe дoвгo npиЙдeться гpaти свoЮ пpoсвiтнy poль в тiЙ
зaстapiлiЙ фopмi, дo якoТ пpивeлo йoгo минyлe>> |225, с. 646€50] .Цiти
жидiвськoT нaцioнaльнoстi мaли пpaвo вчитися в зaгaлЬнooсвiтнix
poсiЙських шкoлaХ, aлe, як y)кe згaдyвaлoся, вiд 1887 p. встaнoвлeнo
(numeгus с|аusus> для встyпy жидiвськиx дiтeЙ дo сepeднiх шкiл.

Кpимськi тaтapи мaли свoi шкoли. Гoлoвнi шкoли - fvleдpeсe - з
сeмиpivним кypсoм пiдгoтoвляли мyфтiiв (вiдпoвiдaютЬ npaвoслaвним
опискoпaм) i кaдi-сiкepiв (вiдпoвiдaють вiкapним eпискoпaм). MyфтiЙ,
згiднo 3 пpaвилaми peлiгii, oбoв'язкoвo мyситЬ бyти мyдepисoм, сeбтo
пpoфeсopoм Myдepис - Цe вищe звaння yЧeнoгo y тaтap Уннi мeдpeсa,
т зв сo)си, кopистyЮтЬся вeликoЮ пoшaнoю сepeд тaтapсЬкoгo нapoдy
як дyxoвнi oсoби. Cтapшi з сoхт aбo тt, щo y)кe зaкiнчили мeдpeсe .
зaлишилися пpи нiЙ, вiдiгpaють poль тyтapiв. Mqдpeсe yтpимyвaпися нa
пpибyтки вaкyфiЙ, сeбтo мaсткiв мeчeтeй. Hижчi тaтapськi шкoли _
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мeктeби - мaли oбслyгoвyвaти дiтeй вiкoм вiд 6 дo ,15 poкiв. 3 пpaвилa
всi тaтapськi дiти пoвиннi вЧитися в мeктeбax, aлe нe всi викoнyють тy
пoвиннiсть У тaтapськиx шкoлax нe бyлo HaвчaHня poсiЙськoi мoви, бo,
Ha пoгляд тaтap, читaти пo.poсiЙськoMy - зHaчитЬ yчитися poсiйсЬкol вipи.
Cпpoби poсiйськoгo пpaвитeлЬствa зaвeсти poсiЙськy мoвy в тaтapсЬких
шкoлax He мaли yспiry. Piвнo ж нeqдaлa 6yлa спpoбa yтвopити тaтapський
вiддiл пpи сiмфepoпoльськiЙ гiмназii. Тaтapськe HaсeлeнF{я з нeдoвip'ям
стaвилoся дo всtx зaxoдiв ЦapсЬкoгo ypядy oбмoскoвити Йoгo, бo вipилo,
щo зaсвorHня poсiЙськoj lлoви пoтягHe зa сoбoю i нaмip ypядy Haвepнyти
тaтap дo ХpистияHствa, a гoлoвHe - встaHoвит|l| Aля них вiЙськoвy
пoвиннiсть [237 '  c. 103-116].

lle пepeд видaнняtti шкiльнoгo стaтyтy з Аня 14 липня 1864 p. видaнo
1 сiчня ,| 864 p. стaтyт зef\,tсЬкиХ yстaнoв (скopoнeнo- зeмств), щo Hиtt't
yвoдилoся мiсцeвe самoвpядyвaHня в дeякиx ryбеpнiях i пoвiтax' 3eмствo
вiдiгpaлo вalкливy poлЬ y poзвиткy oсвiтньoТ спpaви в тих ryбepнiяx, дe
вoнo бyлo зaвeдeнo. Paнiш, нiж пepeЙти дo oглядy дiяльнoстi зe]vtств Ha
Укpalнi в oсвiтнiЙ спpaвi, Bважaю зa пoтpiбнe кopoткo пepeкaзaти iстopiю
шкoли, щo lT зaснyвaв y свo€ lvty мarткy вiдoмиЙ yкpaiнськиЙ фiлoсoф
Boлoдимиp Лeсeвич. Йoгo шкoлa бyлa пepшoю лaстiвкoю кoнфлirсгy мiж
здopoвoю пeдaгoгiv нoю зaсaдoю i бeзглyздoю ви мoгoю шкiльнoгo зaкoн y
14 лиnня .1864 p

B. Лeсeвич yлiткy 1864 p. y свoe]иy мaeткy в с .QeнисiвцrЛyбeнськoгo
пoвiтy нa Пoлтaвщинi пoстaвив бyдинoк для шкoли, 3aкликaв нayчитe,!я
flмитpa Бeзyглoгo' щo вчився з oсeнi 1863 p. кo|,llтoм B. Лeсeвичa в
Ки'tвськiЙ пeдaгoгiннiЙ шкoлi, тa звepнyвся зa дoзвoлoril дo iнспeкгopa
шкiл ЛyбeнсЬкoгo пoвiтy пpo вiдкpиття шкoли в с fleнисiвцi Пpoхaння
B.Лeсeвичa пiшлo хoдити вiд oднoT yстaHoви дo дpyгo|, aлe B. Лeсeвич
виpiшив poзпoЧaти HaвЧaння э oсeнi 1864 p. Haвчaння в нiй пpoвoдилoся
yкpajнсЬкoю мoвoю. Haвeснi 1866 p. в iдвiдaв тy шкoлy дiдин з
Пиpятинськoгo пoвiтy Гнат 3aкpeвський' нaдзвиvaЙнo зaxoпився yспixaми
дeнис|всЬкoi l.Uкoли i тoдi ж тaки вмiстив y лiбepaльнiм чaсoписi
<C -Пeтepбypгскtя B'fiдoмoсти> стaттю пpo блискyvi нaслiдки нaвЧaHHя
piднoю мoBoю Тa стaття - пiсля нeдaвHЬoгo пepeд ти[,t 3aг\ iaхy
fl Кapaкaзoвa нa oлeксaндpa ||., a зaмax тoй М. Кaткoв пpoвoкaцiЙнo
стaвив y 3в'язoк з yкpaТнськиM сeпаpaтизмoм - нapoбилa вeликoгo
пepeпoлoхy сepeд шкiльнoi aдмiнiстpaцi i  нa Пoлтaвщинi !иpeкгop
нapoдHих шкiл ПoлтaвськoT ryбepнiT нeгaЙнo нaдiслaв дo всix шкiльних
iнспeктopiв гyбepнit тarмHoгo листa з зaпитoм, Чи нe знae xтo 3 них [Дкoли,
дe вчaтЬ дiтeЙ yкpaiHсЬкoю мoвoю. Кoли 6yлo встaHoвлeHo, щo ]t.toвa
Йдe тyт пpo дeнисiвсЬкy шкoлy, тo ryбepнiaлЬHa шкiльнa paдa yxвaлилa



yсyl.lyти yчитe,.lя .Q Бeзyглoгo, a нa Йoгo мiсцe npизHaчити o MихaЙ-
лiвськoгo B Лeсeвич пoстаHoви пpo звiльнeння Бeзyглoгo He вИкoнaв,
oбiцяюни, щo нaдaлi вiн бyдe дoтpимyвaтися стaтyтy пpo noнaткoвi
нapoднi шкoли. Лyбeнськa шкiльнa paдa зaлишI^лaнa пoсaдi Бeзyглoгo,
aлe o. MиxaЙлiвськиЙ надiслaв дo ryбepнiaльнoi шкiльнoT paди дol-toс Ha
fl Бeзyглoгo Cпpaвa зaкiнчилaся Ha тoмy, щo Д Бeзyглoгo yсyнeнo зt
шкoли, a o. MиxaЙлiвський киHyв yчитeлювaHня в с !eнисiвЦi '  бo сeляни
нe бaжaли мaти Йoгo зa вчитeля. B. Лeсeвич пoдaв дo Ceнaтy скapгy Ha
пoлтaвсЬкy шкiльнy paдy B бepeзнi 1869 p. Ceнaт yхвaлив _ дo3вoлити
!. Бeзyглoмy виклaдaти в дeнисiвськiЙ шкoлi, a B. Лeсeвиveвi дати пpaвo
Клoпoтaти npo пpизнaчeння iншoгoyчитeЛя 3aкoнy Бoжoгo 3a пpиклaдoм
B Лeсeвичa завiв 1866 p' i| .3акpeвський y свolй шкoлi в с.БepeзoвiЙ
Pyдцi yкpaTнсЬкy Moвy, aлe в х(oвтHi тoгo сaмoгo poкy мiсцeвиЙ спpaвник
(нaнaльник пoвiтy) тимчaсoвo зaкpив тy tlJкoлy пiсля пpoвeдeHHя тpyсy в
шкoлi тa кoнфiскaцiT дeякиx кHижoк [34' с. 124-133|

3гiднo з i  шкiльним стaтyтoм 14 липня 1864 p. yпpaвлiння
пoчаткoBиMи шкoлaми пoклaдaлoся нa пoвlтoв| шк|лЬнl paди; дo склaдy
тиx paд вХoдили пpeдстaвники plзHиx в|дoмств' a вlд гpoмaдяHствa -
два пpeдстaвники пoвiтoвoгo зeмствa. B пoвiтoвiЙ шкiльнiЙ pадi
гoлoвyвaв oдин iз члeнiв _ з oбpання pади пiсля зaтвepджeHня вибopy
гyбepнiaльнoю шкiльнoю paдoю. Гyбepнiaльнa шкiлЬHa paдa
склaдaлaся з eпapxiaлЬнoгo apxiсpeя (вiн бyв i  гoлoвoю paди),
гyбepнaтopa, диpeктopa HapoдHих шкiл тa двoх пpeдстaвHикiв вiд
ryбepнiaльнoгo зet\'cтвa Гyбepнiяльнi шкiльнi paди мaли poзгляАaтVi
вHeски пoвiтoвих шкiльниx paд, Тxнi звiдoмлeння тa скapги нa piUJeHHя
пoвlтoвих paд

Пo дeсятьoх poкaх виAaнo нoвиЙ стaryт пpo пoчaткoвi нapoднi шкoли
(статyт 25 тpaвня 1874 p.) з дeякими змiнaми пpoти пonepeдHЬoгo' _

гoлoвHe, ввeдeнo дo пoвiтoвoi шкiльнoТ paди пoвiтoвoгo Mapшaлкa, щo
зapaзoм с гoлoвoю paди, a дo гyбepнiяльнoI шкiльнoi paди -
гyбepнiяльнoгo мapшaлкa, щo тaкoх( e гoлoвoю тoi paди; кepyвaнHя
нaвчaлЬHoЮ спpaвo}o пepeдaнo диpeкцit тa iнспeкцij  шкtл, a paдaпЛ
зaли шeHo л ишe aдмiнiстpaцi Й нo-гoспoдapсЬкI сr]paви.

Haвeдy тyт гoлoвнi apтикyли стaтyry 1874 p
(s.1 Пoчaткoвi нapoднi t . lJкoли мaютЬ нa мeтi yкpiпляти в Hapoдi

peлrгiЙнi i мopaльнi пoняття тa пoшиpювaти eлeмeHтapнi кopиснi знaння
$4 У пoнaткoвиХ Hapoдниx шкoлaХ HaвчaHня npoвoдитЬся poсiЙськoю

мoвoю.
$10 Пoнaткoвt нapoднi шкoли yтвopЮютЬся зeмствoм, мiськими i

сiльськими гpoмaдaми тa npивaтними ocoбaми зa пoсepeдHiм дoзвoлoм
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|нспeктopa Hapoдниx шкiл тa зa згoдoю гoлoви пoвiтoвol шкiльнoТ paди,
пpo щo й дoвoдиться дo i] вiдoмa

Lloдo npизнaчeHHя yЧитeлЬсЬкoгo пepcoHaлy _ стaтyт встaHoBиЕt, щo
3aкoнoнaвЧитeля пpи3Haчae eпapх|aлЬHe HaчaлЬствo, a |ншИХ yчитeл|в
дoпyскar iнспeктop HаpoдHиХ шкiл'  a чepeз p|к вol- lи пlдлягaютЬ
зaтвepд)кeHню пoвiтoвoТ шкiльнoi paди

oтoж' якбaчимo, iнспeкгopaм наpoдHих шкiл нaдaнo пpaвoдoпyскaти
yvитeлiв дo нaвчaHHя в шкoлi, тaкщo фyндaтopам шкiл, нaпp зeMствaM,
3aлиuJaлoся лишe пpaвo пoдaвaти кaHдидат|в Ha yчитeлЬсЬкy пoсaдy
Iнспeктopiв HapoдниX шкiл зaвeдeнo мaЙжe в кo}кнoмy пoвiтi 3eмських
ryбepнiЙ цapсЬкиl, нaкaзoм з дня 26 тpaвHя 1969 p

,Qo ввeдeння в життя зeмсЬкoj сaмoyпpaви мaЙжe yсi пoдaтки на
мiсцeвi пoтpeби пoклaдaлися Ha сaMих сeляH, a oдHoчaснo iх цiлкoм
yсyHeнo вiд yнaстi в poзпoдiлi з iбpaних кoштiв нa piзнi видaтки та в
кoнтpoлi Haд пepeвeдeнням тих видaткlв' Bсeтe Haлeжaлoдo кoмпeтeнцii
ypядoвих Чиt{ник|в l пpeдстaвник|в в|д tllляxти тa м|ст

Твopцi стaтyтy зeмсЬкиx yстaнoв y пoясHювaльнiй зaписцi писaли:
<3aвiдyвaння зeмсЬки|ии спpaвaми пoвiтiв i ryбepнiй пpидiлясться сaмoмy
HaсeлeHHю пoвiтy i  гyбepнiT на т iЙ сaмiЙ пiдстaвi ,  на якiЙ пpивaтнe
гoспoдapствo пpидiляетЬся poзпopяджeHHю пpивaтHoi oсoби, гpoMaдсЬкe
гoспoдapствo _ poзпopяджeнHю сaмol гpoмaди Hixтo нe мoжe пильнiшe
i дбайливiшe пpoвaдити гoспoдapствo. як тoЙ, кoмy вoHo Haлeжить; нiхтo
тaк He вiднyвaс нaслiдкtв нiкчeмних poзпopядкiв i  нe нeсe зa них тaкo|
мaтepiaльнoj вiдпoвiдaльнoстi,  як сaм гoспoдap). Ha жaль' стaтyт
poзхoдився з oсHoвHoю тeзoю пoясHЮвaлЬHoj зaписки, бo нa пpaктиЦi
зeмствo в бaгатьox випaдкaХ He мoглo, як слiд, poзпopяд)кaти свoiMи
кo|'Дтaп/lи, бo дiяльнiсть Йoгo бyлa пoнaсти oбмeжeHa, пoчасти пiд-
пopядкoваHa ypядoвиt' ,  чинHикaM oсoбливo цe тopкaлoся дiяльнoстi
зeмствa в дiлянцi наpoднoT oсвiти

P 1865 ввeдeHo зeмствo в тaкиx yкpaTнськиx гyбepнiяx: ХepсoнськiЙ,
ПoлтaвськiЙ. Чepнiг iвськiЙ, XapкiвськiЙ, p 1866 _ в КaтepинoслaвськiЙ i
ТaвpiЙськiЙ; p .1870 _ в БaсapaбськrЙ

Tpeбa Maти Ha yвaзi, щo в noвiтoвиx зeмствaх нa сeлян пpипa.qaлo
мeHшe пoлoвиHИ зaгaлЬнol кiлькoстi piльникiв, - бiльшiсть пpипaдaла
Ha шляxтy. .Qo гyбepнiaлЬF|oгo зeмствa вХoдиЛи paдHики пoвiтoвoгo
зeмствa _ з oбpaння 3eмсЬкиХ збopiв _ y кiлькoстi вiд 3 дo 7 з кo)|(Hoгo
пoвiтy 3poзyмiлa piн, щo сeляHи мaЙжe нiкoли, aбo дy)кe зpiдкa,
ви6иpaлиcя в paдHики гyбepнiaльнoгo зeмствa .Цoдaм, щo дo 1906 p
сeляHи бyли пoзбaвлeнi пpaвa пpямoгo вибopy paдникiв, _ вoHи вибиpaли
Ha вoлoсHиХ сХoдaХ лишe кaHдидaтtв, a вжe з тих кaндидaтiв гyбepнaтop
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пpизHaчaв - пo свo..й впoдoбi - визHaЧeHy стaтyтoм кiлЬкiстЬ paдникiв Ha
кoжниЙ пoв|т з сeлян

Як бaчимo, виpiшaльнa poлЬ y вeдeннi зeмсЬкoгo гoспoдapствa
пpИпaдaлa шляxгt. L|им пoяснюoтЬся те, щo в пoвtтoвих зeMсЬких збopax
iнoдi нe пpoxoдили пpoпoзицii paдникiв-сeлян в oсвiтнix спpaвaх. як Цe,
Hапp , Cтaлoся в 90-х pp y Глyxoвськiм пoвlтi, дe paдHики-шляrгичi сiм
poкiв вiдмoвлял|/| B пpoхaннi сeЛян с Пoлкoвничoi Cлoбoди вiдкpити в iх
сeлi зeмськy шкoлy, бo, мoвляв, тaм e цepкoвHo-пapaфiяльна шкoлa I
сeляHaM дoвeлoся p. 1896 звepHyтися дo гyбepнiялЬHoгo зeMствa 3
пpoхaнHям вiдкpити tJJкoлy' бo <як вoнo He згляHeтЬся на Тxнс пpoХaння,
тo дiтям He сyдитиMeться бyти писЬtvleнними> [.192, с. .197] Cтaтyт
зeMсЬких yстaнoв 1864 p бyв згoдoм зaстyплeний стaтyтoм з Аня 12
чepвHя 1890 p, щo щe бiльшe вкopoтив сaмoстiЙнtстЬ зeмств, a сaMe,
гyбepнaтop мaв пpавo пpипиHювaти пepeвeдeнHя в )киття yxвaл зeмсЬких
збopiв, a, кpiм тoгo, збiльшeнo кiлькiстЬ спpaв' щo вимaгaли затвepд)кeнHя
вiдпoвtдниx yхвaл зeMсЬких збopiв гyбepнaтopoм aбo нaвiть мiнiстpoм
внyтрiшнix спpaв. oсoбливo Чaстo пiдлягали зaбopoнi piшeння зei'сЬкиx
збoptв y спpaвaх oсвiтнix

Ш|oб як слiд oцiнити дiяльнiсть зeМств y шкiльнtЙ дiлянцi,тpeбa знaти'
щo зeмствaпi дoвoдилoся poзnoчинaти шкiльнy спpaвy Haнoвo. бo тe,
щo iM дiстaлoся в спaдщиHy, бyлo пpoстo Жaхливe Haпp ,бepдянсЬкa
пoвiтoвa зeMсЬкa yпpaвa- в свo€My звiтi зeмським збopaм 1868 p. вкaзaлa,
щo зeмствo oдepжaлo в спaдщиHy всЬoгo 75 шкiл' aлe тi [lJкoли нe Maли
жoдHol пpaвилЬнol opгaнiзaцit: <Haвчaння в шкoлax пpoвoдилoся бeз
жoдl-|oТ пpoгpaMи. плaнy i систeми He бyлo в шкoлax нi визнaчeних
пiдpyvникiв' нi шкiльнoгo пpиЛaддя He бyлo тoчHo встaHoвлeнoгo Чaсy
для пoчaткy шкiльних зaнятЬ, нl для jх зaкiнчeння. КoжниЙ yЧитeлЬ
зaЙмaвся y свolЙ шкoл|, як зaMaHeтЬся, aн|тpoxи He п|Aoзp|вaючи пpo

'E}икoнавЧим opганoм зeмсЬкиx збopiв щo звичaйнo вiдбyвалися pаз на piк' бyли
yпpави - пoвiтoвiта ry6epнiaльнt - в складi гoлoви тa дeкtлькoх члeнlв Упpaви мали сгlyх<бoвий
аnapaт - 3eMсЬкиx npац|вник|в т 3в тpeт|Й eлeмeHт' y p|зних д|лянкаx зeмсЬкoro roспoAаpст&l
(зeмськiлiкаpнl фepшaли Eтepинapи.aстpoнorЙи.сrатистики.iнжeнepи сeкpeтаpi дiлoвoди'
бyxгaлтepи r т д ) !o (пepuJoгo eлeмeнтy) нaЛeх(али ypядoвi чинl{ики. щo Mали 3вepxн|й
дoгляд над дiяльнiстю зeмgтв' сeбтo мtнtстp внрpiшнiх спpав тa мiсцeвий ryбepнaтop. a дo
(дpyгoгo eлeмeнтyD налeжали pадники тa зeмськi дiянi з вибopy зeмсЬкиx збopiв (гoлoви i
члeни уnpaв) 3eмськi yпpави мyсили звepтатися дo гyбepнатopа пpo 3атвepд)t(eнHя кoжHoгo
свoгo слyжбoвця' кptм фiзиvниx poбiтникiв Гyбepнaтop мaв бeзапeляцiЙнe пpавo нe
зaтвepд)ryвaти Ha зeмсЬкi пoсади (пoлiтичнo нeблaгoнaдtйниx oсiб> oсoбливo пrдoзpiлими
в ovах гy6epнaтopа бyли кepiвники oсвiтньoю спpaвoю в зeмствi. статистики та агрoнoми
Пpавда вAeяких 3емствax бyли випaдки, щo гyбepнатopAoпyскaвAo пpaцi в зeмствi oсiб
щo iх нe ввaЖaв мoх<ливим затвepдити, aлe 3а yмoви. щo гoлoвa yпpeви oсoбистo pyчитЬсЯ
3a ниХ
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iснyвaння якихoсЬ дИдaКтИчHих i мeтoдинниx пpИписiв' oбoв'язкoBViх Для
yнитeлiв !исциплiнa в бiльшoстi шкiл бyлa тaкa )кopстoкa i сyвopa щo
yннi poзбiгaлися зi шкoли. i загнaти Iх тyди нepiдкo вдaвaлoся тiльки зa
дoпoмoгoю сiлЬcЬких стapoст iдeсятникiв 3a тpи-нoтиpи зиt\4и нaвчaHHя
в тaкiЙ шкoлiтiльки дeякi з ниx нaбyвaли вмiння Читaти, тa Й тo мaйжe нe
poзyмtюни тoгo, щo читaютЬ, a з apифмeтики тiльки дoбipнi гoлoви мoгли
зaсвolти мeхaнiзм ЧoтиpЬoХ дiЙ з нислaми>.

Глибoкa HenpиязHЬ тa нeдoвip'я дo шкoли бyли тieю спaдщиl-|oю, щo
з нeю дoвoдилoся зeмствy paxyвaтисЬ Ha пepшиx кpoкaх свoс| д|ялЬHocтl
Як тpeбa влaшryвaти шкoлy, нoгo i як y нiЙ в,tити, скiльки poкiв мae тpивати
в нiЙ кypс, як зaбeзпeчити l.lJкoлy пiдгoтoвлeним yчитeлeм i вiдпoвiдними
п|дpyЧHикaMи - цe т| гoлoвH| питaння' щo пoвстaли пepeд 3eмствoм тa
нa щo тpeба бyлo нeгaЙнo дaти вiдпoвiдь. HaдзвичaЙнy пpислyry щoдo
oбмipкyвaнHя тиХ питaнЬ виявив зeмськиЙ дiяv oлeксaндpiвськoгo пoвiтy
нa Кaтepинoславщинi бapoн Mикoлa Кopф. твopeцЬ зeмсЬкol шкoли
3aслyга Йoгo пoлягaе нe тiльки в тoмy' щo в|H виpoбив тип дeшeвol
тpиplvнol шкoли, дe oдиl-l yчитeлЬ oднoчaснo зaЙмarтЬся з yчнями тpЬox
клaс|в в oднtЙ к|t\лHaт|, визнaчив npoгpa[,ty кypсy, пiдгoтoвив y свoiЙ цJкoл|
тa нa зeмсЬкИX yчитeлЬсЬкиx кypсax цiлиЙ rypт yнитeлiв i yvитeльoк, iдeЙнo
вlддaHих yчитeлЬсЬк'i пpaЦt, сKлaв Hи3кy п|дpyчник|в для yЧH|в | yнитeлiв,
aлe Й тoмy. щo вil.l скepyвaв зeмсЬкy шкoлy в нaпpямi збaгaнeння yннiв
КopисHиrЙ зHaнHяM тa вихoвaHHя |х Ha зaгaлЬF|oлЮдсЬких зaсaдax [165,
н 27-28' c. 10!

Poзyмtсться, нe вiдpaзy пoвстaв тип зeMсЬкoT цJкoли, нe всi зeмствa
вlдpaзy виявили HалeжHy yвaгy oсвlтHtЙ спpaвt' He всe Йшлo тyт nлаHoвo
i бeз скoкiв

l- icякi зeмствa нa пoчaткy свoei дiяльнoстi зoвсiм He виявляли
зaцiкaвлeння oсвiтньoю спpaвoю, Haпp , 17 пoвiтoвиx зeMств нa Укpaiнi
щe 18b8 p нiнoгo нe aсигl-|yвaли нa пoтpeби HapoдHoi oсвtти, a oднo -
кoстяHтиHoгpaдсЬкe нa Пoлтaвщинi, нaвпaки. 3 пepшoгo вжe poкy
зaЙнялoся poзpoблeнHям плaнy oбoв'язкoвoгo нaвЧaння A нa пovaткy
70-х pp дeкiлькa пoвiтoвих зeMств пiднiмaли питaння пpo зaвeдeння в
свoiх noвiтax oбoв'язкoвoгo зaгaпЬHoгo HaвчaнHя .Qyжe слyшнi мipкyвaння
в спpaвl тoгo питaHHя зHaХoди1t4o в дoпoвiдi xapкlвсЬкo| пoвlтoвo| 3eMсЬкoI
yпpaви пoвiтoвим зeмсЬкиM збopaм 1874 p: <Пpи сyvacнiм стaнi нaшot
шкiльнoi спpaви oбoв'язкoвe нaвЧaHня бyлo б кpикyчиM бeзглyщям Haшa
yявa вiдмoвлястЬся Hapисyвaти сoбi кapтинy oбoв'язкoвoгo HaвчаHHя в
poзyMlHl.{| кoHeЧнoгo вlдв|дyвaння всl['a дlтЬMи шк|лЬ|-|oгo в|кy' Haпp.'
пeсotlиHсЬкoi шкoли, дe вчитeлЬ Mao квaтиpy нa пevi в клaснiЙ кiмнaтi
oбсягoм в 900 кyб фyтiв 3будyЙтe нanepeд дoстaтню кiлькiсть пpoстopих
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ЦJкiлЬHиХ пoMelДкaнЬ, зaбeзпeчтe iх yсiм пoтpiбним, пpигoтyЙтe yнитeлiв
тa дaЙтe,iм мoжливtстЬ людсЬкoгo iснyвaння, i тlльки тoдi ви мaтимeтe
npaвo дyMaти пpo oбoв'язкoвe нaвчaHня> [1.13, с 362-363] oпpaвдaнням
Tиx 3eмств, щo вжe в 70-x poкax виl.|oсИлLz. УхBaлI.I пpo зaвeдeнFiя в свoiх
пoвiтaх oбoв'язкoвoгo зaгалЬнoгo HaвчaнHя, кoли шкoлa щe He 3aвжди
тaм бyлa пpистyпнa, мoжe бyти тe, щo з тим питaнням нiби noвaжнo
вистyпaлo мiнiстepствo oсвiти зa чaciв мiнiстpyвaння гp. !. Toлстoгo, щo
сaM впepтo пepeслiдyвaв iнищив кo)t(Hy спpoбy в нaпpямi poзвиткy oсвiти
B свoeмy звiт i  oлeксaндpoвi | l  зa 1876 piк гp ! ToлстoЙ мoтивyвав
нeoбxlднiсть oбoв'язкoвoгo нaвЧaння в PoсiТ (як Heвeликoю кiлькiстю шкiл
i yннiв вiднoснo Haсeлeння взaгaлi тa дiтeЙ шкiльнoгo вiкy зoкpeмa, тaк i
3aHaдтo вeлИким вlдсoткoм дlтeЙ, щo зaлишaютЬ tuкoлy paHlш зaкlHчeHHя
кypсy> [,186' с 128] l-l-|oб oцiнити пoвaжнiсть мipкyвaнь гp .Q. Toлстoгo,
дoсИтЬ пop|вHяти з тиMи м|pкyвaHHяMи' щo tх нaвeдeHo вищe в дoпoвiдi
хapкiвськoi пoвiтoвol зeмсЬкoj yпpaви 1874 p

! iяльнiсть пoвlтoвиx зeMств y шкiльнiЙ спpaвi пoЧaлa пoмiтнo
poзвиватися з пoЛoвиHи 7o-х pp i  виявилaся He тiльки в yтpиманнi шкiл
Ha кoшт 3eMствa' в noшиpeнHl шк|лЬHo| мepe)кl' aлe тaкo)к y стapaнHях
пiдвищити piвeнь нaвЧaHHя в шкoлi. loбpe poзyмiюvи' щo гoспoдаpeм
шкoли бyдe тoЙ, вiд кoгo зaлe)китЬ вибip yvитeлiв, бo дoбpa чи пoгaHa
шкoлa - Цe влaстивo, дoбpиЙ чи пoганий yчитeлЬ, _зeМствoдoпЛaгaлoся
пpaвa кepyBати нe лИUle гoсnoдapсЬкoю, aлe Й нaвчaльнoю спpaвoЮ
шкoЛи Ha тoмy тлl дoвoдилoся зeп,ствy вeсти впepтy бopoтьбy з
диpeкцtсю тa iнспeкцiсю HapoдHих шкiл нa мiсцях Haпpиклaд. диpeктop
шкiл ТaвpiЙськoi гyбepнi i  в бopoтьбi з бepдяHсЬкиM 3eмствoM, u. lo
нaЙкpaщe пoстaвилo y сeбe HapoдHy oсвiтy i дoмaгaлoся пpaвa кepyвaти
тaкo)к HавчaлЬнoЮ спpaвoю' в oфiцiЙнiм листi дo yпpaви запитyi,aB: (ll-lo
пoтpiбнiшe для нaшol бaтькiвщини, Чи лЮди, oбдapoвaнi знaнням з
peaлЬHиХ Hayк, чи вipнi слyги Цapeвi?> [204, c 92I. Для диpeктopiв i
iнспeкгopiв HapoдHиХ шкiл нe бyлo сyмнiвy, щo Ha пepшoмy плaнi стoTть
бюpoкpaтинHe викoнaння всiх noкaзlв цapсЬкoгo ypядy' oсoбливo щoдo
лoяльнoстi yнитeлiв, a тoмy i  дoгляд за t lJкoлaми бyв бiльшe пoлiЦlйниЙ,
нiж neдaгoгiчний P 1877 oдин нлeн хapкiвсЬкoгo зeмствa' щo бyв члeнoп4
noвiтoвoT шкiльнoi paди вiд зeмствa' дoпoвiдaв зeMсЬким збopaм, щo
(3eмствy HeMa чoгo noклaдaтися Ha дoпoмoгy шкiльнoi paди: як нe Mox(e
живa лЮдИHa пoклaдaтися в хвиЛИHy нeгaЙнoТ пoтpeби нa дoпoмory тpyпa.
в|д якoгo вжe Heсe MoгилЬHим дyхoм. тaк зeмствo нe мo)кe спoд|вaтИся
Ha дoпoMoгy yстaHoви. пpиpeчeHoТ сaмим зaкoHoдaвцeM якщo He Ha
сMepтЬ, тo Ha дyжe жaлiснe й бeзвiснe iснyвання>

Гyбepн iaл ьн i зeм ствa свoс п i клy вaH H я сп pa вa п/l и шкiл ьн и цт Ba B,/iяB|/| лV|
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пepeвaжнo в фopмi yдiлeння пoзики пoвiтoвим зeмствaпл нa бyдoвy
шкiльних пpимiщeнь; opвнiзaцiю yчитeлЬсЬких кypсiв; вiдкpиття шкiл
пpoфeсiЙнoi oсвiти; poзpoблeння планiв i  пpoeкгiв для пoлiпшeння
шкiльнoТ спpaви в плeжax цiлoi  гyбepнir;  збиpaння i  poзpoблeння
стaтистиЧних дaHих пpo стaн нapoднoi oсвiти в мeжaх ryбepнiТ тoщo.

Гyбepнiaльнипл зeмствaм тaкoж дoвoдилoся витpaЧaти чиiлaлo сил
нa бopoтьбy зi шкiльнoю aдмiнiстpaцieю. oсoбливoгo poзгoлoсy нaбyлa
бopoтьбa нepнiгiвськoгo ryбepнiaлЬнoгo зeмствa за збepeжeння свoеi
yчитeлЬсЬкoi сeмiнapii пiд свoiм кepмoм пpoти виt\'toги мiнiстpa oсвiти гp
.Q Тoлстoгo пepeдaти сeмiнapiю мiнiстepствy oсвiти. P. 1878 мiнiстp
зaгpoзив, щo вiн нe 3yпиHитЬся пepeд зaкpиттям сeмiнapii, якщo зeмствo
He викoнaс йoгo вимoги 3eмськi ryбepнiяльнi збopи вoсeни 1878 p.

ухвaлИлll бiльшiстю гoлoсiв нe пepeдaвaти сeмiнapil мiнiстepствy, a з
oгляАу Ha yлЬтимaтylu зaкpити iT. Таким чиHoм ryбepнiaльнe зeмствo
влaсHими pyкaми пoxoвaлo свoю дитиHy.

He paз пoвiтoвi i ryбepнiaльнi зeмствa клoпoтaлиcя пepeд ypядoм
пpo зaвeдeHня в шкoлаx нaвчaння yкpaTнсЬкoю мoвoю Haпpиклaд, p 1870
Mикoлa Кoнстaнтинoвин пiдняв питaHня пpo тe нa нepнiгiвськиx пoвiтoвиx
зeмсЬкиx збopax; p 1881 _ vepнiгiвськe ryбepнiaлЬHe зeмствo; тoгo саMoгo
pory - xepсoнcЬкe ryбepнiaльнe зeмствo, з iнiцiaтиви з'jздy HapoдHих
yнитeлiв .188.1 p. пiд кepyвaнням бap. M Кopфa; p 1895 -
€лисaвeтгpaдсЬкe зeмствo' з iнiцiaтиви Пaвлa 3eлeнoгo, iт. д Aлe ypяд
на тaкi КлoпoтaнHя aбo зoвсiм нe вiдпoвiдaв, aбo вiдхиляв бeз жoдниx
мoтивiв. Bзaгaлi тpeбa cкaзaти, щo нaЙбiльшиЙ вiдсoтoк вiдxилeниx
зeмсЬкиx клoпoтaHЬ пpипaдao Ha питaнHя нapoдHo| oсв|ти

Чepeз зaбopoнy нaвчaHня yкpajнсЬкoю мoвoю дoвoдилoся yЧитeлям
yживaти pociЙсЬкиХ пiдpyvникiв, щo нe вiдпoвiдaли нe лишe мoвoю. aлe
й свoiм змiстoм пoтpeбaм yкpaTHсЬкoi дитини: в uJкiлЬнiЙ vитaнцi всe бyлo
для нeТ чyx(e _ <i люди нyжi, i кaти vyжi, i квiтки' i лiси, i звipi, i птaxи> [44,
c 254). A тoй yvитeлЬ, щo нaсмiлився вживaти в шкoлiyкpaiHсЬкy Moвy'
тяжкo вiдпoкyтyвав цeЙ стpaшниЙ пepeстyп в oчax шкiльнoi aдмiнiстpацii
3 числa смiливиx yнитeлiв, якi зaлишили пpo сeбe в кoлишнiх овo|х yчHяХ
тeплiзгaдки, слiд згaдaти нaсампepqд Бopисa Гpiнveнкa, щo са't4 cклaдaв
для yvнiв yкpaТнський бyквap, читaнки i  книжки, пepeписyючи ix
дpyкoвaними лiтepaми та oздoблюючи ix мaлюHкaми i вiзepyнкaми 3
бioгpaфiТ Б Гpiнveнкa вiдoмo, скiльки пepeслiдyвaнь i yтискiв витepпiв
вiн зa 10-лiття свoгo yЧитeлюванHя. P 1875 yчитeлЬ M ЛoбoдoвськиЙ,
дaвнiЙ пpиятeлЬ Б Гpiнveнкa' бyв пoзбaвлeниЙ пpaвa yчитeлювaти в
нapoдниx шкoлax 3 нaкaзy мiнiстpa oсвiти гp. ! Toлстoгo, 3a тe, щo
пepeклaв y клaсi oднe peчeнHя з eвaнгeлiя вiд Maтвiя yкpaiFlсЬкoю [4oвoЮ
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TaлaнoвитиЙ yvитeль Якiв HoвицькиЙ, пiзнiше вiдoмиЙ yкpaiнськиЙ
eтнoгpaф,тaкoж бyв звiльнeниЙ з yчитeлЬсЬкoi пoсaди зa тe, щo в HЬoгo
знaЙдeнo пpи тpyсi шiсть дoзвoлeниХ Цeнзypoю yкpaiнсЬких книжoк [43
c 71l | тaкИx пpиклaдiв мoжнa нaвeсти бeзлiч

Чимaлo бopoтьби пpoвaдилo зeмствo тaкoж з дyХoвHИM вiдoмствoм,
щo зaбyшyвaлo' Cпoчаткy з iнiцiaтиви мiнiстpa oсвiти гp .Q Toлстoгo, а
пiзнiшe з iн iцiaтиви oбep-пpoкypopa Cв Cинoдy Кoстянтина
Пoбeдoнoсцeвa пepeбpaти в свoI pyкИ всe HapoдHe шкiльництвo" Так,
гp .Q Toлстoй, стaвши мiнiстpoм oсвiти, зaлишaвся oдHoчaсHo i oбep-
пpoкypopoм Cинoдy, a тoшly вiн скepoвyвaв пoлiтикy HapoдHoi oсвiти в
HaпpяM| пepeдaчl нapoдHoгo l.ljк|лЬHицтвa в pyки дyxoвeHствa' ввaжaюЧи.
щo i  зeмствa пoвиннi oбмeжити свoю poлЬ в гaлyзi нapoдHci oсвiти
yдiлeнням дyХoвeнствy мaтepiaльниx зaсoбiв нa yдep)кaнHя HapoдHих
шкiл Bизнaюни спeцiaльнo пiдгoтoвлeниХ yнителtв для HapoдHиx шкiл
зa ptv нe лИшe зaЙвy'aлe Й шкlдливy, гp .Q Тoлстoй вбaчав пpиpoдHиХ
yvитeлiв HapoдHих шкiл в дyxoвeнстBi, oсoбливo в кaндидaтaХ Ha
свящeHицЬк| пoсaди' | нaстиpливo дoмaгaвся в|д 3eMств aсигHyвaHHя Ha
yтpимання цepкoвнo.пapaфiяльниx шкiл, щo в бiльшoстi свoТй iснyвaли
лишe Ha пaпepi, як пpo тe дoвeлoся в пpикpий спoсiб пepeкoнaтися i
сaMoмy гp. .Q Тoпстoмy A сaмe, в poзмoвi з вiдoмим neдагoгot\,l Mикoлoю
Beссeлeм гp .Q Тoлстoй щиpo зiзнaвся: <3нaeтe ви, щo зpoбилa зi мнoю

. Там' дe нe бyлo тoдi зei'сrвa, як-oт Haпp , в КиТвськlй ryб ' вищe дyхoвeнствo висryпaлo
нa бopoтьбy зi свггсЬкoю llJкoлoю Taк, .l 2 сepпня 1 862 p киIвський митpoпoлит ApсeнiЙ Moсквiн
нaдiслaв yсiм благo.tинним (Aeканам) киiвсЬкoi €паpхii таeмний oбtжник' Ae нaкaзyвав iм
намoвляти паpафiян нe вiдкpивати м.нiстepсЬкoi luкoли бo в|дкpиття тoi ulкoли мoвляв с
зайвe' кoли €' цepкoвнo-паpаф.ялЬна шкoла, тe дoмaвтися. щoб паpафiяни писeмнo склaдaли
такi piшeння Якщo всe ж дe.бyдь вiдкpиoться мiнiсrepська шкoлa' тo нaкa3yeтЬся кнiчoгo нe
давaти 1м з цepкoвнo-паpафiялЬHoi шкoли: нi пoмeшкaHня.нi книжoк.нl yннiв> Mихaйлo ЧалиЙ
в oдHiй свoТЙ стaтгi poзпoвiдаe пpo тe, якoгo лиxa нapoбив тoЙ oбiжник митponoлита Apсeнiя.
щo благoслoвив кiлькox пан.oтцiв нa бopoтьбy зi свгськoю диpeкцiею нapoAних шкiл [202.
с 1 9.20' 29l У бopoтьбi пpoти мtнiстepськoТ tДкoли митpoпoлит Apсeнiй миpився зi всякими
засoбами' аби тiльки вийти пepeмoжцeм y тiй 6opoтьбi oсь.напp . щo вiн nисав пpoтoiеperвr
КиiвськoюCoфiЙсЬкoгo сoбopy Пeтpoвi Лебeдинцeвi в листiздня2 rpyдня 1863p. кПqдбаЙгe
yвiйти в миpoлюбнy зroдy зi всrма' навпь з ГoвopсЬким (peдаКтopoм кB.hсrника Югo-3aпаднoи
Poссiи>' дyжe peакцiйнoгo )t(ypнaлy в Киoвi - C ) i .  забyвши всe. дoпoмoгти йoмy в чiм t як
мoжна Biнзaслyгoвyoдoгани3aбaгатopiчeй,гoлoвHe,занeпoмipкoванiсгьвязицi.алeвHЬoгo
с такoж i дoбpi pиси, - pаAи ниx мoжнa бри дo ньoro пo6лажливим> [303, с 1 31 ] Mитpoпoлит
ApсeнiЙ в свojЙ бopoтьбi iз свiтськoю владoю Aoхoдив дo пoвнoro iгнopyвaння iнтepeс|в сaмoi
шкiльнoi спpaви Тaк напpиклаA, вiн пoставив вимory мiнtсгepствy oсвiти. щoб вoнo плaтилo
pivнo 150.200 кpб закoнoвrитeлям в мiнtстepських шкoлaх, дoбpe yсвiдoмлю|oчи' щo
мiнiстepствo в жoдHoмy pазi нe змoжe нa тe пpистaти кoнeвидяvки' м|pкyвaлoся тyт так,
вoювaти - так вoювати) [321 . с 46] пpo yкpаjt{oжepсгвo митponoлитa фсeнlя мoва бyдe далi
в yстyпl пpo п03аtilкlлЬHy oсвгтy
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катepиHoслaвGЬкa oпapxiя з i  свoiми 400 шкoлal.Аи? я пpoxaв
кaтepиHoслaвсЬкe гyбepHiaлЬнe зeмствo дaти дoпoмoгy тим |.lJкoлal\4, i
вoнo виявилo пoвнy гoтoвiстЬ, aлe нa мiсцi з'ясyвaлoся. щo всi тi 400
шкiл iснyвaли ли|l:e y звiтax, Ha пaпepi) |24' c 9O].Tpeбa 3нaти, щo
дyхoвeHствo в3ялoся дo шкiлЬl{o| спpaви пiд нaтискoм вищol бюpoкpaтii,
якiЙ цepкoвHoпapaфiяльнi шкoли бyли пoтpiбнi як oпopa i  poзсaдник
пoлiтичнoгo кoнсepвaтизмy (oтoЖ бyв влaдниЙ нaкaз, бyлo paбськe
викoHaння Haкaзy, He бyлo тiлЬки HaтхHeHHя) [320' с 337]

Уpяд yсiмa зaсoбa[,tи пtдтpимyвaв цepкoвHoпapaфiялЬHi шкoли
(стaтyт iХ зaтвepджeнo ,t3 чepвHя 188a p ), aсигнyвaв зHaчн| кoшти Ha [x
yтpимaння, a poзпopядкol\ll з Дl1я 4 тpaвня 1898 пepeдaв yсi tlJкoли
гpaп,oтнoстi тa нeдiльl. l i  шl(oли дyxoвHoмy вiдoмствy КлepикaльниЙ
Хapaктep ЦepкoвHoпapaфiялЬHиx шкiл (зaвдaння jх зa стaтyтoM _
<yкpiпляти в нapoд| пpaвoслaвнe вЧeння в|pи l ХpистияHсЬкo[ Mopaл| тa
пoдaвaти пoчaткoвi кopиснi зHaHня)) тa вyзькiсть lxHЬoi пpoгpaми (<нe
cлiд стaвити сoбi пoбiчHoi мeти - пoдaвaти yчняM ptзнi вiдoмoстi пpo
зoвнiшнiй свiт>) нe вiдпoвiдaли iнтepeсaм HaсeлeHHя, a тoмy шкoли тi
iснyвaли спpaвдi бiльшe нa пaпepi, нiж y дiЙснoстi

L"{epкoвнi I. lJкoли пoдiлялися фopмaльнo на двa стyпeнi: | ' lJкoли
гpaп'oтнoстi (нижниЙ стyпiнь) тa цepкoвHoпapaфiялЬHi шкoли, щo склa-
дaли якийсь вищиЙ стyпiнь, бo - зa стaтyтoм _ кypс ix мaв бyти тpиpivний
oднaк в дiЙснoстi тa фopмaлЬHa piзHиця зaтиpaлaся, тaк щo' 3a спoгaдal,tи
oлeксaндpa Лoтoцькoгo, (кoжeн свящeHик звичaЙнo квaлtфtкyвaв свoю
шкoлy пo влaснiЙ пoдoбi, - бiльш смiливий тa кap'rpист Haзивaв i i
цepкoвнoпapaфiяльнoю, мeHш смiливий - шкoлo}o гpaMoтHocтi Кoли paз
apxiepeЙ (кaм,янeць.пoдiлЬсЬкиЙ _ C ), вiдвiдaвuJи oднoгo Halr.loгo сyсiдa
тa yneвнив|.lJися HaoЧHo в жaхливoмy стaнi нaв{aння в Йoгo шкoлi. зaпитaв
Йoгo, якa в йoгo tlJкoлa, тo тoЙ, сoвiснo пoдyllaвlДи, вiдпoвiв: <Шкoлa
мaлoгpaмoтнa, вaшe пpeoсвящeHствo!)) -  (Heпpaвдa, цJкoлa
бeзгpaмoтнoстi) - пoпpaвив тoЙ нa тoннy квaлiфiкaцiю> [98' с 92]

Ha мiсцях дoвoдилoся зe['ствaм пpoвoдити пoстiйнy бopoтьбy з
зaкoнoвчитeлями зa нeaкypaтнe вiдвiдyвaння ними лeкцiЙ Haпp '  y
дoпoвiдi хapкiвськoi пoвiтoвoi ynpaви 1874 p 3гaдyrтЬся пpo тe щo с
l'lJкoли в тiм пoвiтi, дe зaкoHoвчитeлЬ бyвaс всЬoгo paзiв тpи нa piк, a в
дoвжaнськiЙ шкoлi зaкoнoвчитeль бyв зa цiлиЙ piк всЬoгo 55 хвилин
<ПpизнaЙтeся. -  Читarмo в т iй дoпoвiдi  yпpaви, -  щo скapги тaкиx
зaкoF|oвЧитeлiв нa вбoжeствo виHaгopoди He зoвсif\l y/pyнтoвaнi: 30
кapбoвaHЦiв зa 55 xвилин _ цe гoнopap, якoгo y нaс He дtстae нi oдин
пpoфeсop) [113' с 363J.

Пoдaм тeпep дeякi cтaтистичнi дaнi для xapaктepистики дiяльнoстi
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yкpalнсЬкиХ зeмств в oсвiтнiЙ сnpaвi' a сaмe, пpo кiлЬкiстЬ зei'сЬкиx шкiл
1877p та .t898 p iз зaзнaveHняtti, Ha cк|лЬки тисяч нaсeлeння пpипaдae
oднa шкoлa в 1898 p

20 29
?24
33 тз
?52
39 49
37 59
20 з6
17 25
61 70
25 42

510

??

47 57

56
g
47
40
38
30
43
29
43
51
43
31
43
з7
26
611

3.2t3

53
46
з8
55
42
80
53
48
39
68
40
66
50
52
79
809

26
29
20
22
17

1.45
7
2,21
?
1,25
1,6
1,8
1,32
1,14
1,68

4,39
1,7
1,53
2,81
3,42

3,73
2,45
1,56
3,63
7
7
2,05
4.14
?
?
?
1,94
2,05
1,68
5,2

5,2
5,9
2.1
5,0
3,2
3,9
6,4
5,5
4,9
4,4

?
1,21

1,74
1,93
1,65
1.79
1,24
1'в7
1.57
2.52

1

2,04
1.58
1,9
2,5
2,47
1,95
1,47
2,28

?
3,58
2,22

1,8
2,16
2.82

1.82
?

1,94

1.27

7

5,1

4,1

3,3
3,0
3,4
4,O
5,0
2,8
3.9
3.1
3.2
2,1
4,2
2,3
3,4
3,1
21

Бoгqдyхiюьюrй
Bалкiвський
Boв.tанський
змгiвський
lзюмський
Кyп'янський
ЛФqдинський
orтиpський
Cтаpoбiльський
Cyмський

Xepфнcькa
Хepсoнський
Ананitвський

Hixс.tнський
Oсrepський
Coсницький
Cтapqдy6ський
CypaзькиЙ

2в 12З
33 56

гу6epнii ma noвimU

Бacapaбськa
Aкepманський
Xoтинський

Кamepuнoслaaькa
Кaтepинoсгlавський з5 61
Бaxмyl.ський з1 60
Bepхньqднiпpoвсъкий 26 4з
Mаpiyпoльський 48 85
Hoвoмoскoвський 25 31
oлександpiвськиЙ 39 73
Павгtoгpадський з0 47
Cлoв'янoсepбський 19 48

Куpcькa
Пyтивльський

Пoлmaвькa
Пoлпавський
Гадяцький
3iнькiвський
3oлoтинський
Кoбeляцький
кoстянт}rнoгpадcькиЙ 41
Кpeмeнvyцький з6
MиpгopoAський 21
Лyбeнський ?
Лoхвицький 19
Пepeяслaвський 18
Пиpятинський ?
Пpилyцьxий 28
Poмeнський 24
Xopoльський 28

TaвpiЙcькa
Бeщянський 8з 151
MeлiтoпiльськoЙ ? 112
.Qнiпpoвський u 66

З29

Xapкiвькa
Хapкircький 37 51
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Kiлькicmь ulкiл У cкinь'Q palio 36iльlДu- нa скiлы<u mucяч нaceлeння
1877 p 1898 p лoся чucl|o urKiл npuпaaaa oaнa uJxoлa 1 898 p

3,8
5.2
4,3
2,6
8,1
з'5
5.0
3.2

eлисавeтгpадський 53 81
oдeський 21 59
oлeксандpiвъкий 19 65
Tиpаспiльський

Чopнieircькa
Чepнiгiвський
Бopзeнський
ГлyхiвськиЙ
Гopщнянський
Кизeлeцький
Кoнoronський
кpoлeвeцьк}tЙ
Meлинський
HoвoзибкiвськиЙ
Hoвropoдсlвepський ?

3,3
4,5
6,3
з,2
6,1
7.426%

180 410253 tt48

?39 15
22
30
11
2
')
21
7
7

?

16
21
22
5

2,2
2,4
2.7
з'7
з.4
4,6
2,7
4,9
3,6
з'2
2,6
5,3
3,8
3,5
7,1

123,c 715-7191Paзoм

1,8
3,3
з.1

Як виднo 3 нaвeдeниx вищe дaних, вiдсoткoвo нaйбiльшиЙ пpиpiст
шкiл 1898 p. пopiвнянo з 1877 p. пpипaдa€ нa Xepсo}lсЬкиЙ, MaлинсЬкий,
CypaзькиЙ, Чepнiгiвський, ЛoхвицькиЙ i ГopoднянсЬкий пoвiти. Haйбiльшa
кiлЬкiстЬ шкiл 1898p. бyлa в Бepдянськiм, Xepсoнськiм тa MeлитoпiлЬсЬкiм
пoвiтaх. HaЙкpaщe oбслyгoвyвaли нaсeлeння шкoли в 1898 p. y пoвiтaх:
Бepдянськiм, BoвчaнсЬкiм, Лoxвицькiм, Xopoльськitt i , нaЙгipшe - в
TиpacniльсЬкi[i тa Cypaзькiм.3.3
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3 nopiвняння дaних пpo кiлькiстЬ зei,lсЬкиx шкiл ,l898 p 3 дaними пpo
зaгaлЬHy кiлькigгь шкiл 1856 р., кoли Щe 3eмств нe бyлo, видHo' щo лишe
зeмськi шкoЛи _ бeз цepкoв|{oпapaфiяльних тa iнших _ мaйже втpoe
пepeвиЩyвaли зaгaлЬF|y кiлькiсть шкiл 1856 p

Пoдaм щe тyт дaнi пpo aсигHyвaнHя кoштiв нa нapoднy oсвiтy
пoвiтoвими i гyбepнiaлЬРtими зeмствaми эa кoштopисaми (y тисячaХ
кap6oвaнцiв) нa 1871' 1876' ,t880' 1890 i  . t895 poки:

ГуФpнil 1871 1в76 1880 1890 1895

Ha шкoдy iншим, нe Meн[lJ вa)кливим пoтpeбaм HaсeлeHHяD t2О4' c.76|
УкpaTнськo.пoстyпoвe гpoмaдяHствo висy|.lyлo 3 свoгo сepедoвиlJ.la

нa пoлe зeмсЬкoТ дiяльнoстi rypт oсiб, щo npислy)кnnИcя poзвиткoвi
oсвiтньoТ спpaви нa УкpaTнi зa дoбy X|X ст Усiх Tx пpивaблювaлa дo сeбe
зeмсЬкa дiяльнiсть тolvly, lДo вoнa бyлa пiд гpoмaдсЬким кol.lтpoлeм тa
вiдкpивaлa кoжнo]t,ty мoltсtивiсть внoсити в свoю пpaцю iнiцiативy iтвopнy
дyмкy' Heзвax(aючи нa всi пepeшкoди, щo iх стaвилo зeмcтвy (Heвсипyщe
oкo) ypядoвиx чиHHик|в.

Пoдaм тyт дeякi вiдoмoстi пpo шкiльництвo в тиx чaстинax poсiЙськoi
УкpaTни, дe нe бyлo зeмсЬкoгo сaмoвpядyвaння.

26 тpавня 1869 p. oлeксандp Il зaтвepдив стaтyт пpo opгaнiзaцiю
шкiльнoi спpaви в КиТвськiй, Пoдiльськiй i BoлинськiЙ ryбepнiях. 3гiднo з
тим стaтyтoм, мiнiстepсгвo oсвiти 6paлo нa сeбe вИкpиття в тих ryбepнiях
26 клaсoвих xl.loп'ячиx i дiвoних мiнiстepських шкiл. Ha 15 листoпaдa
1869 p. нa Boлинi бyлo 9' на КиiвщиHi 10, на Пoдiллi- 12 двoклaсoвих
мiнiстepськиx шкiл |127 ' c' 74-761.

P. 1803 в Кaтepинoдapi пoвстaлa пepЦJa [Uкoлa нa Кyбaнi, a p. 1820
тaм )кe вiдкpитo пеpЩy гiмнaзiю нa Кyбaнi. P |863 в Кaтepинoдapiвiдкpитo
MapiТнськиЙ дiвovий iнстиryттa пoчинaютЬ вv|tl|Акaт|л дiвoнi шкoли в iнших
мiстaх Кyбaнi [53' с. 86]. P. 1871 нa Кyбaнiyтвopeнo iнспeкцiю нapoдHиx
шкiл. Ha тoй чaс нaлiнyвaлoся нa Кyбaнi 170 станичних шкiл Тoгo сaмoгo
poкy вiдкpитo в стaницiЛaдoзькiй кyбaнськy yчитeлЬсЬкy сeмiнapiю [,l87,
c. 46,471.

Пiсля пoльсЬкoгo пoвстaння 1863 p. ЦapсЬкий ypяд пoстaвив свo|.r\'
зaвдaнHяIvl,  м. iн.,  HaвepF,|yтl4 yкpajHсЬкe HaсeлeHHя Хoлмщини дo
пpaвoслaвнoi вipи i взaгaлi вiдipвaти тaмoцJ|-lo нaсeлeнHя вiд пoльськoгo
впливy. 30 сepnня 1864 p. oлeксандp Il пiдпиcaв стaтyт npo зaсHyвaHHя
шкiл в Кoнгpeсiвцi. $ 36 тoгo стaтyтy вкaзyвaв, щo в (pyсских> пapaфiяx
xoлtt'сЬкoТ гpeкo.yнiaтсЬкoТ eпapxiT i'oжyтЬ бyти yнитeлями <pyсскi> i
гpeкo.yнiати. Bиклaдoвoю шtoвoю в тих tlJкoлaХ, 3a cтaтyтoм' noвиF{eн
бyти <npиpoдныЙ я3ь|кЬD нaсeлeнHя [37, с 31] l.{iкaвo' щo в стaтyтi
тoч|-io P{e визнaЧeнo, якy сaiЛe мoвy - yкpaiнськy ни poсiЙськy - слiд
poзyмiти пiд <пpиpoднЬ|It,lЬ язЬlкoмЬ), aлe гaдaлoся' щo тoй стaтyт
poбить винятoк для Хoлмщини, сeбтo встaнoвляe yкpai}lсЬкy l,oвy, xoч
сaмe piк пepeд тим вийшoв oбiжник мiнiстpa внyтpiшнix спpaв П.Baлyевa
npo тe, щo yкpaTHськoi мoви нe бyлo, нeмa i  нe мo)кe бyти. t loб
пpивepнyти хoлмсЬких yнiaтiв дo пpaвoслaвHoT вipи, ypяд piшив
звepнyтися дo гaличalt' бo самe тoдi сepeд гaличaн вeлaся oбpядoвa
бopoтьбa' - чaстиFta гaлиЧahi нaмaгaлaся з6лиэnтися з poсiЙськoю
пpaвoслaвHoю вipoю oтoж сepeд гaличaH знaйшoвся вeликиЙ rypт oсiб,

каreринoсJaвсЬка
Пoгпавська
xaoкiвсЬкa
Xepсoнськa
t.lepнiriвська

Пoдiльська
киi.всЬка
Boлинська
Чеpнiгiвськa
Xepсoнськa
Пolтaвська
кerepинoслaвсЬкa
Хapкiвська

40,9 112,8 146,8 187,3 231,6
32.2 153.2 244,3 374,5 465,6
57,6 152,8 178,5 279,6 334,7
E8' 1 158'з 196.7 303'8 380'2
64,5 156,6 181.3 257 '6 380'5 [23' с 567.568]

Як виднo, п,ять цiлкoм yкpaiнсЬкиx гyбepнiЙ (в Бaсapaбськiй i
TaвpiЙськiЙ o лишe пoкiлькa пoвiтiв з yкpaТHсЬким нaсeлeHriям) внeсли в
кotlJтopис 1895 p Ha Hаpoднy oсвiry пoHaд 1 1tz млн кapбoвaнцiв; нa
пepшiм мiсЦiстoiTь Пoлтaвськa ryб.

Бeзпepeннo, i зa тих тяжкиХ yt\ioв, lДo в ниХ дoвoдилoся зeмстB€lм
пpaЦЮвaти' вoни lr'oгЛ.и б бiльшe зpoбити в oсвiтнiЙ спpaвi, кoли б, зa
в иолoвot'lt визHaЧ Hoгo н epн i гi всь кoгo зef\iсЬкoгo дi янa Baсил я Хижня кoвa,
(вжитo бyлo дoсить eнepгti тa пiклyвaння>> |192, c 251| Bсe ж пpaця
yкpaiнських зeмств нa пoлi шкiльництвa стoялa знaчHo вищe пopiвнянo
3 тиM, як стoялa тa спpaвa в HeзeмсЬких yкpа|l.lсЬкиx ryбepнiяx - КиtвськiЙ,
Boлинськiй i ПoдiльськiЙ, пpo щo Mo)ке свiднити (вiдсoтoк) писЬt\,leнHиx
сepeд yкparнцiв зa зaгaлЬним пepeписoм ,t897 p.:

Гу6epнit Yo nucьменнuх ceped укpai.нцiв

10,7
11 ,8
9,4
16,4
15,3
14,5
14,4
13.5 1265,c 2281

He дивo, Щo зellсЬкa дiяльнiсть в дiлянцi F{apoдHoi oсвiти бyлa нe
зoвсiм дo впoдoби Mикoлi || .  щo нe paз вкaзyвaв мiнicтpoвi нa
<нeбaжaнiсть нaдмipнoгo зaxoпЛeння зen'ств дiяльнiстю нapoдHoi oсвiти
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як свiтсЬкиx, тaк i дyхoвниx' щo йшли - oднi Hacaд)кyвaти yкpalнсЬкy
I\,toвy в tlJкoлaх Xoлмщини, a дpyгi - нaвepтaти тaмoшнix yнiaтiв нa
пpaвoслaвHy вipy* [59' с. 1 74]. Алe yкpaiнсЬкa Moва нe дoвгo вдep)кaлaся
в нapoдHих шкoлax Xoлмщини: 2 бepeзня 1865p. виЙшoв цapськиЙ
нaкaз, дe вкaзаHo, щo пpиpoдHoю мoвoю нaсeлeнHя Xoлщини о
poсiйськa мoвa. | всe )к знaЙшлися сepeд гaличaн мoсквoфiли, щo
pвaлися нa Хoлмщинy, бo iх тyди пpивaблювaли (шиpoкi вигляди
висoких дoстoiнств i  дoбpe плaтHиХ пoсaдD [36' с. , l01]. ПpизнaчeниЙ
Ha пoсaдy HaчaлЬHикa xoлмсЬкoi шкiльнoi диpeкцiТ Teoфaн Лeбeдинцeв
в листi дo свoгo бpaтa в Киeвi з дня 10 бepeзня 1866 p '  м. iн.,писaв:
<Гaличинa зaсипae мeHe листaми' - yсi  нaпpotlJyютЬся в yчитeлi>' а в
листi з Аня 14 липня 1866p писaв Йoмy, щo пiд нaс свoгo пepeбyвaHня
y Львoвi Йoгo квiдвiдaли бiльш 200 мoлoдиx oсiб, _ yсi нaпpoцJyютЬся
нa всiлякi пoсaдиD. B листi дo бpатa з дня 8 )кoвтHя . l866 p.писaв:
<Гoлoвaцький (мoвa Йдe пpo Якoвa Гoлoвацькoгo. _ C.) пpoситЬ зpoбити
щo-нeбyдь для HЬoгo.. Йoмy нe пpидyмaю пoсaди. oт би y Киiв, a
npaвoслaвHy вipy вiн пpийняв би> [94, с 57, 66, 75]. Гaлинaни poзвинyли
нa Xoлмщинi дiяльнiстЬ в двoХ Hanpямкaх: вoHи (oчищaли> yнiaтськиЙ
oбpяд, сeбтo зближaли Йoгo дo пpaвoслaвHoi вipи, i  pyсифiкyвaли
хoлмщaкiв зa пiдмoгoю шкoли, пpoпoвiдi iт.  п. <Пepeдoвсiм стapaлися
3аявити свoТ pyсифiкaцiЙнi нaмipи пpи всяких пpил}oдHиx вистyпaХ, дe
бyли пpисyтнi ypядoвi oсoби> [36' с. 125].

Тaкe бyлo дpyгe (нaшeствiе> гaличaH, спpaвдi пepeйнятe (pусским)

патpioтизмoi ' ,  -  зoвciм пpoтилeжнe тoмy, щo вiдбyлoся в дpyгiм
дeсятилiтгi XV|| ст., кoли гaличaнИ..хaлVi дo Киeва з мeтoЮ вiдpoдити
тaм нaцioнaлЬF|o-кyлЬтypнe життя як пpaвдивo зayвaжyс oдиH 3

дoслiдникiв вeликoгo пepeсeлeння гaличaH нa Xoлмщинy, <тpeбa yвa)кaти
сeй пaтpioтизм нaйгipшoю пpикмeтoю гaлицЬкиx пepeсeлeнцiв, щo
пoнихrye ix людсЬкy гiднiсть> [36' с. 126]

B iнтepeсaх iстopиvнoi пpaвди тpeбa вкaзaти, щo в peaлiзaцi1
pyсифiкaцiЙнoi шкiльнoi пoлiтики нa Xoлмщинi зaвинили He лишe qдн|
гaличaни, aлe й дeякi нaдднiпpянцi**.

.Лyкa l-|ибик, кaтeхитгiмнaзilвТepнoпoлi, noтiм пpаюсгlавний пpoююeрй y Bаpl|Еы, a oпiolя
вPадoмi,начислювавгаЛичaн-пepeсeлeнцiвдoPoсiiв186Gxpoкeх500oсiб [300 с з82]

.* 3 числa тиx на/Ulнiпрнцiв на пepшiм мiсцi слiд пoсrав9lти щиporo yкpаIнoфiлa Тeoфанa
ЛeбeAинцeва. пpo йoro yкpаТнoфiльсrвo мoжyтЬ свhчити, м iн . йoгo л|Аcт5 - за пiдписoм
Лeбeдинeць - дo Т. Шeвreнкa .t 859 p (<Кieвская Cтapинe>, 1898, н 1 1 ) P,l 865 т Лeбeдинцeв
3алишив пoсадy пpoфeсopa КиТвськoTдyxoвнoi aкaдeмг., щф зайняти щoЙнo заФ{oванy пoсэдy
<<начaльникa XoлмскoЙ шкoльнoй диркцiи>. 3 йoгo лиcтiв Ao свoro бpaга o пerpа лeбeдинцeва
(<КiсвскаяCтаpинa>, 1898p,ч 3,4i5) виAнo,utoТЛe6eдинцeвякoсьнeвiAчyвавтoТсумнiвнoT
poлi. щo l| дoвeлoся йoмy викoнyвaти як кepiвникoвt хoлмськoТ шкiльнoT диpeкцiТ пiзн|шe,
пeрбyваrolи нa пeнсlT в Киовi, T' Лeбeдинцeв дpкe пpиФly)кився yкpаТнськiй спpавi як oснoвник
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Пepeхoджy дo питaHHя пiдгoтoвки yvитeлiв тa iх мaтepiaльнoгo тa
пpaвнoгo стaHoвищa.

Ужe бyлa згaдкa пpo тe, щo тi шкoли, щo пiдгoтoвляли yнитeлiв
клaсичниХ г\'oв, He мoгли 3aдoвoлЬнити всiei пoтpeби в них oсoбливo
бpaкyвaлo кaндидaтiв нa yнитeлiв клaсичHих мoв в 70-x poкax, кoли
зpoслa кiлькiсть Клaсичних гiмнaзiЙ, внaслiдoк voгo дoвeлoся мiнiстepствy
oсвlти пpизнaчити vyжинцiв (пepeвaжнo нexiв) Ha пoсaди yнитeлiв
клaсичниХ мoв B скopott,ty чaсi мaйже вся стoличHa пpeca вiдкpилa гoстpy
кaмпaнiю пpoти yнитeлiв-vexiв, oбвинyвaчyючи Тx в тoмy' щo свoiм
нeдoскoнaлим зHaчeHням poсiЙськoi мoви yтpyдHюютЬ зaсвoeHHя yчHями
клaсичних мoв. eдиний чaсoпис, щo вистyпив на зaхист yvитeлiв-vexiв,
бyв opгaн - <Moскoвскiя B*дoмoстиD, щo Йoгo pqдaгyвaв M. Кaткoв. Тoмy
щo зaxист Кaткoвa, вiдoмoгo кol-tсepвaтopa' мiг лишe пoцJкoАV|тvi самиМ
чexaм в oпiнi i  лiбepaльних кiл poсiйcЬкoгo гpoмaдянствa, дeкiлькa
сepeдHЬo[Дк|лЬHиx yЧитeлlв-чexiв, - зa i ,eмyapai l tи oдHoгo чeХa, -
paдилися в Moсквi пpo тe' щoб знaЙти спociб, нe oбpaзливиЙ для Кaткoвa,
HaMoвити йoгo далi He вистyпaти Ha зaxист yнитeлiв-veхiв [73, с 92-93].
Moжe бyти, щo тoЙ мeмyapист Mae paцiю твepдити, щo злoбy пpoти
клaсичнoi систeми, щo iT зaвiв гp. ! ТoлстoЙ, пepeнeсeнo Ha тиx, зa
дoпoп,loгoю якиХ лишe мoглa увiЙти в життя тa систeмa [73' с 99] |
спpaвдi, в 80-х poкaХ в тaгaнpoзькiЙ гiмнaзiT, як пи|'JJe в свoТй aвтoбioгpaфir
Boлoдимиp Taн-Бoгopaз, <yчитeлeвi-very Уpбaнoвi ми висадили в пoвiтpя
квapтиpy, пiдлoжили Йoмy бoмбy пiд сxoдaми... Hiчoгo, poзвaлили lliв-
дoмy Paнити - нiкoгo нe paнили. Тiльки Уpбaнa Haлякaли лeдвe He дo
смepтi. Якщo rгo спитaо, для чoгo ми зpyЙнyвaли чeхa, Mo)кy пoясHити'
щo лaтинсЬкi i гpeцькi yнитeлi-veхи в'|дaлися в пeнiнкy гiмназистiв гipшe,
нiж opeл Пpoмeтeeвi> tз22, с a38].

Cepeдньoшкiльнi yvитeлl iнщих пpeдмeтiв, кpiм клaсичHих i lnoв,
кoмплeктyвaлИcя з aбсoльвeнтiв piзних вищих i  сepeднiх шкiл. Тaк'
зaкoнoвчитeлi кoмплeКтyвaлися з aбсoльвeнтiв дyхoвних aкaдeмiЙ'
пoЧасти _ дyхoвних сeмiнapiЙ; yvитeлi- poсiЙськo| мoви, лiтepатypи,
iстopil тa гeoгpaфii _ з aбсoльвeнтiв lстopиннo-фiлoлoгiчнoгo фaкyльтeтy
y нiвepситeтiв, iстopиvнo-фiлoлoгiнн их iнститyтiв тa дyхoвн иx aкaдeм iй ;
мaтeMaтики, фiзики тa пpиpoдoзнaвствa - з aбсoльвeнтiв фiзикo-
мaтeмaтичнoгo фaкyльтeтy yнiвepситeтiв; нoвиx мoв (нiмeцькoi i
фpaнцyзькo|) - пepeвa)кнo з нyжинцiв, щo зaкiннили xoч би сepeдню

i пepший peдaктop yкpаIнoзнаB]oгo )кypналy <Кieвская Cтapина>, щo йoгo peдагyвав вiн вiд.l882 p дo кiнця свoгo життя (пoluep 1 3 бepeзня 1888 p ) Hа дpyгoмy мiсцi мoжнa пoстaвити
П Кyлiша, щo oднсF]аснo пiдnиpaв yкpатнсЬкy спpaвy в Гaлиvинi та пiдтpимyвав pyсифiкацiю
шкtльництва нa Хoлмщинl [299, с. 344]
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шкoлy aбo склaли спeцiaлЬF|ий iспит нa звaHHя yчитeпя тoT ни iншoi мoви;
?vtaлювaння - з aбсoльвeнтiв aкaдeмil миcтeцтв aбo сepeднix мaляpськиx
шкiл; спiвy - з aбсoльвeнтiв кoнсepвaтopiЙ aбo сepeднix мyзинних шкiл
тa дyхoвHиx сeмiнapiй; гiмнaстики - пepeвax<нo з пeнцioнoвaниХ стapuJиH.
У мoлoдшиx клaсaХ дiвovих сepeднix шкiл yvитeлювaли пepeвa)кHo
aбсoльвeнтки сepeднix дiвoчиx шкiл - гiмнaзiЙ, iнститyтiв tl.Jляxeтниx
д|вчaт тa спapхlaлЬних yчилищ.

Пpизнaнeння сepeднЬoшкiльниx yнитeлiв нaлeжaлo дo кoмпeтeнЦil
кypaтopiв шкiльниx oкpyг. Biд дpyгoi пoлoвини 70-x poкiв кoмпeтeнцiю
кypaтopiв y тiй спpaвi ypiзaнo з Цepкoвнoгo Haкaзy, в шкiльних oкpyгax
УкpaTни, сeбтo в Xapкiвськtй, КиrвськiЙ тa oдeськiй. A сaмe, в тaсмнiм
цapськiм нaкaзi з дня 18 тpaвня 1876 p пpo зaбopo|-|y дpyкyвaти aбo
ввoдити в мeжi Poci l  бyдь-якi  книжки yкpaTнсЬкoю мoвoю (<нa
мaлopoссiЙскoмЬ нapьviи>)' м. iн, вислoвлeнo, бaжaння <пpийняти, як
зaгaлЬHe пpaвилoD, щoб в цJкoли Xapкiвськoi, КиТвськoi тa oдeськoj
шкiльних oкpyг* пpизHaчaти yvитeлiв пepeвaжнo (вeликopyссoвD, a
(мaлopyссoв> - poзмiщaти пo шкoлax Пeтepбypзькol' КaзaнcЬкoТ тa
oдeськoТ oкpyг [153' с 382.383]

HeгaЙнo пiсля тoгo Haкaзy мiнiстepствo oсвiти звeлiлo кypaтopaм
тpЬox yкpaiнсЬкиx шкiльниx oкpyг дoстaвИтlл мiнiстepствy noiмeннi
списки yvитeлiв 3 зaввaгaми пpo нaдiйнiстЬ ix щoдo yкpaТнoфiльськиx
тeндeнцiЙ тa пepeвeсти yнитeлiв, пpизнaних зa нeнaдiЙниx, дo iнших
oкpyг'  a нa |x мiсцe пpизнaчити yvитeлiв paзoM з (вeликopoссiйскихь>l

ryбеpнiй 3 дoнeсeння кypaтopa Киiвськoi шкiльнoi oкpyги дiзнaeмoся,
щo ближнe HaЧaлЬствo вкaзaлo нa вiс iм oсiб, як сyмнiвних щoдo
блaгoнaдiЙнoстi, a сaмe: yчитeлi киТвськoi 2-i гiмнaзij Пaвлo ЖитeцькиЙ,
Aндpiй Юpкeвин, Heнипip Tyмaсiв тa Boлoдимиp Hayмeнкo, yнитeлt
кaм,яHeцЬкoi нa Пoдiллi г iмнaзi i  Тpoxим Бiлeнький тa Mикoлa
БiлинськиЙ, yvитeлi Глyхiвськoгo yчитeлЬськoгo iнститyтy lpoдioн
Житeцький тa eвгpaф.Qиякoнeнкo П Житeцькoмy стaвилoся зa пpoвинy
тe, щo вiн пiдтpимyвав нaдзвичaйнo пpиятeльськi  зв 'язки з
M.f lpaгoмaHoвиП' i  дeякиЙ Чaс жив 3 Hиtt, l  y тoмy сaмoMy двopi, a з
лiтepaтypниХ пpaЦЬ П.Житeцькoгo видРlo, кyди схиляються Йoгo симпaтiT;
A. Юpкeвинeвi _ тe, щo вiн дaвнo вiдoмий як aliaтop yкpalнсЬкиХ пiсeнь,
Moви тa звинaIв, H.Tyмaсoвi _ щo вiн нaблизився дo людeй
yкpaiнoфiлЬсЬкoi пapтi j '  a paз HaвiтЬ з 'явився нa лeкцiю y вишивaнiй

. 3акoнoм з дня 1 8 vepвня 1 863 p всrанoвлeнo нoвий poзпqдlл шкiльних oкpyr, а самe: Ao
ХapкiвськoT yвiйшли Хapкiвськa. Кypська.Тамбoвськa. Bopoнiзька ryб та 3eмля Blйськa
floнeцькoгo: дo киTвськoi - киTвськa, Boлинськa, Пoдtльськa, пoлтавськa та Чepнiriвська ry6 ;
дo oдeськoТ - XepсoнсЬкa, Катepинoслaвська, ТaвpiЙськa та Бaсаpaбська ryб
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сopoчцi; П Hayмeнкoвi - тe, щo вiн - близькa людинa дo згaдaних вищe
тpЬoХ oсiб i т п. Haсryпнoгo poкy П. Житeцькoгo звiльнeнo з пoсaди
yчитeля киiвсЬкol 2.i гiмнaзii, aлe вiн зaЛишився yчитeлЮвaти в Кисвi,
пepeЙшoвши Ha пoсaдy yчитeля кaдeтсЬкoгo кopпyсy, щo бyв y вiдoмствi
вtЙськoвoгo мiнiстpa; e. .Qиякoнeнкa пepeдaнo Ha yчитeлЬсЬкy пoсaдy
дo Уфи, T. Бiлeнькoгo _ дo Бaкy, a дexтo' нaпp., M. БiлeнькиЙ, пoдaвся
нa димiсiю [153, с. 211-223| Aлe в скopoмy чaсi,  внaслiдoк дoнoсy
всeсилЬHoгo MихaЙлa Юзeфoвинa, щo пpo HЬoгo мoвa бyдe пiзнiшe,
вiЙськoвe мtнiстepствo зMyшeHе бyлo звtльнити p. 1880 з киlвсЬкoгo
кaдeтсЬкoгo кopпyсy П Житeцькoгo тa Юpiя l-.|вiткoвсЬкoгo, a piк пepeд
тиM - Biльямa Бepeнштaмa зa Тxнe yкpaТнoфiльствo. Bсix ix пepeвeдeнo
нa yЧитeлЬськi пoсaди дo Poсii, a сaмe, B Бepeнштaмa - дo гlскoвa, a
П Житeцькoгo тa Ю. l.]вiткoвсЬкoгo - дo Пeтepбypгa [.119, c.212|'

Кypaтop ХapкiвськoT шкiльнoi oкpуг|А нa зaпит мiнiстepствa oсвiти щoдo
блaгoнaдiЙнoстi yнитeлrв з бoкy yкpaТнoфiльcтвa вiдпoвiв, щo жoдниЙ з
виклaдaнiв He пoдaвaв нiякиx пiдстaв для сyмнiвiв щoдo пoлiтичнoj
блaгoнaдiйнoсти)), a кypaтop oдeськoT шкiльнoi oкpyги вкaзaв, щo
y кpaiнoфiл ьсЬки frl и тeндeн цiя м и вiдзнavaетЬся yЧитeл ь poсiЙcькol fi'oви
i лiтepaтypи 2-i oдeськoi гiмнaзiT oлeксa AндpieвськиЙ Bнaслiдoк тoj
peфepeнцii o. AндpieвськиЙ бyв пepeвeдeниЙ нa тaкy сaмy пoсaдy дo
тyльськoi гiмнaзii [153' с. 223]

Пpo пpaвнe стaнoвищe yнитeлiв сepqднЬol шкoли мoжe свiднити, кpiм
noдaHих paнiшe фaкгiв, тaкий вислiв кypaтopa Киiвськoi шкiльнoi oкpyги
гeнepaл-ryбepнaтopa Тpaскiнa в poзмoвiз yчитeлeм лoгiки в HeмиpiвськiЙ
гiмнaзit в кiнцi 40-x poкiв: <Учитeль пoвинeн лoгiкy зaбyти, кoли нaчaлЬник
пpикaзyс)) |201' c 451] A oсЬ дpyгиЙ сaтpaп-кypaтop тoi сaмoi oкpyги
fl Бiбiкoв .Qo ньoгo oднoгo paзy звepнyвся oдин з yнитeлiв киiвсЬкoi
гiмнaзij, щo мaв вeликy poдиHy, 3 пpoхaнняft{ пpo пpибaвкy дo Йoгo
HeвeлиЧкoгo yтpиl\ iaHня. <Бaч, Чoгo 3axoтiв стapиЙ? _ пoх(apтyвaв
Бiбiкoв - A як би я вeлiв всипaти тo6i 25 гapячиx. тo ти noпpocив би
пpибaвки?> oгopoшeниЙ тaким )кopстoкиlri жapтo]r,l, yчитeлЬ лeдвe нe
Чеnнyвся тyт жe, в пpиЙoмнlЙ. Хитaючись, як п'яниЙ, виЙшoв вiн нa свiжe
пoвiтpя i, стoячи Ha кpилe'{кy мiждвoмa вapтoвими, дoвгo нe мiг пpиЙти
дo сeбe тa всe Hqдoлaднo пoвтopювaв слoвa, щo Tx вислyxaв вiд гeнepaлa:
<Bсипaти . 25? .. мeнi? Я -вoяк? Hi .. oсь i ... я _КoлeзькиЙ. > [30.|, с 23]

M. Чaлий y свolx спoгaдaх пpo нeмиpiвськy гiмнaзiю yдiляe oкpeмиЙ
poщiл oписy пeдaгoгiннoi pади з тaким мoттo: <Блaжeн мy)|(, иЖe нe идe
нa сoв.tт He{eстивих>. oсь oдна iлюстpaцiя з тoгo poздiлy Ужe знaниЙ
диpeктop тoj г iMнa3i l  E. 3имoвськиЙ нa зaсiдaHнi пeдaгoгivнol paди
пpoчитaв дoпис кypaтopii шкiльнoТ oкpyги, щo виMaгaв вiдпoвiдi в qднiй
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спpaвi вiд iмeнi пqдaгoгiЧнo.t paди. Пiсля зaслyxaнHя тoгo дoписy oдиH 3
yvитeлiв гiмнaзiT звepнyвся дo диpeктopa з тaкими слoвaми: <,Qe нaм
мtpкyвaти? Baм нe диpeктopoм бyти' a мiнiстpoм' дep)кавoю кepyвaти, a
нe гiмнaзiсю. Bи сaмii нaпишiть вiдпoвiдь п.кypaтopoвi>. - <Тaк, пaHoвe' -
y вiдпoвiдь нa тi слoвa скaзaв 3имoвcькиЙ, - я 3нaю, щo ви nopoxy He
видyмarтe ) | вислoвивш ui тaкиЙ пpинaдний кoм плiмeнт шанoвнiй гpoмaдt
yнитeлiв, 3имoвськиЙ нeгaЙнo зaлиuJив пqдaгoгiннy paдy. Ha тoмy й
эaкiнчилoся lT зaсiдaння,) [.l99' c. 294.295|

Щoдo yчитeлЬсЬкoТ плaтнi_ вiд 70-x poкiв плaтня yчитeля сepeднix
шкiл зa 12 тижнeвиx лeкцiЙ бyлa nepeсiчнo .t00 кpб. нa мiсяць.

.Qля пiдгoтoвки yчитeлiв нapoдниx шкiл p 1861 yтвopeнo в Киeвi
пeдагoгivнy Щкoлy, дe' i,. iн., yнитeлювaв M. Дpaгoмaнoв. Шкoлa тa
пpoiснyвaлa дo .l864 p. Кaндидaти нa yчитeлlв нapoдних шкiл вiд 70-х
poкiв гoryвaлися aбo нa кopoткoтepмiнoвиx yчитeлЬсЬкиx кypсаХ (oстaннiЙ
стaтyт iх зaтвepджeнo 1895 p )' aбo в yчитeлЬсЬкиx сeмiнapiях. Пepша
yчитeлЬcЬкa сeмiнapiя нa Укpaiнi бyлa вiдкpита p. 1869 в Киeвi, a 1870 p
пepeвeдeнo i] дo мiстeчкa Кopoстиц.teва. Бiльtдiсгь yvитeлiв нapoдних
шкiл нaбyвалa квалiфiкaцiю пiсля спeцiaльнoгo iспитy нa звaHня yчитeля.
Бiльшicгь yчитe,!Ьoк мaлa закiнчeнy oсвiry дiвoниx гiмнaзiЙ aбo опapхiaль-
ниx шкiл. Пiсля бeзтaлaннoi iстopii нepнiгiвськoi 3eil'сЬкol сeмiнapli yжe
нe бyлo спpoб сepeд yкpaiнськиx зeiliств вiдкpивaти cвoi сeмiнapii.

Учитeлiв для пoвiтoвиx tдкiл, щo Тx пepeтвopювaли в мiськi tшкoли 3a
стaтyтoft,t 1 87 2 p'' гoryвaли yЧ итeл ЬсЬкi iнстиryти. Пepши й тaкиЙ iнститyт
нa Укpaiнi вiдкpитo в Глyхoвi 1874 p.

Пpo пpaвнe' чи тolнiшe скaзaти' пpo бeзпpaвнe стaнoвищe Hapoдl-|их
yнитeлiв yжe paнiшe noдaнo дeкiлькa iлюстpaцiЙ' щo дaютЬ Haм зl,oгy
вiдvyги бeзпopaднe пoлoжeння нapoднoгo yчитeля. <HaчaльствoмD для
yчитeля нapoднoТ tllкoли бyв нe лишe iнспeКгop нapoдних щкiл' aлe Й
Члeн зeil,tсЬкoi yпpaви, щo кepyвaв ocвiтнoю спpaвoю зe[4ствa, спpaвHик
(нaнaльник пoвiтy)' пpистaв (пoлiцiЙниЙ кoмiсap), ypядHик, вoлoсниЙ
стapц,и}ia, писap' a нepiдкo iтoвapиш пo пpaцi в шкoлi - зaкoF|oвчитeлЬ,
щo пилЬHo стe)кив за Йoгo пoлiтичнoю лoяльнiстю. He тiльки шкiльнa
дiяльнiсть yчитeля, aлe й пpивaтHe йoгo життя, - щo вiн читae. якi
чaсoписи пepeдплaЧy€' з киtti листyrтЬся' щo самe в тиx листax пишgгЬся
(пpислyry ryт poбив нaчaлЬствy мiсцeвиЙ пoштмeЙстep)' _ всe тe бyлo
пiд нeвсипyщиlt' дoглядoм oфiцiйних i дoбpoвiльниx шпиryнiв. fleкoли
булu нa тoмy /pyнтi дyжe кoмiчнi випaдки. Пpo oдин 3 тaкиx випaдкiв
poзпoвiдae дoслiдник пeдaгoгivнo.l дiялЬнoстi Б Гpiнveнкa. Пiд чaс Йoгo
yЧитeлювaння в с. Bвeдeнськiм 3мiТвськoгo noвiтy нa Хapкiвщинi
мiсцeвoмy ypядникoвi бyлo дopyнeнo слiдкyвaти 3a Б. Гpiннeнкoм t
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пepioдиvнo дaвaти звiдoмлeння свoeмy FiaчaлЬствy в фopмi вiдпoвtдeЙ
нa цiлy ни3кy 3aпитaнь <Maлoгpaмoтний вpядHик нiчoгo нe мiг poзiбpaти
в тиx зaпитaнняx i звepнyвся пo дoпoмory дo' . сaмoгo ж Гpiннeнкa Кoли
Гpiннeнкo нaписaв oдпoвiдi нa всi т i  зaпитaння, ypядHик бyв дyжe
зaqдoвoлeHий i з тoгo чaсy в ycix пoдiбниx випaдкax yдaвaвся пo дoпoмory
дo Гpiнчeнкa. oця дo дeякoТ мipи зaлeжнiсть ypядникa нe дaвaлa Йoмy
змoги вистyпaти пpoти Гpiннeнкa paзoпlt з iнtдим нaчaлЬствoм l-{iкaвo,
щo сepeд зaпитaнЬ, нa якi пoвинeн бyв дaти вiдпoвiдь ypядник, бyлo Й
тaкe: <Cпoсoбeнъ ли yчитeлЬ къ испoлнeнiю свoихъ oбязaннoстeй?>
Уpядник пoвинeн бyв квaлiфiкyвaти poбoтy вчитeля, _ дoля вчитeля,
пoгляд Ha нЬoгo й нa Йoгo poбoтy зaлe)кaли вiд npисyдy якoгoсЬ лeдвe
гpaмoт}ioгo вpядникa!> [54, с. 10.11]

Учитeльськa плaтня в зeмсЬких tlJкoлax вiд 90-x poкiв бyлa пepeсiннo
300 кpб. нa piк. HaЙбiльшy плaтHю дiстaвaли yнитeлi в зeпаствaх Taвpii -
дo 800 кpб. piннo.

Укpaiнськe кpaснe писЬмeнствo нaлivye бaгaтьox aвтopiв, щo в свojx
твopaх зyмiли яскpaвo змaлювaти нaцioнaльнo-кyлЬrypнy poбory Hapoдl{oгo
yчитeлЬствa x3 fiадднiпpянськiЙ Укpаiнi тa тяжкi y]t,toви йoгo життя (твopи
Б.Гpiннeнкa, Cтeпанa Baсильчeнкa, Apхипa Тeслeнкa тa iн ).

Пepexoджy дo питaння пpo пiдpyvники в нapqдниx шкoлax
Як тiльки з чaсy цapювaння oлeксaндpa |I пoвiялo бiльш.мeнш

вiльним дyxoм' yкpalнсЬкa iнтeлiгeнцiя пoстaвилa зa пepшe овoe зaвдaHHя
пiдгoтyвaти r,pyнт для piднol шкoли. Cлiдoм зa <Гpaмaткoю> П. Кyлiшa,
щo виЙшлa впepЦJe 1857 p. (p. 1861 виЙшлa Йoгo скopoнeна <Гpaмaткa>,
дo пoяви тaсмHoгo oбiжникa мiнiстpa П. Baлyeвa встиглa виЙтlа цiлa низкa
пiдpyvникiв yкpaiнсЬкoю мoвoю, а сa]vte: T. Шeвчeнкo <Бyквapъ
южнopyсскiй>' Пeтepбypгъ, .t861; Г. .Цepкaчa <Укpaiнськa Гpaмaткa>,
Moсквa' 1 861 ; .Qapaгaнa <УкpaTнськa Гpaмaткa>, Moсква, 1 86 1 , M Гaтцyкa
<УкpaТнськa aбeткa>, Moсквa, 1861; К. ШeЙкoвськoгo <.Qoмaшняя нayкa>,
Ки1в' 1861; <Aзбyкa пo мeтoд'lr 3oлoтoвa для южHopyсскoгo кpaя),
Пoлтaвa, 1861; .Ц. Mopoзa <Apихмeтикa>, Киiв, 1862; o. Кoниськoгo
кApиxмeтикa aбo щoт}lицяD, Пeтepбypгь, . l863, C. oпaтoвичa
<onoвiдaння з святoгo Писaння>, випyск l. C.Пeтepбypг. .t863 Пiсля
oбiжникa П. Bалyeва, a пoтiм тaeмнoгo цapсЬкoгo нaкaзy 1876 p. якoсЬ
пpoскoчили Чepeз цeнзypy дpyгe видaння кни)|(ки C. oпaтoвинa (Киiв,
1874), o. Кoниськoгo <Гpaмaткa, aбo пepшa читaHкa для пoчaткy вчeння>
(Киiв, .t883) та Т. Xyтopнoгo (Лyбiнця) <Чытaнкa. Пepшa книжкa пiсля
гpамaткиD (КиТв' .t 883)

flля yнитeлiв зa тoЙ чaс He виЙшлo y cвiт yкpaiнськoю мoвoю aнi
oдHoгo niдpyнникa, дe вoHи ]t'oгли б знaЙти вкaзiвки, як сaмe внити дiтeЙ

357



УкpaIHсЬкoi гpaMoтИ тa в3aгал| дi3Haтися пpo спoсiб вeдeHня HавчaHHя Й
виХoвaнHя B l 'Uкoлaх, дe вчaтЬся yкpaiHсЬкi дiти дo пoслyг yЧитeлlB

Bv1хotv1лv1 пeдaгoгiчHi пpaцi лишe poс|ЙсЬкoЮ Moвoю, пpичoMy в дeякИХ з
тиХ твopiв дoвoдилaся пoТpeбa yвeдeHHя yкpa|HсЬкoi MoвИ в шкoлaХ
Укpalни, якщo He як виKлaдoвy Moви. тo бoдаЙ в якoстl  .qoпoм|}кHoi MoвИ
пpИ вивЧeннl poсlЙськol MoвИ Aвтopaми тих твoptв бyли пeдaгoги абo
yкpa|HсЬкoгo пoХoджeння, як'  Hanp ,  К УшинськиЙ,бap M Кopф, Пaмфiл
Юpкeвич, aбo пeдaгoги, щo p, iялvl  нa Укpaiнr як Пipoгoв Палким
заXисHикaм piднot Moви в нapoдних шкoлaх Укpaiни бyв К УшинськиЙ,

щo за дeкiлькa пл|сяц|в пepeд видaнням oбiжникa П Baлyrвa пpo зaбopoнy
пlдpyvникiв i  книг для HapoдHoгo читaHHя yкpa[HсЬкoю Moвoю з'ясyвaв
нa стopiнкaх <Жypналa Mинистepствa Hapoднoгo Пpoсв'[щeн|я) yсe тe
злo, щo пoтягa6 зa сoбoю нaвчaнHя чy)кoю Moвoю <Mалo yспiхy MaтипЛe
та шкoлa._ пИсaв К Ушинськи Й, _ куАVl, Д|лт||1нa йдe з дoмy' як 3 paю, дo
пeкла i  в iдкlль вoна бiжить'  як 3 тeMнoгo neKлa, дoдoмy, y свiЙ paЙ, дe
всe яснe, зpoзyмiлe та близькe сepцЮ А маЙжe тaкe вpaжeнHя MyситЬ
poбити шкoЛa нa yкpa|HсЬкy дитИHy, кoли вoHа пoчинae в|дв|дyвaти тe
rдиHe дИвHe нa цiлe сeлo M|сцe, дe гoвopятЬ нeзpoзyмiлoю Moвoю !итинy,
якa нe чyЛа вдoмa нi  oднoгo poсiЙськoгo слoвa, noчиHaютЬ в шкoл| з
пepшoгo в)кe дня кaлiчити нa poсiЙськиЙ лap,, i дoбpe бyлo б, кoли б щe
Ha чистo poсlЙський лaд, a тo нa тoЙ oгидниЙ )кapгoн, щo витвopюстЬся y

мaлooсвiчeHoгo yкpа|Hця пpи бaжaннi гoвopиTи пo-poсlЙськoмy Тaкa
шкoлa з пеpшoгo ж дHя дyжe Heпpив|тнo нaгaдae дитиH|'  щo вoHa нe
вдoмa, r, бeз сyмнiвy, стaHe |Й (вaвoЮ)) Якщo такa uJкoлa нe пyститЬ
кopiння в HapoдHe жИття | He npинeсe Йoмy кopисних oвoчiв, тo 3 якo|
peнi тyт дивyвaтися? lнaкшe i  нe мoжe бyти Taкa шкoлa, нaсaмпepeд'
Знaчнo Huх<чa, нiж нapod' щo зHaчитЬ вoHa з свoeЮ сoтнeЮ для вивчeHиХ
слiв y noplвняннi з тoю бeзмeжнoю, глибoкoю. живoю i бaгaтoю t\ЛoвoЮ'

щo Г| ствopив i вистpaждaв сoбi Hapoд пpoтягoм тисячoлlття? Пo-дpyгe,
тaкa шКoлa бeзcuлa тoмy щo вoнa нe бyдyс poзвиткy Д|4тИнV| нa oдиHo|\Лy
плoдoтвopнoмy /pyнтi  _ Ha нapoдHiЙ мoвr та Ha HapoдHoмy пoчyттt,  щo в
нiЙ вiдбивaeтЬся: нaкiнeць' тaкa цJкoлa _ нi Оo чoro', АIАт|^tla нe тiльки

вХoдИтЬ дo Hei tз цiлкoвитo vyжoi tЙ сфepи, aлe Й вихoдитЬ з нei  в тy
сaмy чy}кy iЙ сфepy |итинa швидкo зaбyдe т l  дeкiлькa дeсяткiв слiв '  щo
|Х вивЧИлa в шкoлi,  a paзoм з тиM зaбyдe iт l  пoняття, щo з Hими
зв'язyвaлися Hаpoдна мoва i  HapoдHe )кИття зHoв oпaнyЮтЬдитячy дyшy
тa вH|вeцЬ oбepтaють кo}кHe вpaжeHHя шкoли, як щoсЬ зoвсiм tЙ vyжe

Щo ж зpoбилa, шкoла? Гiptue. нiж нiчoеo! Boна нa дeкiлькa poкiв

зaтpиMалa пpиpoдHиЙ po3витoк p'V|т|^нv|, зaлишаотЬся'  пpaвдa'
гpaмoтн|стЬ, aбo кpaщe сКaзaти. нaпiвгpaмoтнiсть iтo He 3aвжди, lMoжe
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пpидатиcя нa тe щoб нaпiвpoсiЙсЬкoю Moвoю Haписaти якиЙсь HaKпeп'
aлe дyшy тaкa шкoлa He poзвивaо, а тlльки псyс> [184, c 13-14|

3начнo скpoмнiшi вИ|vloги дo yкpa.HсЬкo. Moви в шкoлi cтавили iнt-ui з
вищe згaдаHиХ пeдaгoгtв Тaк баp M Кopф y свotЙ книзi <Pyсскaя
HачaлЬHaя шкoла> визHae oКpeм|[ lJH|стЬ yкpaiнсЬкoГo Hapoдy вiд
poс|ЙсЬкoгo, Е}вaжae мoвy кoжнoI eтнoгpафivнol oдиницl 3a
нaЙхapaкгepнiшy iT oзнaкy, aлe в свolx пoстyлaтаХ щoдo тo| poлi. якy мaс
вiдtгpaвати yкpaiнсЬка Moвa в шкoлi для yкpa|нсЬкиx дiтeЙ, M Кopф
вtдстoюo yкpaIHсЬкy Moвy як зaсiб кpaщoгo зacвoeHня poсiйськoi мoви
oдHoгo з гoлoвH|шИX пpeдмeт|в кoжнoT шкoли в Poсit

M Пipoгoв тaкoж визHaе кoнeчнy пoтpeбy yживaHня yкpаjHсЬкoi Moви
B | ' . tJкoлaХ нa Укpalнi як зaсtб пoяснeння нeзpoзyмiлиx yннeвi слiв i  виpaзiв
[141 c 635-636]

Hакiнeць, П Юpкeвиv в свolЙ пpацi <Чтeнiя o вoспитанiи> тaк
вислoвлюстЬся пpo мiсцeвy мoвy. <Утвopювaти мiж мiсцeвoю мoвoю i
лlтеpaтypнo-poсlЙсЬкoю MoвoЮ вopo)кy пpoтилeх(H|стЬ _ шк|дливo як в
poзyMoвoMy' тaк | в MopалЬHoмy плaн| в poзyмoвoмy _ тoмy' щo yчeHЬ
втpатИв здiбнiсть | звичкy зaсвoювaти дiЙснy кpaсy мiсцeвoi мoви |
пepeHoсИти iT в лtтepaтypнo-poсiЙсЬКy мoвy; в MopaлЬHoмy _ тoMy, щo,
xoч | пoХвaлЬHo, кoли rлoвa батькlвщиHи стaлa для yння piднoю Moвoю.
oдHaк HeпoхвaлЬнo, кoли oдHoчaсHo мoвa p|дHoгo кpaю стaлa для HЬoгo
чyжoю Cлiд дбати пpo тe. щoб в yvнeвi нe зpoбилaся зHeвaгa як дo
сyсп|ЛЬства. щo Йoгo oтoчyс' тaк i  дo свoiх piдниx Як тiльки yчeнЬ з
дypнoГo poзyмy пepeкoHaвся, щo Йoгo ptднt He вм|ютЬ гoвopити пo-
лЮдсЬкoмy, oдин з нaйчастiшиХ мopaлЬHИx сoюз|в зHищeHo, i  в мoлoдe
сepцe впoсHo зapoдки глибoкoj нeмopaлЬнoстi> [216. c 236-237|

He тpr,бa зaбyвaти, щo нaвeдeH|тyт дyMки M Кopфa, M Пipoгoвa тa
П Юркeвиvа знaйшли свiЙ виpaз саMe в тoЙ чaс, кoли слaвнoзвtсниЙ
oбiжник П Baлyсвa yвiЙшoв y)кe в }киття

Cпoдlвaнки yкpa.HсЬкoгo гpoмадяHствa Ha зaвeдeнHя yкpa.нсЬкoi мoви
як виКлaдoвoi в }rapoдниХ llкoлaх Укpatни нe спpaвдилися: пoкaзaHo вчитИ
yкpaIHсЬкиХ дiтeЙ poсlйсЬкoЮ Moвoю тa в)кивaти в шкoлiлишe poсiЙськиx
пiдpyvникiв B yкpatнськиx шкoлax зaпaнyвaли пiдpyнники К Ушинськoгo
кPoднoe Cлoвo> (aлe нe prднe для yкpalHсЬких дiтeЙ), пpaвдa' згoдoM l
цeЙ наЙкpащиЙ з poсiЙськиx пiдpyvникiв для пepшoгo читaнHя п|дпaв
зaбopoнi.  Ф Бyнaкoвa <Bъ шкoл' l i  и дoMa), !  Tixoмlpoвa <Beшнle
Bсxoдьl > i зaдavники eвтyшeвськoгo' Гoльдeнбep/a, i т д !итинi 3 пepших
poкiв нaвvaнHя пpИХoдилoся вчитися | пpoцeсy читaнHя, i  вивчaти бeз
мipи i  бeз лiкy всlлякt нyжi нeвtдoМ| сЛoвa' yxа' сop, сyMa, кaтoк, xaлaт i
тд (див пpo Цe дoшaдHy стaттю Б Гptнveнкa <Якa тenep Hapoднa шкoлa
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Ha BкpаTHi), в чaоoписi (Житe iCлoвo>, Львiв, 1896. Кн.4, 5), aбo piшaти
apифмeтиннiзaвдaння з бaгaтьмa нeвiдoмими для yчHя cлoвaпnи в самiЙ
yмoв| 3aвдaHHя

Якщo дqдaти дo тoгo, щo y всix poсiЙських читaHкax aбo зoвсiм нiчoгo
нe бyлo пpo Укpaiнy, aбo якaсь нiкчeмнa плyтaниHa, a чaсoм тaки Й бpeхня
тa щe Й oбpaзливa для нaцioнaлЬFloгo пoчyття yкpaiнськoгo нapoдy (нaпp.,
y стaттi <Кoзaчecтвo и мaлopoссiя> згaдaнoT вищe читaнки Ф. Бyнaкoвa
Йдe мoвa пpo тe' щo кoзaки - Цe бaндa, щo зaймaлaся poзбoeм, paбyнкaми
i вiйнoю з тaтapaми, a Maлopoсieю стaлa нaзивaтися кpа|Ha, щo jT зaсeляли
днiпpoвськt кoзaки), тo цe й булaтa дyxoв€l стpaвa, щo iT мaлa для poзвиткy
свoгo нaцioнaлЬHoгo пoчyття yкpalHсЬкa дитинa Чи тpeбa дивyвaтися тoмy,
щo тaкa. uJкoлa вeлa дo дeнaцioнaлtзацii yкpaТнсЬкoгo нapoдy?

lloб зaпoбiгги тoмy лихoвi, iдeЙнi нapoднiyнитeлiв шкoлаХ нa Укpa'tнi
nopяд з oфiцiЙнoю MoскoвсЬкoю il'oвoЮ вжИвaли piднoi, виxoдили noзa
мeжi oфiцiйHих читaHoк, пoдaЮчи дiтям вiдoмoстi з yкpatHсЬкo[ iстopiT тa
yкpaiнськoгo писЬмeнствa oсoбливe мiсцe сepeд тиx yvитeлiв i тyт слiд
вiдвeсти Б Гpiнveнкoвi, щo свiЙ вiльний чaс niсля шкiльниx зaнять i y
святa вiддaвaв Ha ЧитанHя дiтям, Ha poзмoви тa iгpи з Hими CвoТми
шкiльними i пoзaшкiльними лeкцiями тa бeсiдaми Б Гpiннeнкo дoсяг € lв
тaкиx yспiхiв, щo yvнt стapших клaсiв Hapoднol шкoли в с oлeксitвцi нa
Кaтepинoслaвщинi (тy шкoлy yтpимyвaлa нa свiй кoшт вiдoмa дiянкa в
дiлянцi пoзaшкiльнol oсвiти Хpистинa Aлнeвськa) знaли нe тiльки гeoгpaфiю
Укpatни, i1 минyлe тa сyчaсHe, aлe Й мaли вiдoмoстi, зa дoпoмoгoю мaп i
мaлюнкiв, пpo пpиpoдy чy)киx кpaiв, пpo життя iнших нapoдiв. Aлe тi мaпи
i мaлюнки, щo ними бyлa пpикpaшeнa oлeксi[вськa шкoлa, зaпoдiяли
нeMaлo пpикpoстeЙ Б Гpiнveнкoвi. oсь, Haпp , шкiльний iнспeкгop Лeneтюк
пiсля peвiзiT oлeксiiвськoТ шкoЛи тaк нaгpимaв нa Б. Гpiннeнкa. <.iiа нopтa
тyт Maпи пopoзвiшyвaнo! Пoвинна бyти тiльки мaпa PoсiЙськoТ iмпepti i
бiльш нiякиx Bи, мaбyть, тyт дiтям дeякi дypницi poзкaзyстe, нaпp, пpo
тe, щo дoщ oд пapи Пpoшy нiнoгo тaкoгo нe poзкaзyвaти .Цoщ noсилae
Бoг. i всe на свiтl poбиться з БoжoT вoлi Biльнoдyмствa щoб нe бyлo нiякoгo!
Бaч, мaпи пopoзвiшyвaли тa 3 пpиpoдoзHaвсTвa мaлюHки . A нoмy
мaлюнкiв з Cв Письмa нeма?> [54, с 10]

У зeмськиx tlJкoлax i в бiльшoстi iнших нapoдниx шкiл вiд 60-x poкiв
пoчaлa пoшиpюBaтися звyкoвa мeтoдa* тa нaoчнiстЬ пpи нaвчaннi

. ПepшиЙ бyквap. склaдeний звyкoвoю мeтoдoю, 3'явився в Poсil 1846 p Arropoм Йoгo
бyвФeдipCryдшгськиЙ P1861 вийu.лавПoлrавi <<,Aзбyкaпoмeтqд.|i3oлoтoв.lдляюжнopyсскoгo
кpаяD. тeх(3а звyкoвoю мeтoдoю Та <Aзбyка> бyла пoшиpeна на Hадднiпpянськiй УкpаTнi в
тзв нeдiльних шкoлаx 1861 i 1862 pp Aвтopoм iT бyв |ван Cтpoнiн' кoлишнiй yчитeлЬ
M lpагoманoва в пoлтавськiЙ гiмнaзit
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apифмeтики й пpиpqдoзнaвствa. Пpoпaгaтopoм тих мeтoд бyв баp.M.Кopф.
пpoти якoгo гoстpo висryпaв у 70-х poках вiдoмий poсiЙський письмeнник
гp. Лeв Toлстoй _ i зa сичaння i шипiння пpи нaв{aнHi лiтep, i зa /yдзики
пpи нaвчaннi apифмeтики, i зa <нiмeцЬкy) зeп,lсЬкy дopoгy шкoлy зaмiсть
дeuJeвoi нapoднoi шкoли Лeв ТoлстoЙ вipив' щo нapoд нe пpиЙмe
HeпpaвдивoТ i шгyннoi систeilltи нaвr{aHHя.

lJ-|oдo yкpaTнсЬкoгo Hapoдy - вiн пpиЙняв i нoвy систeмy нaвчання, i
нoвy 3eп4сЬкy шкoлy, aлe тaкo)к стaв дoмaгатися piднot мoви в шкoлi, як
тiльки зpoслa Йoгo нaцioнaлЬHa свiдoмiсть.

Пepexoджy дo oглядy шкiл пpoфeсiйнoТ oсвiти.
Шкoли пpoфeсiЙнoТ oсвiти, зa шкiльнoю систeмoю цapсЬкoT Poсi l ,

пiдлягали piзним вiдoмствaм. MaЙжe кo)кHe мiнiстepствo мaлo свoT
|'llкoли: вiЙськoвe - кaдeгськi кopпyси тa вищi вiЙськoвi шкoли;зeмeлЬниХ
спpaв - с iльськoгoспoдapсЬкi шкoли i  aкaдeмti; внyтpiшнix спpaв -
фeльдшepськi i  вeтepинapнi шкoли; Cв.Cинoда - дyхoвнi t tJкoли,
сeмiнapi l  i  aкaдeмiТ, i  т д 3 yтвopeHням зeмствa зa вiдкpитгя шкiл
пpoфeсiйнoТ oсвiти взялися дeякi пoвiтoвi i  гyбepнiaльнi зeмствa

Пiдлягaюvи piзним вiдoмствaм тa пpистoсoвyючисЬ дo пoтpeб
вiдпoвiднoгo вiдoмствa, пpoфeсiЙнi шкoли He Moгли He Hoсити вyзЬкo-
спeцiальнoгo Хapaктepy. Лишe p. 18B3 в склaдi Учeнoгo кoмiтeтy пpи
мiнiстepствi нapoднoi oсвiти yтвopeHo спeцiaльниЙ вiддiл y спpaвi
тeхнiчнoi i пpoфeсiЙнoi oсвiти [230' с 3-a]

e дeякiдaнi пpo тe, щo нa noчaткy ХlХ ст нa Пoлтaвщинi пpoфeсrйнa
oсвiтa нe знaxoдилa oсoбливoT пiдтpимки з бoкy гpoмaдянствa.
Haпpиклaд, poмeнцi в pp 1806-1809 пoстaвилися зoвсiм бaЙдyжe дo
пpoпoзицi i  пpимiстити дiтeЙ нa кoшт скapбy в Чepнiг iвськiЙ peмiснинiЙ
шкoлi[.117, дoкyм.5-6] Ty шкoлy вiдкpитo в Чepнiгoвi 1 тpaвня 1804 p з
iнiцiaтиви мaлopoсiйсЬкoгo гeнepaл-гyбepнaтopa кн. A. Кypaкiнa. Шкoлa
пpизHaчaлaся для ни)кчих клaсiв HaсeлeHHя Кoмплeкг iT нaмiчaвся в
336 yvнiв Ha дeнь вiдкpиття шкoли бyлo 35 yvнiв, з них кoзaниx дiтeЙ
бyлo 9, мiщaн 25i1 - кyпeцЬкoгo звaння B 1B1,| p. yннiв бyлo 96. Bсiyннi
жили в iнтepнaтi.  ПpиЙмaлися yvнi y вiцi вiд 12 дo 15 poкiв включнo;
стapшi 15 ркiв lvloгли встyпaти лишe Ha стoляpHe peмeслo. 3a пpoeкroм
кн А Кypaкiнa, в шкoлi мaлo бyти 14 peмeств У пepшиx poкaХ бyли тaкi
peмeслa: стoляpHe, слюсapнe, piзьбapськe пo дepeвy, сpiблянe' шeвсЬкe
тa тoкapсЬкe. Ha чoлi кoжHoгo peмeсла стoяв мaЙстep. Бiльшiсть мaйстpiв
дiставалo piннo 350 кpб MaЙстpaми бyвaли нepiдкo нyжинцi. B peмiснинiЙ
шкoлi eдиHим зaгaлЬF|ooсвiтнiм пpeдмeтoм бyла аpифмeтикa. Пpи
зaкiнчeннi кypсy yчeнЬ дiстaвaв пoлoвинy вapтoстi тих peveЙ, щo вiн
вигoтoвив пpoтягoм oстaннiх тpЬoх poкiв Як дoвгo iснyвaлa peмiснинa
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LUкoлa Heвiдoмo У всякoмy paзi шкoлa бyлa vиннoю щe 1818 p бo нa
писeмнiм стoлi з кapeлЬсЬкo| бepeзи, щo дo oстaHHЬoгo нaсy бyв в
Пoлтавськiм гyбepнaтopськtм дoмl, e виptзаниЙ HanИс <Чepнигoвскoe
peмeслeHнoe yчилищe' ,1B1B гoдa> [136' с 157-16] P 1824 абo , l825 в
Пoлтaвl в|дкpитo шкoлy писapiв, кyди пpиЙмaлИcя xлoпцi з виХoвHИХ
пpитyЛк|в y вiцi  вtд,1 0 poкiв Учнi тol  | ' l JкoлИ вчИлися oдHoчaсHo в
зaгaлЬHoocвiтнix щкoлаx a для лeкцlЙ кpaсHoписy Maли oкpeм| гoДVitl|А
Утpимyвaлaся шкoлa кoштoM пpикaзy гpoMaдсЬкoгo пiклyвaння Етaп бyв
yстaHoвлeH иЙ нa 50 yннtв Шкoлa пpoiснyвалa дo пoчаткy 60-x poкiв [ 1 37,
с. 9з-94] P 1 831 пoлтaвськиЙ пpикaз гpoмaдсЬкoгo пiклyвaння вИслoвИвся
пpoти пpoпoзицi i  мiнlстepствa внyтpiшнiх спpaв вiдкpити в Пoлтaвi
фeльдшepсЬкy шкoлy [135' c 144-145|

.Qyхoвнi сeмiнapi l  i  Киlвськa Aкaдeмiя вжe в 20-х poкaх пpибpали
Хapaктep стaнoвoi шкoли, - вчилися тaM пepeвaжнo дiти свящeнHo-
цepкoвHoслyжитeлiв Cyвopa дисциплiнa збepiгaлася в сeмiнaplяx i
бypсax мaЙжe дo B0-х poкiв 3a oдними спoгaдаMи' в 70-x poкaХ y
вoлинськiЙ дyxoвнiЙ сeмiнaptl  - в Житoмиpi _ вживaлoся piзoк. _ oдИH з
neдaгoгiв бив yннiв пo чoлi щикoлoткoM, пpи чoMy пyчки свorI pyки
Haмaзyвaв вoскoМ нa тe, щoб нapaти ляпaсoвi бlльшol cили|193. с 299-
300] A oсЬ кoлишHrЙ yнeнь бoгyславськoT бypси (дyxoвнol шкoли), щo
встynИв дo Hel 1855 p , poзпoвiдae в свoix спoгaдaХ пpo дивoви}книЙ спoсtб
викoplHeнHя yкpalнсЬкoi мoви сepeд виХoвaHц|в тot бypси' щo Йoгo
пpидyMaв yпpaвитeлЬ бypси o lгyмeн Biн нaказав Haв|шyвaти нa гpУДLл
винyвaтця дoщeчкy з нaписoм <oсeл),a нa Йoгo гoлoвy _ oслячi вyxа |
так MyсИв виHyвaтeцЬ ХoдИти дoти' пoки He пpoвИHиться lншиЙ yчeHЬ
Якoсь сталoся, щo oдиH винyвaтeцЬ HoсИв на сoбt дoщeЧкУ дeкlлькa
тижнiв, бo тoвapишi Йoгo poзмoвляли мrж сoбoю пpи HЬoмy мiмiкoю |
т|лЬкИ п|сЛя тoгo випaдкy yпpaвитeлЬ бypси скaсyвaв свoю вигaдкy [68
c 430-4З1] oсoбливo нeмилoсepдHo кapaв yннiв iнспeктop лyбeнськol
бypси iеpoмoнax Пoлiкapп Heщaсниx yvнtв пoтiшaв слoвaми (eгo жe
люблю, нaкaзyю> oднoгo paзy, _ зa спoгaдaми кoлишHЬoгo yчHя тoi бypси
в 184447 pp iнспeкrop вeлiв нapвaти кpoпиви, пpoслaти i| Ha свoсMy
гaHкy. пoKлaстИ Ha кpoпивy гoлoгo yчHя-виHyвaтця тa щe Й кpoпивoю
пpикpив Йoгo Ttльки пoвHe бeзyмствo Пoлiкаpпa, щo зlбpaвся пoв|сити
oдHoгo yчHя' пoклaлo кpаЙ бeзyмним вapвapствaм |292, с 165. 171 '  175J
Haкiнeць, пoдaM тyт спoгulд кoли|'lJнЬoгo бypсaкa якиЙ узився в дyхoвнlЙ
шкoлl B дpугlЙ чвepт| X|Х ст: <Упpaвитeль бypси o apХ|MаHдpит' дoбpa r
кpoткa дyшa в|дr ' lpaвЛяв Ha (сeкyц|ю)), Hапepeд пepeХpeстИть тeбe
дeк|ЛЬка paзlв Тa Лaскавo npoMoвляс _ HexaЙ Бoг пoмoжe пoнeсТи Kapy
ПpиЙми || як в|д сaмoгo Бoгa Mнoгимta скopбами пoдoбaст HaM вF{ИTИ в
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Цapствo нeбeснoe, _ a пiсля сeкyцii вт|шae i пiдбaдьopyс He naдати дyХoм,
aлe зoгp|вaти в сoбiдyx> [,116, c a57-458l

Пpo poзвaги бypсaкiв 60-x poкiв зHaХoдиMo вiдoмoстi в спoгaдaХ yчHя
лyбeнськol бypси тих чaсiв. Ha чoлi гypткa зaбияк стoяв Maxвoд Btн
oблoжив жидiв кoнтpибyцlсю. HасaMпepelц, вoHи нe смtли пepeшкoджaти
Maхвoдoвi. aбo Йoгo в|дпopyчHИкaм BИдo]ти для влaсHoгo вжиткy oднy 3
к|3; пo-дpyгe' пpи зyстp|ч| э ниM жиди пoвиHHl зHlMaти кaпeЛюХ | тиM
вiддaвaти йoмy <veсть>, aбo пo-гpeцЬки (тиMи> Haчaльотвo' дoвiдaвшись
пpo Цe, виpiшилo пoкapaти Maxвoдa piзкaми <PoздягaЙсяt> _ Maхвoд
мoвЧитЬ - nHy?o - <He Mo)ry> - nЩo? Чoмyэp - <У мeнe зaMкHeHo, a
КлюЧa зaryбив> l Maхвoд вiдвepнyв пoли свoгo пiджaкa тa пoкaзaв, щo
Йoгo lшraни зaмкнeнo вeлИкиM зaмкoм Пiднявся, вeликиЙ peгtr Ha тiм i
кiнчилaся eкзeкyцlя> [12, c З413a3l1

Bсe ж тaки нoвi пeдaгoгiннi iдeТ 60-х poкiв стaли пpoбивaтися i  в
дyxoвHy шкoлy тa сeм|Hap|ю. нoв| yЧитeл| в}кe 3вepтaлИся дo yчн|в Ha
(ви>, a гpyбiянiв i  лeдаptв yмiли пpимyCИтv1 стVitaтИся свolХ yнинкtв [.1 2.
с 354] Пpaвдa. ця <peфopмa> yсyHyлa тaкoЖ i дeякi дoбpi стapi звичaj.
як oт. нaпp, тpaвнeвi peкpeaц||, кoли вся шкoлa чи сeМ|Hap|я Ha чoлl з
yпpaвитeлeм чи peктopoм виpy|'!aлa нa ryлянкy в noлe aбo в лtс l тaм
зaтiвaлa piзнl iгpи пpи Чoмy в гpi <гилкa> пepшиЙ yдap м'ячeM зaвщди
нaлe)кaв yпpaвитeлeвi чи peктopoвi -  здeбiльшoгo iгyмeнoвi чи
apxiмандpитoвt He в oдних спoгaдax пpo llJкlлЬHl poки в дyxoвHиХ шКoЛaХ
iсeмiнapiяx зyстpivaемo вислiв }кaлю, щo peфopмaУcУнулa тy нeвиHHy
poзвaгy [,13' с. 2o4-205l

Cлiд зaзнavитИ, щo дyxoвнt шкoли, сeмrнaprt тa Киtвська акaдeмiя
збepiгaли в свoTХ стiнax yкpаiнсЬкy стиxiю 3aвдяки тoмy. щo tx виxoвaнцi
He пopивaли зв'язкiв з сeлoм, зв|дки бlльшlсть iХ пoxoдилa Укpalнськa
стиxlя знaхoдилa свtЙ вияв в opгaн|зaЦ|[ тaоMHиx yкpa|HсЬкиХ гуpтк|в.
д|ялЬHlстЬ якиx Haзoвl. l|  визHaчaлaся гoлoвHe в пoшиpeHн| yкpaIHсЬкиХ
кни)кoк сepeд сeлян, в opгaн|зaц|t шeвчeнкiвсЬкиx свят, a дeкoли y видaHHI
шкiльнoгo чaсonисy Hanpиклaд, rypтoк npи пoлтавськiЙ дyxoвнiЙ сeмiнapil
видав на гeктoгpaфi в квiтнi 1895p пepшe числo чaсoписy <Плакra>
Tакy нaзвy дaв гypтoк свoсмy чaсoписoвi тoмy, щo в|H визHaчався
стpoкaтtстю як з бoкy змiстy, тaк i з бoкy мoви A сaмe, l,атepiaл з кpaснoгo
пИсЬMeнствa видавaнo yкpa|нсЬкoю Moвoю, a пyблiцистикy, фlлoсoфlю i
тeoлoгiю _ poсiЙськoю 3a спoгaдaMи oдHoгo з члeнtв peдaкЦ|| <Плaxти>'
(видaHHя Mалo нaдзвvlчaЙниЙ yспix> [81' с 374]

Пepeхoдяvи дo oглядy пpoфeсiЙHoi oсвiти в зeмствaХ Haсaмпepeд
скaжy' щo вжe в 70-x poкaХ BиHиклo в дeякиХ зeмствaх nитaнHя пpo Te
Чи He слlд нaдaти зeмськiЙ шкoлl yтил|тapнoгo xapaктepy - 3авeстИ лекЦ||
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iпpaктиvнi зaHяття з хлiбopoбствa, сaдiвl .|ицтвa rтп, aбo бyдь-якe
peмiсництвo 3 тoгo пpиBoдy бap M. Кopф вистyпив зi стaтгeю в Чaсoписy
<Пopядoкъ> [1881 p,v 114], дe дoвoдив, щo зeмсЬкa шкoлa мaс бyти
зaгaлЬнooсвiтнoю | тa дyмкa зHaЙuJлa пoвнe пpизнaнHя в зeмсЬкиX
клaсaХ fleякi зeмствa виpiшили зaвeсти спeцiaльнr peмiсниvi шкoли aбo
peмiснинi вiддiли пpи зeMсЬкиx tllкoлax. HaЙбiльшe peмiсниvих шкiл aбo
вiддiлiв бyлo в КaтepинoслaвськiЙ губ , a сepeд тиx tдкiл oсoбливo
визHaЧaлися peмiсниvi шкoли _ HoвoмoскoвсЬкa тa шкoлa iм Гнeдiнa в
oлeксaндprвськiм пoвiтi. 3 числa ryбepнiaльних зenltств нaЙбiльшe кoцлгtв
нa пpoфeсiйнy oсвiтy витpaчaлo пoлтaвсЬкe' щo yтpимyвaлo в Mиpгopoдi
вiдoмy МистeЦЬкo-пpoмислoвy tuкoлy iм M Гoгoля (нa voлi тoi ЦJкoли стoяв
yкpaТнськиЙ мaляp oпaнас Cлaстьoн), ткaцЬкy мaЙстepню в с. fleгrяpax
Пpилyцькoгo пoвiтy _ в illaоткy' щo Йoгo пoдapyвaв зeмствy Г Гaлa/ан, тa
peмiсниvy шкoЛy в Пoлтaвi, a тaкoж Хepсo|-|сЬкe зeмствo, щo в pp. 1870-
1878, м iн., yтpимyвaлo кaфeдpy xлiбopoбствa пpи oдeськiм yнiвepситeтi

Пoдaм тyт poзмip aсигHyBaHHя зei,ств нa пpoфeсiЙнy oсвiтy зa
кoштopисoм нa 190. l  piк (y тисяvax кapбoвaнцiв) [23' с. 498]:

70]. 3гaдaю, щo нepнiгiвськe ryбepнiaльнe зeMcтвo p. 1896 клoпoтaлoся
пpo пepeтвopeння H iжинськoгo iстopиннoфiл oлoгiчнoгo lнститyтy в сiл ь-
сЬкoгoспoдapсЬкy шкoлy' aлe нaдapмo.

lJ-{oдo пpoфeсiйних шкiл piзниx мiнiстepств - нaЙбiльшe пpoфeсiЙних
шкiл на Укpaiнi мaлo мiнiстepствo oсвiти (yvитeльськi iнститyти i
сeмiнapii), мtнiстepствo зei'eлЬниx спpaв (сiльськoгoспoдapськi шкoли ),
мiнiстepствo фiнaнсiв (кoмepцiЙнi шкoли) тa мiнiстepствo тopгiвлi i
п pot\,t исл oвoстi (тexн tн н i тa peмiснинi шкoл и ).

Cтaтyт пpo пpoмислoвi шкoли зaтвepрl(eнo 7 бepeзня 1B88 p. Cтaтyт
тoй встaнoвлюe тaкi шкoли: 1) сepeднi тexнiчнi t.lJкoли з 4-piнним кypсoм;
тyди мoгли встyпати yvнi пiсля зaкiнчeння 5 клaсiв peaлЬHoТ шкoли.
Aбсoльвeнти сeрeднЬoT тexнiчнol шкoли дiстaвaли звaння тexнiкa; 2)
нижчt тexнiчнi шкoли з 3-pivним кypсort'; тyди Moгли встyпaти дiти пiсля
закiнчeння мiськoi шкoли 3a стaтyтoм 31 тpaвня 1872 p; 3) peмiсниvi
шкoли з 3-ptнним кypсo'tl, тyди мoгли встyпaти дtти пtсля зaкiнчeння
пoЧaткoвol [Дкoли [230' с. 61.69]

Saлишaючи стaтистичHиЙ oгляд пpoфeсiйнoT oсвiти дo poздiлy, дe
мoвa бyдe йти пpo тy oсвiтy в XХ ст., вкaжy тyт лиl'.Ue нa тi вищi пpoфeсiЙнi
шкoли' щo пoвстaли нa Укpaiнi в ХlX ст Cюди нaлeжaть: |. BeтepuнapниЙ
iнститyт в Xapкoвt (1851),2. TexнoлoгiчниЙ iнститyт y Xapкoвi (1885) з
двoмa вiддiлaми - мexaнiчним ixiмiчним; кypс iнститyтy - S-piнний; пiсля
зaк|HчeHHя кypсy стyдeHти ftiyс|ли склaдaти |спити в спeц|aлЬHих кoм|c|яx
i niсля тoгo дiстaвaли 3вaння iнжeнepа-тexнoлoгa, якщo iспит вiдбyвся з
визнaчHиM yспlхoм, а iншi дiстaвaли звaHня тexHoлoгa; 3 ПoлiтeхнiчниЙ
iнститyтa y Киeвi(1898)з вiддtлaми мeхaнiчним, хiмiчним, бyдiвeльним i
aгpoнoмiнним; 4 ГipничиЙ iнститyт в Кaтepинoслaвi (.1899) з 4-piнним
кypсolvl тa дBolЙa вЦд|лa[4и - зaвoдсЬким | гlpниЧи]t4

3гaдaю ryт, дo pенi, щo 1.Й BсepoсtйськиЙ 3'i3д дiяЧiв y спpaвi тeхнiчнol
i  пpoфeciЙнol oсвiти вiдбyвся нa Piздвяних святax 1889-1890 pp. в
Пeтepбypзi Пepexoджy дo oглядy дoшкiльнoгo виxoвaння тa пoзaшкiльнoi
oсв|ти.

e вiдoмoстi, щo в Пoлтaвi p. 1839 вiдкpитo пpитyлoк, кyди пpиЙмaлися
дiти бeзoплатнo вiд 3 poкiв. У тiм пpитyлкy дiти пepeбyвaли Bip|7:i
гoд paHкy дo 9-I гoд вeЧopa, взимкy вiд 7-i гoд paнкy дo 8-i гoд. вeЧopa
|132' c. 145-147| Пepший дитяяиЙ сaдoк y Киeвi noвстaв 1 вepeсня 1871p.'
щo Йoгo вiдкpили сeстpи Лiндфopси - Mapiя iCoфiя, пiзнiшe пo чoлoвiкoвi
Pyсoвa, вiдoмa yкpaТHсЬкa дiянкa в oсвiтнiЙ спpaвi

Biд 90-х poкiв зeмствa пoчaли вiдкpивaти нa УкpaTнi яслa (зaхopoнки)
для дiтeЙ _ пepeвaжFto Ha чaс лiтнiх poбiт. Haпpиклад, Пoлтaвськe
ryбepнiяльнe зeмствo пoЧaлo вiдкpивaти яслa вiд 1897 p.

гу6epнil

катepинoслasсЬка 39 6 45 6
Пoлтавська 45 3 97 1
xapкIвсЬкa 58.1 22 6
XepсoнсЬкa 45 626
чepн|r|aсЬка 10 7 6'3

АCu?нувaння o/" do 3aеaльнoeo
пoыm eф зeмcmв хolumopuсу нa oсвimу

пoыm eуб 3емсmв

Bciх noвlmiв 3 нuх aсuенувaлu
у еубepнл нa пpoфeciйну

oсвlmV

70
77

11 4
12
21

543 8 6
538 15 4
8.7 11 10
4,862

1!5 15 4

3 пpивaтних пpoфeсiЙниx шкiл згaдa}o тyт, щo p. 1849 Haпoпeoн
БyяльськиЙ зaсHyвaв y Кисвi мaляpсЬкy шкoлy P 1852 yчилoся в нiЙ 22
yvнi, з ниx6 плaтнv|х,тa 13 yнeниць, yсi  плaтнi |244 c '  306]. Пiзнiшe, a
сaMe p ,t876 M Mypaшкo вiдкpив тa[,t жe, y Киeвi. xyдoжHю шкoлy, щo
пpoicнyвaлa дo 

.1901 p Шкoлa M. Mypaшкa випyстилa Hизкy вiдoмиx
мaляpiв. як,нaпp ,  К Пимoнeнкa, | .  |жaкевича, Ф' Кpaсицькoгo,
o.Mypашкa, B Cоpoвa тa iн [253' c 278-279|

Бyли спpoби npивaтнoi iнiцiaтиви в пoцJиpeннi сiльськoгoспoдapсЬкoгo
зHaHHя сepeд yкpajнcЬкoгo Haсeлel{ня Тaк, y пaпepax oлeксaндpa
Лaзapeвськoгo знaЙдeнo прoeкт стaтyтy <Тoвapиствa пoшиpeHHя
сiльськoгoспoдapсЬкoгo знaння нa Укpaiнi> (в opигiнaлi <въ Maлopoссiи>
Toвapиствo, 3a пpoeктoм стaтyтy' [4aлo зaснoвyв€lти шкoли' дe пoдaвaлисЬ
би вiдoмoстi з xлiбopoбствa, сaдiвництвa' 6джoляpствa тoщo. Cepeд
oснoвникiв, кpiм 0. Лaзapeвськoгo, бyли пpoф. oлeксaндp КiстякiвськиЙ,
MaтвiЙ Cимoнiв тa iн oчeвиднo' пpoeкт нe бyв зaтвepд)кeHиЙ [40' с. 69-
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Пoзaшкiльнa oсвiтa - цe тa дiлянкa HapoдHoТ oсвiти, щo в нiй нaй-
бiльшe вiднyвaвся гнiт цapськoгo peжиMy. He мaючи в свoeмy кoштopисi
жoдHoгo aсигHyвaHHя нa пoтpeби пoзaшкiльнoi oсвiти пpoтягoM цiлoгo
X|X ст., мiнiотepствo oсвiти paзoм з мiнiстepствoм внyтpiшнix спpaв тiльки
Й Абaлo пpo тe, як би пepeцJкoдити poзвиткoвi кHижкoBoТ пpoдyкцiТ,
opгaнiзaцii бiблioтeк _ HapoдHИХ i пyблivниx, шкiл i кypсiв для пitлiткtв i
rqopoслиX i т. д. Heдypнo y звиvaЙнoMy вжиткy <мiнiстepствo HapoДHoгo
пpoсвощeнiя) HaзИвaлoся <мiнiстepствoм HapoдHoгo пoмpaнeнiя> .

XlX ст poзпoчaлoсь для УкpaiHи HaдзвИЧaЙнo знaмeHHИM ЦapсЬкИM
HaкaзoM 1800p.' щo вИMaгaв, щoб <цepкoв|-|Ь|я кHиГИ пpeжниx издaнiЙ
для сoвepшeнHoгo сoглaс|я съ вeликopoссiЙскими тaкиMи ЦepКoвHИMи
кHигaMи спpaвливaтЬ пpeЖдe, дaбы никaкoЙ poзни и oсoбливoгo нap*нiя
въ Hиxъ нe бьtлo>. Pyкoписи i книги дyхoвHoгo змiстy пiдлягaли дyxoвнiй
цeнзypi, щo iТ yтвopeнo ЦapсЬкиM нaкaзof\l з Аня 14 бepeзня 1799 p.

P 1804 MoскoвсЬкa ЦeHзypa poзглядaлaдeякiтвopи Г Cкoвopoди Ha
чoлi тoТ ЦeHзypи стoяв тoдi apхiмaндpит Biктop Пpoкoпoвин-Aнтoнський'
кoлишнiЙ BиХoBaHeць Киiвськoi aкaдeмiТ, HaстoятeлЬ цepквИ пpИ
Mocкoвcькiм yнiвepоитeтi. oдин з члeнiв MoскoвсЬкoi цeнзypи apxiмaндpит
Гeннадiй Чeлнoкoв He ввaжaв Mo)кливиt\4 aпpoбyвaти <.Qiaлoги>
ГCкoвopoди, бo знaйшoв тaM, м. iн., пpoпoвiдь пoгopди дo тiлa; a Цe, Ha
дyмкy цeнзopa, Moжнa пopoдити сpeтикiв, нeдбaЙливиx дo тiлa, i тим
пpиHeсти згyбнy tllкoдy <дoбpe впopяджeним сyспiльствaм>>. IншиЙ члeн
тol цeHзypи _ пpeсвiтep БлaгoвiщeнсЬкoгo сoбopy Baсиль |вaнoв ви3Haв'
щo (дpyгa poзMoвa з fliaлoгy <o пoзнaнiи сaмoгo сeбя>, щo мiстилa в
сoбi нaйбiлЬЩy сpeсЬ' зaслyгoвyс спaлeHHя тa пpoкляття>. [.{iкaвo, щo
сИHoдaлЬHИЙ pизниниЙ |ннoкентiй дyжe пpИXИлЬHo виcлoвився пpo тy
саMy poзMoвy, (як кopисниЙ i нeзвичaйнo свoepiдниЙ твip> тa paдив TIдo
дpyкy пIсля випpaвЛeHHя дeякиХ пpoстoHapoдHИХ тepM|H|в I дикИХ
висл oвi в, щo poзХoдятЬся з зaгaл ЬHoп pиЙнятими цepкoвH и M и пoглядaпл и >
[83' с. 70-72|

P 1828 дyxoBнy Цeнзypy peфopмoвaнo' HaЙвИщoю дyхoвHo-
ЦeHзypнoю yстaнoвoю бyв Cв. Cинoд, якoмy пiдлягaли цeнзypнi кoмiтeти
пpи дyxoвHиx aкaдeмiях. fleякi твopи Г. Cкoвopoди були нa poзглядi
цeHзypHoгo кoмiтeтy пpи MoскoвськiЙ дyxoвнiЙ aкaдeмiТ' щo зHaхoдИлaся
в TpoТцькo-Cepгiсвiм пoсaдi.  3 apxiвних матepiaлiв тoгo кoмiтeтy
встаHoвлeнo, щo з нaЙбiльшим спiвvyттяM дo твopiв Г. Cкoвopoди
стaBиBся Фeдip ГoлyбинськиЙ, пpoфeсop фiлoсoфii тoi Aкaдeмil, aлe й
вiн викpecлив деякi виGЛoви Г. Cкoвopoди з бioгpaфii пpo ньoгo, щo i]
склaв yчeHЬ i дpyг Г. Cкoвopoди MиxaЙлo КoвaлинськиЙ, - як, Haпp.,
<бaгaтo veнцiв 6ули б шИHкapяMи, кoли б викopистaли свol здiбнoстi>;
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(oдHoгo ЦaрсЬкa кopoHa пpикpaЦJae' a |H[JJoгo скидaо в тЬMy кpиMIшHю>;
(oдHoгo бoгoслoвiе poбить свiтoчeм свiтy Бoжoгo, a iншoгo -дypиовiтoм>;
(oдHoгo чepнeцтвo ocвятилo, a iншoгo oчopHИлo i згyбилo нaвiки>.

l.teнзop.фiлoсoф y свoTЙ дoпoвiдiдoдaв вiд сeбe: кHe цapськa кopoHa'
He чepнeЦтвo ryблять людeй, a нeпpaвильний чин свoбiднoТ вoлi. 3вання
He вИHHo B тoMy, щo Mи пoгaнi> [83' с' 445-4461' B pp. 1833-1836 o.qним з
члeнiв кoмiтeтy пpи MoокoвськiЙ дyхoвнiЙ aкaдeмiI бyв apxiмaндpит
Фlлapeт ГyмилeвськиЙ, щo пiзнiшe бyв vepнiг iвсЬкИM apxieпискoпoм' Biн,
м. iн.,  дaв дoзвiл Ha дpyкyвaння дiaлoгy Г. Cкoвopoди <flpyжeскiЙ
paзгoвopъ o дyшeвнoмь миp.t>, aлe Й вiн бyв HeмИлo-сepдниЙ, кoли
зHаxoдив мicця, сyпpoтивнi пpaвoслaвHiЙ вipi .  Тaк, з пpивoдy дeякиx
дiaлoгiв Г. Cкoвopoди зaли[lJив вiн тaкy peзoлюцiю: <.Qyмaю, щo He тiльки
нe слiд сxвaлювaти, aлe, для пpипиHeHHя спoкyси' i  нe пoвepтaти
pyкoписyD [83' с. a60].

l-]eнзypниЙ кoмiтeт пpи ПeтepбypзькiЙ дyxoвнiЙ aкaдeмiT p 1852
poзглядaв питaHHя, Чи MoI(Ha дoпyстити пoшИpeння y вoлинськiй i
пoдiльськiй eпapхiяx <Cбopникъ пpoпoв*дeЙ нa MaлopoссiЙcкoмъ язьlк*>
o. Baсиля Гpeнyлeвинa* (видaнo 1849 p') '  бo втiй книзi '  м iн.,  o мoвa пpo
HeпopoчHe зaчaття Бoгopoдицi в peдaкЦii, щo iТ He пpийнялa пpaвoслaвHa
цepквa. Mитpoпoлит H икaнop Клeмeнтьeвський зaпpotloHyвaв цeHзopaM
oбмipкyвaти, чи нe слiд зaбopoнити вигoлoшeння в ЦepквaХ пpoпoвiдeЙ
B Гpeнyлeвичa. Як сaмe виpiшив тe питaHня пeтepбypзькиЙ кoмiтeт, нe
вiдoмo [83' с. 279-280l'

l.]eнзypниЙ кoмiтeт пpи КиiвськiЙ дyxoвнiЙ aкaдeмiT мaв oбмeжeнy
кoмпeтeнцiю: вiн мав пpaвo poзглядaти лИшe Heвeлинкi дyxoвнi poзпpaвИ,
слoвa, a тaкoж пpoгpaми, щo Haдхoдили вtд oсiб шкiльнoгo вiдoмствa.
Тoмy щo нa чoлi кИТвсЬкoi митpoпoлiTтa iT AкaдeмiT бyли пepeвaжнo oсoби,
щo сaмi бyли aвтopaми бaгaтьoХ нayкoвиX пpaцЬ, кoмiтeт пpи КиiвськiЙ
aкaдeмii дбaв npo пoшиpeнHя свo€.[ кoмпeтeнцiТ, пpиЙмaЮчи Ha poзгляд
твopи киiBсЬкoгo Mитpoпoлитa eвгeнa Бoлхoвiтiнoвa, peктopa КиТвськoi
AкaдeмiТ |ннoкeнтiя Бopисoвa i iнш нaвiть i пiсля пepeХoдy Тx нa слyжбy
в iншi oпapxiТ. Bлaдики двox стoлиЦь - Пeтepбypiа i  Moскви _ всiма
спoсoбaми пpoтИBилися пoшиpeHHю кot\4пeтeнцii КиTвськoгo кoмiтeтy
Eпiлoгoм дapeмнИХ спpoб Киiвськoгo Кoмiтeтy MoжyтЬ слyжИтИ тaкi pядки

-Пpoтoiсpeй Baсиль Гpelyлeвин нap 1791 p y с. |гнaroвцi Гайсинськoгo пoвпy нa Пqдiллi
1814p закiнvивкaм'янeць.пoдiлЬсЬкyдyxoвHyceмiнapiю CпolaгкyбyвyнитeлeмшapгopoдсЬкoi
пoвiтoвoТ uJкoли' a 182op висвятився Ha свящeHика o Aннoпoля БpaцлaвсЬкoгo пoв нa Пoдiллi,
дeЙсвященствyвaвдoсaмoicnirepтi(1 нepвня 1870p ) У1832p дiстaв звaння пpoтoiepeя
1B49 p' <Пpoпoвiдi> виЙшли 1-м видaHням, a вiд 1860 p пoчaли вихoдити oкpeмi випyски
пpoпoвiдeЙ, всьoгo 59 пpoпoвiдeй |323' с 27 9-287|
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листa apХiмaндpитa Aнтol-liя Aмфiтeaтpoвa дo |ннoкeнтiя Бopиоoвa' щo
тoдi бyв xapкiвським apxieпискoпoм, 3 дня 10 вepeсня 1855 p : кПoвнa
iстopiя нaшol AкaдeмiT пишeтЬся, aлe тяжкo спoдiвaтися нa.iT видaHHя 3
цeHзypHих пpиЧин. Якщo вимaгaтиMyтЬ нaдiслaти pyкoпис дo Пiтepa
(Пeтepбyp/a - с.)' тaм нe бyдyть йoмy спpияти' бo Киeвa тalй явHo He
)кaлyЮтЬ) [83' с. 47747Bl

У числi дyхoвниХ видaHЬ 40.50-х poкiв якoсь пpoскoчили чepeз
дyХoвHy цeHзypy двi книжки yкpaТHcЬкoю [4oвoю, a сaмe, 1849 p збipник
пpoпoвiдeй o B ГpevyлeBича (пpo тoЙ збipник yжe бyлa мoвa), a p. 1 859 -
пpoпoвiдь нepнiг iвськoгo apxieпискoпa Фiлapeтa Гyмилeвськoгo, щo
вийшла пiд poсiЙськoю нaзвoю <Cлoвo пpoтивъ вpaждЬ|, пpистpaстнoЙ
къ дoHoсaмъ, гoвopeHHoe Филapeтoмъ, apХиeпискoпoмъ Чepнигoвcкимъ
и H.kжинокимъ (Bъ пepeвoд* мaлopoссiЙскoмъ)> [81,1' дoкyм 87]

Пiдбaдьopeний yкpatнським oсвiтнiм pyхoм 60-х pp. П MopaнeвськиЙ
нaдiслaв y вepeснi 1860 p. пeтepбypзькoмy митpoпoлитoвi |сидopy
пepeклaд e вaнгeлiй Maтeя i  Йoaнa 3 пpoxaнHяM дaти дoзвiл нa
дpyкyвaнHя тoгo пepeклaдy. Mитpoпoлит lсидop пiсля пpивaтHoТ нapaди
в Cв Cинoдi вiдпoвiв y жoвтнi 1860 p- П МopaнeвсЬкol,y, щo пepeклaд
eвaнгeлiя He мoжe бyти дoзвoлeний дo дpyкy P 1861 П Mopaнeвський
нaдiслaв пepeклaд чoтиpЬox eвангeлiЙ дo AкaдeмiТ Hayк з пpoхaHняпn
poзглянyти Йoгo пpaцю i, якщo бyдe iT yхвaлeнo, пoKлoпoтaтися npo дoзвiл
Ha П дpyкyвaння Ha пiдстaвi дoпoвiдi aкaд |змalлa Cpeзнeвськoгo вiддiл
poсiЙськoT мoви i писЬt\,teHствa AкaдeмiТ Hayк дopyнив тpЬoм aкaдeмiкaм,
3Haвця M yкpaTHсЬкo| мoви, oлeксaHдpy Boстoкoвy, oлeксaндpy H икитeнкy
тa I CpeзнaвсЬкoмy сKпaсти oцiнкy пepeKлaдy П MopaveвcЬкoгo. Bсi тpoe
aкaдeмiки Bислoвилися з нaдзвиЧaЙнoю пpихилЬн|стю пpo пepeклaA як
з бoкy yнeнo-фiлoлoгiчнoгo, тaк i з бoкy peлiгiЙнo-t\ЛopaлЬFloгo Biддiл
yxвaлив пpoсити пpeзидeHтa AкaдeмiT нayк noклoпoтaтися пepeд.
Cв Cинoдoм пpo дoзвiл Haдpyкyвaти пepeклад П. MopaveвсЬкoгo
Cв Cинoд нaдiслaв pyкoпис П. MopaveвсЬкoгo нa poзгляд кaлyзЬкot\лy
apхieпискoпoвi Гpигopiю Митькeвичeвi, щo бyв poдoм з Чepнiг iвщини
Кaжyть, щo вiн, He чyвши пpoтягoм бaгатьox poкiв piднoT Moви, зaплaкaв
вiд paдoстi пpи читaнHi eвaнгeлiя в nepeклaдi нa yкpaiнськy мoвy i зi
слЬoзaмИ зyстpiв свoгo лiкapя-зeмлякa: кoсь iдiть, пoдивiться, якy Бoг
пoслaв мeнi paдiсть нa vyжинi!> Apхieпискoп ГpигopiЙ пoвepHyв Cинoдoвi
пepeклaд з нaЙкpaщoю вiдoзвoю. Aлe Cинoд в3яв нa yвaгy oбiжник
мiнiстpa внyтpiшнix спpaв П Baлyeвa пpo зaбopoнy дpyкyвaти yкpa.tнськi
кни)кки, кpiм твopiв 3 кpaсHoгo писЬпieнствa, iнe дaв дoзвoлy нa
дpyкyвaнHя пepeклaдy П MopaнeвсЬкoгo [1 55, с. 1 339-1 343]

P. .1865 Бpитaнськe бiблiЙнe тoвapиствo кyпилo y П. Кyлiшa нa
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влaснiсть yкpalнськиЙ пepeКлaд Hoвoгo 3aпoвiтy. Пepeклaв Йoгo П Кyлiш
pa3o]t,l з пpoфeсopoм пpaзЬкoi тeхнiки д-poм |вaнoм Пyлюом. BидaниЙ
Бpитaнcьким тoвapиствoм пepeклaд Hoвoгo 3aпoвiry нe дiстaв дoзвoлy
нa ввiз y Poсiю внaслiдoк тaсl,tHoгo зaкoнy 1876 p. '  щo пpo HЬoгo
гoвopитИмy дaлi [155' с. 1345].

Cвiтськa лiтeparypa пiдлягaлa oкpeмiЙ цeнзypi, щo мaлa кepyвaтися
ЦeнзypHим стaтyтoм з дня 9 липHя 1 804 p. 3гiAнo з тим стyтyтoм, цeHзypa
свlтсЬкo| лiтepaтypи зHaХoдилaся y вiдoмствi мlнiстepствa HapoднoI
oсвiти, a мiсцeвими opгaHaMи цeнзypи бyли yнiвepситeти [.{eнзypниЙ
стaтyт 1804 p визHaчався дoбpoзичливиM стaвлeHHям дo тих мiсць
pyкoписy, щo мoгли ввa)кaтися цeHзopoм зa нeбeзпeчнi: <Кoли мiсцe,
п|ддaнe сyмHlвy' Мae двo3нaчHe po3ytt.t|ння' тo в тaкoмy виnaдкy кpaщe
тлyмaЧити Йoгo в кopисHlмl для aвтopa poзyмiннt, нiж йoгo пepeслЦyвaти)
($21 стaтyтy) oднaк нa спociб y)кивaHHя тoгo стaтyтУ iАaлVi вплив нe
тiльки oсoбистi пoгляди мiнiстepствa oсвiти, aлe й пpaкгикa мiнiстepствa
пoлiцil, щo MaЛo вкaзyвaти мlнiстepствy oсвlти нa тi мlсця | вислoви в
дpyкoвaниХ кHигaх' щo зaгpo)кyвaли' мoвляв' сyсп|лЬнoмy пopядкoв| l
спoкoю Taк, p ,1814 мiнiстp noлiцi i  Bязмiтiнoв звepHyв yвaгy мlнiстpа
oсвiти гpафa o. PoзyмoвсЬкoгo нa poмaH Baсиля Hapiжнoгo, з poдy
yкpaiнця*, <PoссiЙскiЙ Жиль-блaзЪ, или пoхoждeнiя князя Гaвpили
Cимoнoвичa Чистякoвa>, щo мiстив y сoбi гoстpy сaтиpy на звичaj, якi
пaHyвaли y вepХaх i низaх тoдiшнoi Poсii o PoзyмoвськиЙ зaбopoнив
пepeдpyк видaних yжe тpЬoХ чaстиH згaдaHoгo poмaHy тa Haкaзaв
пpипинити дpyкyвaHHя дaлЬlllих чaстиH тoгo poмaнy 3 пpивoдy сaмoгo
poмaнy B Hapiжнoгo o PoзyмoвськиЙ вилo)кив y oкpeмiЙ зaписцi свtЙ
пoгляд Ha кpaсHe писЬMeнствo, дe вiн, м iн , писaв: <Пoмiжтиx poмaнiв'
щo виХoдятЬ тeпep y свi1 o бaгaтo тaкиx, щo, xoчa Й нe мiстять в сoбi
нiчoгo сyпpoтивHoгo бyдь-якiЙ стaттi цeHзypHoгo стyтyтy, aлe свoiми
цiлями, двoзHачHи|\'и вислoвaп'и тa oблyдними пpaвилaми мoжyть бyти
квaлiфiкoвaнi як сyпpoтивнi мopaльнoстi Чaстo бyвar. щo aвтopи poмaнiв
нiби i пoвстaютЬ пpoти вaд, aлe змaлЬoвyютЬ jX тaкиMи фapбaми i з тaкими
noдpoбицями, щo тиM сaMим зaтягHyтЬ мoлoдЬ дo вaд, щo пpo ниХ кpaщe
нe згaдyвaти Якa б нe бyлa лiтepaтypнa вapтiсть poмaнiв, aлe вoHи
мoхryтЬ з'являтися в дpyкy лишe тoдi, кoли MaютЬ спpaвдi мopaльнy цiль>
[22, c e6]

Cтaтyт 1804 p yжe в дpyгiм дeсятилlттi ХlX ст. мaлo вiдпoвiдaв тoмy
peaкцiЙнoмy Hастpoю, щo Hим пepeЙнявся y тoЙ vaс oлeксaнд;: | з свoiми

.1824 в HаpiжниЙ написав poсiйсЬкoю r'oвoю poман <Бypсакь> (с yкраrнський neрeк,laд),
a p 1825 _ pofuraн <Гаpкyша>' де вивeдeHo зHaмeнитolo yкpaiнсЬкoгo розбlЙникa Poман
3алиtIJився в pyкoпис|

369



HaЙближЧими сniвpoбiтHикai'и. oтoж з'явивcя y свiт нoвий цeнзypниЙ
стaтyт з дня 1 0 чepвня 1 826 p " щo пpидбaв 3aвдяки свoiм влaстивoстям,
Haзвy (чaвyнHoгo стaтyтy> тa пpoiснyвaв yсЬoгoдвa poки. Hoвий - 3 чepги
тpeтiЙ - цeнзypниЙ стaтyт з Дня22квiтня 1828 p бyв сaм сoбoю вдaлiшиЙ,
нiж <нaвyнниЙ стaтyт>' aлe чepeз тpи днi niсля Йoгo зaтвepдЖeннF|я
дepжaвнa paдa yxвaлилa тaсмнy iнстpyкцiю для цeнзopiв, a' кpiм тoгo,
мiнiстp oсвiти кн Каpл Лiвeн (1828-1833) тa шeф ||| вiддiлy oсoбистol
цapсЬкol кaнцeляpi i  свoi|t l tи oбiжникaми тaк дoпoвнювaли цeнзypниЙ
стaтyт, щo пpoф. oлeксaндp Hикитeнкo (yкpaiнeць з poдy), сaM члeH
Гoлoвнoгo цeнзypнoгo yпpaвлiння' iitaв noвнy paцiю зpoбити в свoei'y
щoдeHникoвiпiддaтoю 30 гpyдня 1830 p. тaкиЙ зaпис: <[.|eнзypниЙ стaтyт
цiлкoвитo пoвaлeнo Haм дoвeлoся nepeкoFtaтися в гipкiЙ пpaвдi' щo нa
зeмлi pyськiЙ нeмa Й тiнi зaкoннoстi> [124, с. 205].

P. 1834 мiнiстp oсвiти гp. C. Увapoв пoдaв Mикoлt | дoпoвiдь, дe'
м iн . писaв: <Чи кopисHo дoпyскaти дoвeдeння i  вxopoнeння y нaс
дeшeвoi лiтepaтypи, щo i] мeтoю i вислiдoм e дiяння нa нижчиЙ клaс
гpaмoтHoгo HaсeлeнHя. Гoлoвнe цeнзypнe yпpaвлiння, всeбiчнo
oбмipкyвaвцJи тe питaння, пpиЙшлo дo дy1.,ки, щo пpивoдити нижчi
клaси' тaк мoBити' B pyХ t тpимaти iх якби в HaпpyжeHiм стaнi, бyлo б
нe тiльки нe кopисHo, aлe нaвiть шкiдливo>. Peзoлюцiя Mикoли | нa
тiй дoпoвtдi бyлa кopoткa: <|-| iлкoвитa пpaвдa. Hi в якoмy paзi нe
дoпyскaти> [83. с '  300-301] Тaк oдним пiдписoм Mикoли |, з tнtцiaтиви
мiнlстpa Hapoднoi oсвiти, зaбopoнeнo дpyкyвaти дeшeвi кHижки для
Hapoдy

Haвeдy тyт <спoвiдaння вipи> гp. C. Увapoвa 3 влaсних Йoгo yст: <Mи,
сeбтo люди Х|Х ст, y тяжкoмy noлoжeннi, - ми )кивeмo сepeд бyp i
пoлiтичниx poзpyх Hapoди мiняють свiЙ пoбyт, oнoвлюютЬся,
xвилюютЬся, iдyть впepeд. Aлe Poсiя - щe мoлoдa, }ieBиннa i нe пoвиннa
зaзHaти - бoдaЙ щe тeпep, oтиx кpивaвиx кoлoтнev. Heoбxiднo
пpoдoв)кити l] мoлoдiсть i тим чaсoм вихoвaти iT. oсЬ мoя пoлiтичнa
систeмa Я знaю, чoгo ХoЧyтЬ нaшi лiбepaли, нaшi жypнaлtсти тa lxнi
клeвpeти . Aлe.tм нe вдaстЬся кинyти зepeн свoix нa нивy, щo нa нiЙ сiю
i стoю нa iТ стopoжi, - нi, нe вдaстЬся. Moе дiлo нe тiльки стeжити зa
пpoсвiтoю. aлe Й стe)кити 3a дyxoм пoкoлiння. Якщo мeнi вдaстЬся
вiдсyнyти Poсiю на 50 poкiв вiд тoгo, щo гoтylотЬ iй тeopit, тo я викoнaю
свtй oбoв'язoк i пoмpy спoкiйнo oсь мoя тeopiя; я спoдiвaюся, Щo я цe
викoHaю Я мaю нa тe дoбpy вoлю i пoлiтичнi зaсoби. Я знaю, щo пporи
MeHe кpичaтЬ, _ я Fie слyхaю тих кpикiв HeхaЙ нaзивaютЬ мeнe

oбскypaнтoм, -дepжaвниЙ мyж noвинeн стoяти вищe юpби> |2a'c 267|
P' 1847 гoлoвa paди дитячих пpитyлкiв гp. Cтpoгaнoвa звepнyлaся дo

гp. C. Увapoвa з пpoХaнням пoклoпoтaтися пpo дoзвiл видaвaти дитяниЙ
тиЖHeвик <oтдoxнoвeнie> (<Biдпoнинoк>). Ha пpoхaннi пoклaдeнo тaкy
peзoлюцiю: <И бeз тoгo tr,tHoгo вздopy (<дypниць>) пevaтaeтся> [336, с.
330-3311.

oсь як сeнaтop К. Лeбeдeв oхapaктepизyвaв гp C. Увapoвa, як мiнiсгpa
oсвiти: <Btн нaдaв мiнiстepствy бiльшe блискy, нiж мiцнoти, i вiв Йoгo
бiльшe з спpитнiстю, нiж з кopистю) |324' c.467|.

У к iнцi 1835 p. киiвськиЙ, вoлинськиЙ i  пoдiльськиЙ гeнepaл-
ryбepнaтop клoпoтaвся пpo дoзвiл видaвaти в Киeвi щoдeHHик <Киiвськa
гaзeтa> Miнiстp внyтpiшнiх сnpaв гp. Блyдoв вислoвився, щo вiн нe
бaчить пepeЩкoд дo видaвaння чaсoписy в Киeвi, aлe шeф жaндapмiв
гp. Бeнкeндopф вислoвився пpoти тoгo, а тoмy мiнiстp oсвiти гp C.Увapoв
нe дaв дoзвoлy нa видaння в Киeвi щoдeнникa [194' с 586-587]

Haстyпнoгo poкy в Киeвi пo.laв вихoдити чaсoпис <Кieвскiя oбъявлeнiя>,
a вiд 1838p. - <Кieвскiя Гyбepнскiя B*дoмoсти> Toгo самoгo pot<y КиTвськa
дyхoвHа aкaдeмiя пoчaлa видaвaти тиx(нeвик <Boскpeснoe нтeнie> [244'
с 299-300]

Укpaiнськa лiтepaтypa oсoбливo бaгaтo лиxa зaзHaлa вiд дpyгoi
пoлoвини 40-x poкiв, пiсля викpитгя Киpилo-Meтoдiiвськoгo бpaтствa.
P,1846 в дитячolly жypнaлi <3в*здoчкa> (видaвaлa Йoгo A. Iшtмoвa в
Пeтepбypзi) П. Кyлiш yмiстив кopoткy iстopiю Укpaiни _ <Пoв.kсть oбъ
yкpaиHскoмъ нapoд*>, _ щo пoтiм вийшлa oкpef\,loю книЖкoю. l-!eнзop.
щo дaв дoзвiл нa дpyкyвaння Кyлiшeвoj <Пoвiстi> в чaсoписy, дiстaв
сyвopy дoгaнy; Цeнзop, щo дo3вoлив oкpeмe t l  видaння, бyв пoкapaниЙ
yв'язHeHHяM y фopтeui, a П Кyлiш бyв зaapeштoвaниЙ. B скopoмy vaсi
TШeвчeнкo, П Кyлiш i M. Кoстoмapoв 3a yчaстЬ в Киpилo-Meтoдtiвськiм
бpaтствi нe тiльки пiдпaли кapi нa зaслaння, aлe й 6yли пoзбaвлeнi
пpaвa зaЙмaтися лiтepaтypнoю пpaцeю (Шeвveнкoвi зaбopoнeнo тaкo)к
мaлювaти), a видaнr пepeд тим Тxнi твopи зaбopoнeнo A сaмe, <Кoбзap>
Т Шeвчeнкa, oпoвiдaння <Пoвtсть oбь yкpaинскoмъ нapoд*>,
<Укpaинa> i кMихaЙлo Чepнишeнкo> П Кyлiшa тa <Укpaинскiя бaллaды>
i <B.kткa> M Кoстoмapoвa [329, с. 30].

Чepeз цeнзypнi yтиски нe пoбaчили свrтy iстopiя УкpaТни i  Бiблiя
для нapoдy, щo lx 3ладив Г. Квiткa-oсHoв'янeнкo. <Лiтoпис> Гpaб'янки
3a3нaв дeкiлькa кyпюp, a, сaпie, викpeслeнo тt мiсця, дe, Ha дyмкy
ЦeHзopa Maцкeвиva, вияв,lялaся явHa пpистpaстЬ дo ( I\iaлopoссiЙскoЙ >
нaцtoнaльнoстi. Гoлoвa кoмiсii для poзбopy дpeвнix aктiв, щo бyлa
видaвЦeм тoгo <Лiтoписy), Bкaзaв y скapзi Гoлoвнoмy Цeнзypнo]t,ty
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yпpaвЛiHHю, щo пoдвиги Б. xMeлЬницЬкoгo тaкi вeликi,  щo пoХвалa Йoгo
oсoби He мo)кe бyти зaйвoю. Aлe Гoлoвнe yпpaвлiння зaлиllJилo в силi
piшeння Цeнзopa, кepyючисЬ тaeMHим ЦapсЬкиM нaкaзoм' щoб
писЬмeнHики якoмoгa oбepeжнiшe poзвa)кaли тaм, дe спpaвa йдe пpo
нapoднiсть aбo мoвy <Maлopoссiи>, <нe дaвaя пepeв*сa любвu къ
poОuн* нaдъ любoвЬю ,сЬ omФleсmвyD [304, c. 443-442l'

,Qo яких кypйoзiв дoХoдилa цeнзypa в пepeслiдyвaннi всЬoгo, щo
пoв'язyвaлocя з iм'ям Укpalни, свiдчить тaкиЙ фaкт: p. 1852 у Пapижi
xтoсЬ пpидyмaв нoвиЙ тaнoк i назвaв Йoгo <<La Mazeppa> У фeЙлeтoнi
чaсoписy <C-Пeтepбypгскiя B'tдoп/loсти)) дoдaHo npи звдцi пpo тoЙ тaHoк
пpипyщeHHя, щo тaнoк <Maзeпa> знaЙдe скpiзь пol. . lJиpeнHя Miнiстp
oсвiти кн. Плaтoн Шipiнський-Шixмaтoв (1850-1853) бyв пepeкoнaний'
щo тyт зaХoвyeтЬся якийсь глyм Hад Poсieю, внaслiдoк нoгo нaдiслaв
кypaтopoвi ПeтepбypзькoТ шкiльнoi oкpyги тaкoгo л|Аcтa <Пpизнaюни,
щo вiсткa пpo нoвиЙ тaнoк'  нaзвaний HaцJими HeпpихилЬHикaми
<Maзeпoю>, нa пoшaHy зpaдHикa Poсi l ,  нe мyсилa б знaЙти мiсЦя в
poсiЙськoмy нaсoписi, щo видaeтЬся пpaвитeлЬствot\,l, a тaкo)к, щo тe
нeHaвисHe кoжнoмy poсiянинoвi iм'я злoчинця, нaвiть в пpилoжeннi дo
тaнкa, нe мyсили б знаЙти з пoчyття вipнoniддaнствa aпpoбaцiю, дyжe
пpoшy вaс зpoбити в пpисyтнoстi пeтepбypзЬкoгo цeHзypнoгo кoмiтeтy
сyвopyдoгaнy цeнзopoвi ПeЙкepoвi i  peдaкгopoвi oнкiнoвy> [195' с.688-
6891

lJ-{e бiльшим кypйoзoм [, lикoлa[всЬкoгo peжиму булa цeн3ypa
тpaнсnopaнтiв i  нoт. A сaмe, нa тpaHспopaHтaх в кiнцi ni .q лiнtями
кpaсyвaвся такиЙ напис: <Пeчaтать дoзвoлястся>, a дaлi бyв пiдпис
цeнзopa i  Аaтa. oдин з члeнiв Гoлoвнoгo yпpaвлiння в спpaвaХ дpyкy
дiзнaвся, щo якиЙсь пaн, виTжджaючи зa кopдoH, Haкyпив y Пeтepбypзi
багатo тpaHспopaнтiв, щoб пoкaзyвaти lх в eвpoпi як зpaзoк пильнoстi
poсiйськo[ ЦeHзypи. oтoж з iнiцiaтиви тoгo члeнa Упpaвлiння скaсoвaHo
цeнзypy тpaнспopaнтiв [144' с 159]. 15 бepeзня 1851 p. Гoлoвнe
Упpaвлiння виAaлo тaкe poзпopяд)кeHHя цeнтpaлЬHим кoмiтeтatvl:
<Maючи нa yвaзi  нeбeзпeкy, щo пiд нoтниttЛи знaчкaми гt 'o)кyтЬ
скpивaтися злoмиснi твopи, писaнi пoтaЙним ключeм, aбo дo мoтивiв
цepкoвHих пlсeHЬ fulo)кyтЬ пpистoсoвyвaтися слoвa пpoстoHapoдHo|
пiснi '  ГoлoвHe Цeнзypнe yпpaвлiнHя нaкaзy €  цeнзypним кoмiтeтaм в
сyмн|вl-,|иx випaдкax' з мeтo}o пoпepeдити тaкe злoвx(ивaHHя' дopyЧати
пoпepeднiЙ poзгляд мy3ичниx твopiв oсoбам, щo poзyмiютЬся в нoтaХ)
[96'  с.  275]

Бeзцepeмoннiсть poсiЙськoi цeHзypи дoХoдилa дo тoгo, щo xoтiлa
Hаклaсти свoю pyкy нaвiть Ha твopи святитeлiв i нa сaмe e вaнгeлie Tак,
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!митpo Бyrypлiн, гoлoвa тaoil,lнoгo цeнзypнoгo Кoмiтeтy 2 квiтня ,1848p -
xoтiв вилyнити дeкiлькa pядкiв з aкaфiстy Пoкpoвy Бoжoj Maтepi,
ввaжaючи jх 3a peвoлюцiЙнi.  Ha тe гp. !митpo Блyдoв скaзaв
!.Бyтypлiнoвi, щo тoЙ oсyд)кye влaснoгo aHгeлa св flмитpa Poстoвськoгo,
бo сaмe вiн e автopoм aкaфiсry - <Хтo б нe бyв йoгo aвтopoм, aлe aкaфiст
мiстить в сoбi нeбeзпeчнi вислoви, як нanp, <PaдyЙся, Heзpимoe
yкpoщeнie влaдик х(eстoких tзвipoпpaвних!> - <Bи i в e вaнгeлiТ знaйдeтe
вислoви, щo oсyджyютЬ злиx пpaвитeлiв>, _ вiдкaзaв Блyдoв. _ <Taк щo
ж? Кoли б eвaнгeлie нe бyлo тaкoю вiдoмoю yсiм книгoю' звiснo тpeбa
бyлo б цeнзypi випpaвити Йoгo>, - вiдпoвiв Бyтypлiн [96' с 206]' Пpo
дiяльнiсть бyтypлiнськoгo кoмiтeтy дoситЬ lгaДaтVi' щo вiн забopoнив
вмiстити oгoлoшeння в чaсoписax пpo виxiд y свiт книги <Истopiя AсинскoЙ
peспyблики), визHaЮчи peвoлюцiЙнoю сaмy нaзвy тoi книги, a тaкo)к
зaбopoнив зaмiткy пpo xвopoбy кapтoплi, вбaчaючи в цЬoмy Hapyгy Haд
Бoжoю вoлeю [3,|4' с 146-147l.

Ужe нepeз дeкiлькa poкiв пiсля свoгo встyпy Ha цapствo, oлeксaндp ||
вlдзнaчився тим сaмим HeпpиxилЬHим стaвлeнHям дo yкpaIHсЬкo|
лiтeparypи, як i йoгo пoпepeдHик Mикoлa |. Тaк, p. .1859 цeнзypним кoмiтgгaм
нaкaзaнo стeжити 3a тим, щoб твopи нa yкpaTнсЬкiм (<мaлopoссiйскoм>)
дtaлeкгi, писaнi влaсHe для пoшиpeння мt)к пpoстoлЮддям' дpyкyвaлися
нe iнaкшe, як (pyсскими> лiтepal\nи та щoб пoдiбнi нapoднi кHижки.
видpyкyванi за кopдoнoм пoлЬсЬким шpифтoм, нe дoпyскaлися ввoзy дo
Poсii [97, с 295]. Тoгo сaмoгo poкy П. Кyлiшeвi вiдмoвлeнo видaвaтИ
двoмiсяvник <Хaтa> [238' с '101] Toдiж цeнзypa видaлa низкy oбiжникiв iз
зaбopoнoю oбгoвopювaти в лiтepaтypi питaння пpo кpiпaцтвo' внaслiдoк
чoгo пpи кiнцi .1 B59p цiлкoвитo пpипинилoся в пepioдичHих видaнHях
oбгoвopeння сeляHсЬкoгo nитaння [337' c. 388]

P ,1860 зaкiнчився нeyспiхoм нaмipдвox киТвсЬких сryдeнтiв - Кaлeникa
Шeйкoвськoгo тa Пилипa Лeвицькoгo - видaвaти ти)кHeвик <Гoлoсъ>, щo
мaв мiстити нa свoIх стopiнкax, як цe виднo з тoi пpoгpaми, щo ix пoдaли
вoни дo цeнзypнoгo кoмiтery, твopи кpaснoгo nисЬмeнствa як poсlЙськoю,
тaк i < южнo-poссiЙскoю> мoвoю Пpaвдa, y тoЙ нaс вихoдила в Киeвi гaзeтa
<КieвскiЙ Teлeгpaфъ>, aлe |T нe MoжHa бyлo ввaжaти зa yкpaiнськy хov би
зa iT нaпpямoк КиiвськиЙ гeнepaл-ryбepнaгop кн. Baсилыlикoв нaдiслaв
тoдiшньoмy кypaтopoвi КиТвськol шкiльнoj oкpyги M Пipoгoвy oфiцiЙний
дoпис, дe, пo-пepшe' вислoвив сyмнiв, (чи мo)кyтЬ Йти в газeтi стaтгi <нa
мaлopoссiЙскoмъ нaptнiи>, пo-дpyгe вкaзaв, щo дoзвiл нa видaHHя гaзeти
y н iвepситeтсЬки I\'и стyдeнтaм и зaлe)кати мe вiд м iн iстpa oсвiти. oднoнаснo

.<Кoмпeт2 квiтня 1848 p > (бyвскасoвaний oлeксандpoм || 6 гpyдня 1855 p )
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кH BасИлЬчикoв нaпИсaв Miнiстpoв| oсв|тИ e КoвaлeвсЬкoмy. щo' нa Йoгсl
дyMкy, нe слiд ДaзaтИ дoзвoлy стyдeHтаr\Л Hа видaHHя гaзeти в Кисвl
Poзyмiсться. ки.iвськi стyдeHтИ дoзвoлy He д|сТaЛи |2З1 ' c 81-85]

ЗгaдaниЙ вищe К ШeЙкoвськиЙ в 186.1 p звepнyвся дo ки|всЬкoгo
цeHзypнoгo кoM|тeтy з пpoХaHHяM дoзвoлитИ Йoмy надpyкyвaтИ пepeдHс
слoвo дo кoпьlта ю}кHopycсКoгo слoвapя) п|д Haзвoю <H.kскoлькo слoвъ
o юЖHopyсскoMъ нapoд.lr и въ oсoбeHHoсти o eгo язьtк.lr> I.ieнзop o Лaзoв
пoдав кoM|тeтoв| в|д3иB' нa п|дстaв| якoгo кoM|тeт He дaв згoди Ha
дpyкyвaHня тoгo пepeдHЬoгo слoвa Haвeдy тyт дeкiлькa витягiв 3 pyкoписy
К ШeйкoвсЬкoгo, щo |x ввa)кaв цeHзop 3a HeпpИпyстимr C 2 pукonиcу'
<.Цoля п|вдeHнopyсЬкoгo нapoдy в Йoгo iстopиннiм xoдi, а oсoбливo в
сyчаcH|м Йoгo стaнoвищi, нaЙбlльшe e пoдlбнa дo дoл| бoлгap> C 3 кУся
p|зHИЦя дoлt бoлгap вiд дoлt п|вдeHнopyсiв пoлягас в тoмy' щo дoля
пеpшИХ Cцlллa l  Xapiбдa (тypки i  фaнapioти) с бtльш згyбнi l  жopсткi
завдякИ свoiЙ нyжoнapoднrй сyтt, тoдi як y пiвдeннopyсiв Cцiлла i  Хapiбдa
(poсiяни l  пoляки)дiють в iм'я спoplднeнoстI тa пlд Maскoю бpaтepствa
Алe цiлyвaння |yди вapтe чyжeHapoднoгo гнiтy> Ha тtй жe стopiнцl
пpимlткa 1 . <ПtвдeннopyськиЙ нapoд yявляс сoбl eксплyaтaцiю пpoстo y
видi кpoвoжaдHoст| B Йoгo yявi кoжниЙ кaцaп r piзyн, гoтoвиЙ звeсти ad
patres зa стo кoпiЙoк стo дy|'lJ)) [325 с 83-84]

Ty сaмy дoлю зaзнaв pyкoпИс |стopичHol пpaцi Л. A-гa i  I Maндиpки
<Гeтьмaнъ Пeтpъ lopoшeнкo 1665-,1 676 r) '  щo бyв нa poзглядl тoгo
сaмoгo Цeнзopa o Лaзoвa в 1862 p Пoдaм тyт дeкtлькa витяг|в з Йoгo
вiдзивy <Aвт.op' виклaдaюЧи iстopiю .Qopoшeнкa, пtдiбpaв l  згpyпyвaв
фaкrи тaк' зMaлювaв ix в тaкoмy свlтлi, щo твip Moх(Ha ввaЖaти за пpoтeст
пpoти зaкoннoстi вoлoдiння Poсlсю Укpaiни. oсoбливo стaвитЬся тyт
пepeд oчi, щo Poсiя Андpyс|всЬким дoгoвopoM скaсyвaлa ПepeяслaвськиЙ
дoгoвtp i нepeз тe втpатилa пpaвo нa вoлoдiння Укpaiнoю Aвтop так
пepeЙнявся тoю iдeeю, щo y всЬoмy свoсMy вeликoмy твopi (401 с
pyкoписy _ C ) нiдe He Haзиваe Poсiю свoсЮ бaтькlвщинoю, нt paзy He
Hаписaв (Haш гoсyдapЬ)), (Ha[!e пpaвитeлЬствo>, a скp|зЬ l  Heвпиннo
вживaс Bиpaз < MoскoвскiЙ гoсyдapЬ>, ( Moскoвскиe пpaвитeл Ьствo>, aбo
нaвiть npoстo <Moсквa> Btн жe HaвoдитЬ цiкaвy цитaтy з 76. i  стop
pyкoп Исy, дe пoдarтЬся хapаКтepисти кa yкpaI HсЬкoгo Hapoдy (yкpaI HсЬкИЙ
Hapoд пpидбaв пoчyття влaснoТ гiднoстi, щo i тeпep вiдзнаvae yкpaiHця
вiд пpoстoлюддя iншиx нaцtЙ> [325' с 86]

Пpaвдa. .qeякe пoлeгшeння для yкpaTHськoi лtтepaтypи всe ж в|д-
чyBaЛoся вiд 1860 p , кoлИ пoчaв BV|хotV|ту1в Пeтepбypз| xrypнaл <oснoвa>.
щo дpyкyвaвся в дpyКapнi П Кyлlшa УпpaвитeлЬ тoj дpyкapнi .Qaнилo
КaмeнeцькиЙ впepшe пoчaв BИtaBaтVi дeшeвo i veпypнeнькo бpoшypи
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для yкpalHсЬкoгo Hapoдy plзHoю MoвoЮ тa пoшиpювaти |x сepeд нapoдy
чepeз свotx знaЙoмиx i  пpиятeлtв, щo .м дaвaв y бopг свo| вИдaHHя Иoгo
мaлo бeнтeжилa нeспpавнiсть кoмiс loнepiв y виплaтi  бopry <Aби Йшли
Hа пo)китoк), _ звичaЙнo кaзав в|H. якщo Хтo.Heбyдь зaнiпaв тy дpaхшиBy
тeму [267' с 35, l]  Aлe нeзaбapoм пoдyB пtвнtчниЙ в|тep, щo нaдoвгo
затpиMaв poзвитoк yкpaIHсЬкo| лiтеpaтypи

A сaмe, дня 18 липHя .1863 p мiнiстp внyтpiшнiх сnpaв П Baлyсв
нaдiслaв мtнiстpoвi oсвiти oлeксaндpy Гoлoвнiнy такoгo л|Аcтa' '  к laвнo
Bжe тoчaтЬся сyпepeчки в HаtДlЙ пpeс| пpo Moжлив|стЬ |сHyвaHHя
сaмoстiЙнol yкpa| нcЬкoТ лiтepатypи Пpивoдoм тиХ сyпepeчoк пoслy)кили
тi твopи дeякиХ писЬплeHHикiв '  щo визHaчилися бiльш.мeHш видaтHиM
тaлaHтoM aбo свoсю ooигlнaльнtстю B oстaннiЙ чaс пИтaHHя пDo
yкpaIHсЬкy л|тepaтypy нaбpaлo iншиЙ Хаpaктep' зaвдякИ чистo
пoЛ|тИчHим oбставинaм' щo нe MаютЬ x{oдHoгo стoсyHкy дo л|тepaтypHиx
iнтepeсtв PaнiшнiтвopИ yкpаТнськoю мoвoЮ мaли Ha yвaз| лишe oсвiчeнt
клaсИ пlвдeHнol Poсt i ,  тeпep жe пpибrнники yкpaiHсЬкot нaЦioнaльнoстl
звepнyли yвaгy Ha нeoсв|чeHy мaсy'  l  т| з HиХ, щo нaмaгaються здtЙснити
свol пoлlтичH| HaM|pИ' взялися'  пlд вигля.qoм пoшиpeння гpaMoтHoст| l
пpoсв|ти, тa вИдaHHя книг для пepшoгo читaHHя, бyквapiв, гpaматик,
гeoгpaфiЙ i  т п Cep.д пoдiбниx дiянiв бyлo бaгaтo oсtб, щo пpo ниХ
пpoвaдилaся дoслtдчa спpaвa в спeц|aлЬнrЙ кoмrсir .  У Пeтepбypзi  нaвiть
збиpаються nox{epТви для вИдaHHя дeшeвих книг yкpaiHсЬкoю MoвoЮ
(<нa южнo-pyсскoMъ нap*vtи>)- Бaгатo з тиx кHиг yжe noстyпилo Ha
poзгляд Пeтepбypзькoгo цeHзypнoгo кoмiтeтy, a Heмaлa кiлькlсть lx
встynaс .qo Киtвськoгo цeнзypнoгo кoмiтeтy oстaннtЙ oсoбливo вiдvyс
тpyдHoщl в спpав| пpoпyскy згaдaниx видaнЬ' мaюЧи нa yвaз| тaк|
oбст;.lвиг;:l. HaвчаHHя y всiх бeз виняткy шкoлax пpoвoдитЬся poсtйськoю
мoвoЮ, l  yживaHHя yкpа|нсЬкo| Moви в |. lJкoлax Hlдe He дo3вoлeHo; сaMe
питaнHя пpo кopистЬ l  1ЙoЖлив|стЬ y}(ивaHHя yкpaIHсЬкo| Moви He Т|лЬки
нe виo|шeHo. aлe Hав|тЬ пoстaвv тaкoгo пИтaнHя пoиЙнятo бiльшlстю

- П Baлyсв мaв нa yвaзi збipкy пoжepтв M Кoсroмаpoвим на видаHня Hayкoвo-noпyляpних
книгyкpalHсЬкoюlиoвoю BиказипoжepтвцloмlсячнoдpyкyвaвМ Кoсгoмapoвзасвoiмпiдписoм
нa стoplнкаx чaсoписy <C-Пeтеpбypскlя B'hдoмoсти> He маючи нaAIl  викopистати чepeз

цeнзypнl yтиски зtбpанt гpot lJ l  щo зaлиЦJилися пlсЛя видання двoХ кних(oк - o Cтепана
onaтoвичa <oпoвiAання Cв Писання> та o Кoписькoгo кApихмeтика aбo щoтниця>' -
M Кoстoмаpoв пepeдав p 1 881 4000 кpб Акадeмl i  Hayк на пpeм|ю 3a yкpа|нсЬкo-poсlиський
слoвник 3агальнlзбopиAкадeМ|iнayк3тpавня1897p зaтвepдили<Пpaвилаnpoпpисyд)кeHня
пpeмl l  M Кoсгoмарoва за кpащиЙ yкpа|нськo-poс|ЙсЬкиЙ слoвник> (<Пpaвила> наApyкoвaнo,
M lн вч , l0кКteвскotCтаpиньt>за 1902p 1 Пpeмlюoдepжaвyкpа|нсЬкo-poсtЙсьхийслoвник

щo Йoгo cклaАaлa слoвapна хoмlсtя кCтapol Гpoмaди> в Киeвi CлoвниХ тoй виЙшoв y св|т
190Bp y кисвi зa peдaкцlсю Бopисз Гplннeнкa



yкpaiнцiв (<мaлopoссiянъ>)з oбypeнням, щo чaстo зHаxoдитЬ свiЙ вислiв
y npeсi Boни дyжe дoклaдHo дoкaзyютЬ, щo нiякoi oкpel\,tol yкpaТнcЬкoi
мoви He бyлo, нeмa i нe мoжe бyти; щo мoвa,якy вживae пpoстoлЮддя,
r тa сaмa poсiЙськa мoвa' т iльки зiпсoвaнa пiд впливoм Ha HeТ Пoльщi'
щo poсiЙськa Moвa тaк сaмo зpoзyмiлa для yкpaiнцiв, як i  для poсiян, i
нaвiть зHaчHo зpoзyмiлiшa' нiж т зв. yкpaТнсЬкa мoвa, щo iT yтвopюють
для l-tиx дeякi yкpaTнцi (<мaлopoссьt>) i  ocoбливo пoляки Бiльшiсть
сaMиХ yкpaТнцiв (<мaлopoссoвъ>) дoкopя €  oсoбам тoгo гypткa. щo
HaN,lагаються дoкaзyвaти пpoтилeжнe' в сeпapaтич H их зaдy Maх' вopo)ких
дo Poсi i  тa згyбниx для Укpaiни (<Mалopoссiи>) Явищe тe тиM бiльшe
пpикpe тa зaслyгoвye yвaги' щo i вoнa збiгaсться з пoлiтичними зaдyмaми
пoлякiв i лeдвe чи нe [M зoбoв'язaнe свoiм пoxoд)кeHням. якщo сyдити
з тиХ pyкoписiв. щo встyпaЮтЬ дo Цeнзypи, a тaкoж з тoгo, щo бiльшa
ЧaстиHa yкpaТHсЬких твopiв дiЙснo встyпaо вiд noлякiв Haкiнeць, i
киtвськиЙ гeнepaл-гyбepнaтop ввaжaс нeбeзпeчним i шкiдливим випyск
y свiт пepeклaдy на yкpaiнсЬкy мoвy Hoвoгo 3апoвiтy, щo тeпep
зHaХoдитЬся Ha poзглядi Cв. Cинoдy.

Бepyни нa yвaгy. з oдHoгo бoкy, cyнaснe нeспoкiЙHe стaнoвищe
сyспiльствa, a з iншoгo бoкy' мaюни нa yвaзi, щo питaHня пpo HaвчaнHя
гpaмoтHoстt на мiсцeвиХ дIaлeктax He д|стaлo дoсl oстaтoчHoгo p||лeHHя
в зaкoHoдaB]o|\,ly пopядкy, мiнiстp внyтplшнtх спpaв пpизнaв нeoбхiдним
нaдaлi _ aждo пopoзyмiння з мiнiстpoм HapoдHoТoсвiти, oбep-пpoкypopol,t
Cв Cинoдy i  шeфoм жaндаpмiв щoдo дpyкyвaння книг yкpaiноЬкoю
MoвoЮ _ вчиHити poзпopяджeнHя пo цeHзypHotйy вiдoмствy. щoб дo дpyкy
дoзвoлялисЬ лишe тt твopи yкpaiнсЬкoю Moвoю' щo HaлeжaтЬдo кpaсHoгo
писЬMeнствa' aЛe здep)кaтИся в|д пpoпyскy кHиг yкpa|нсЬкoю мoвoю як
дyxoвнoгo зм|стy, тaк l п|дpyчHикtв i взaгaлi книг, пpизнaчeHиx для пepшoгo
читaHHя Hapoдy L|e poзпopяджeHHя бyлo пoдaнo нa нaЙвищиЙ poзсyд' i
Йoгo вeличнiсть звoлилa Йoгo aпpoбyвaти

Пoвiдoмляючи вaшy яснoвeлЬмoжнiсть пpo вищe нaвeдeHe, мaЮ
шаHy лaскавo пpoситИ вaс He вlдМoвити пoдaти Meнl вaш висHoвoк пpo
кopистЬ i нeoбхiднiстЬ дoзвoлy Ha дpyкyвaHня кHиг yкpaiнськoю мoвoю,
пpизнaЧeHиx для HaB{aHня пpoстoлюддя .Qo цьoгo ввaжaю нeзaЙвим
Aoдaти, щo в ЦiЙ сaмiЙ спpaвi, щo мaе oбгoвopювaтися встaнoвлeHим
пopядкoм, я тeпep жe yвiЙшoв y знoсиHи з гeнepaЛ-aд,ЮтaнтoM кн .[oлгo.
pyкoвим i oбep-пpoкypopoм Cв Cинoдy Пiсля пiдписy Baлyсвa йдe такa
Йoгo пpипискa: <Bвaжaю нeзaЙвим щe дoдaти, щo Киtвський цeнзypниЙ
кoмiтeт звepнyвся дo Meнe 3 пoдaHHяM, дe вкaзyс нa нeoбxiднiсть yжити
3aхoд|в пpoти систeмaтичHoгo Haпливy видaHЬ yкpalHсЬкoю мoвoЮ>.

Miнiстp oсвiти o Гoлoвнiн нaдiслaв 20 лиnня 1863 p. мiнiстpoвi
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Baлyeвy тaкy вiдпoвiдь: < Baша ясHoвeл ЬMoжнiсть ! 3aп итyюн и мoei дyмки
пpo кopисть i  нeoбхiднiсть дoзвoлy нa дpyкyвaнHя кHиг yкpaiHсЬкoю
мoвoЮ' пpизнaчeHиxдля нaEF{aHHя пpoстoлюддя' ви звoлитe спoв|стити'
щo Киiвський цeнзypний кoмiтeт вкaзyс нa нeoбхtднiсть вжити зaхoдiв
пpoти систeмaтиЧl-|oгo нaпливy видaнЬ yкpaiнськoю мoвoю i щo киiвськиЙ
гeнepaл-ryбepнaтop зHaХoдитЬ нeбeзпeчним i шкiдливи|lJt випyск y свiт
пepeклaдy yкpaiнсЬкoЮ lt,loвoЮ Hoвoгo 3aпoвiтy, щo тeпep e нa poзглядi
Cв Cинoдy. Maю шaнy пoвiдoмити вaс, щo сyтЬ твopy с дyмки, вислoвлeнi
в HЬoмy, i взaгaлi вчeнHя, щo йoгo пoшиpюe твip, _ цe e пiдстaвa для
зaбopoни чи дoзвoлy тoi чи iншoi книги, a He мoвa чи дiaлeкт, якoю Чи
яким iT HaписaHo, i щo стapaнHя писЬмeнникiв onpaц}oвaти гpaмaтичHo
кo)кнy мoвy чи дlaлeКт | Aля тoгo писати | Apyкyвaти тoю мoвoЮ e дy)кe
кopисHo з пoглядy нapoднoТ пpoсвiти i зaслyгoвyс пoвHoi пoшaни Чepeз
тe мiнiстepствo нapoдHoi oсвiти пoвиHHo зaoхoчyвaти i сnpияти пoдiбнoмy
стapaнHю Якщo тe стapaння вживaeтЬся дeякими oсoбaми, як мalДкapa,
щoб пpикpити злoчиннi нaмipи, iякщo кl. lиги, nисaнi yкpajнсЬкoЮ мoвoю,
вживaютЬся як знapяддя шкlдливo| aHтиpeлtгtЙнot чи пoл|тичHo|
nponaгaнди, тo цeнзypa пoвиннa зaбopoняти пoдiбнi книги. алe
зaбopoняти |Х 3a Ayfrlки, вислoвлeнi в HиХ, a нe зa мoвy' щo нa нiЙ книгy
Haписaнo Якщo тaкиx твopiв пoдaстЬся дo КиТвськoгo ЦeнзypHoгo кoмiтeтy
в знaчнiЙ кiлькoстi, тo кoмiтeт мiг би пpoсити пpo тиMчaсoвe пiдсилeння
пepсoнaлy цeнзopiв Bимory пpo вжиття зaхoдiв пpoти систeматиЧHoгo
Haпливy видaнЬ yкpaТнсЬкoю il,loвoю ввa)кaю зa цiлкoвитo нeслy|'lJнy. Щoдo
дyмки киlвсЬкoгo гeнepaл-гyбepнaтopa пpo нeбeзпeкy i  шкiдливiсть
випyскaти y свiт yкpalнськиЙ пepeклaд Hoвoгo 3aпoвiтy, я, з пolДaни дo
гeнepaл.aд,ютaнтa Aннeнкoвa, пoясHЮю пoдiбнy дyмкy якoюсЬ
нeвпpaвнoю кaнцeляpiЙнoю пoмилкoю lyхoвнe вiдoмствo мae свolм
oбoв'язкoм пoшиpювaти HoвиЙ 3anoвiт мiж всiмa piзнoплeмeнHиtЙи
гpoмaдяHaми iмпepii нa всiх мoвax, i пpaвдивим святoм Haшoi цepкви
бyв би тoЙ дeнь, кoли б ми мoгли скaзaти, щo в кoжнiм дoмi, в кoжнiЙ
<и3бъ>' хaтi i  юpтi e пpимipник eвaнгeлiя Moвoю, зpoзyмtлoю ixнiм
мeuJкaHцям. Miнiстepствo нapoдHoi oсвiти, зi свoгo бoкy, всiмa зaсoбaми
дбас пpo пoшиpeння в свoТх шкoлax, a чepeз них сepeд Hapoдy, кHиг
дyxoвHoгo змiстy, дpyкyс tx в дeкiлькox дeсяткax тисяч, i в числi тих кHиг
Hoвий 3aпoвiт нa мiсцeвiм дiaлeпi мyсив би зaЙняти пepцJe мiсцe Toмy
yкpa t нськиЙ пepeклaд eвaнгeлiя, вип paвлeн и й дyхoвнoю цeнзypoю, бyдe
oднieю з нaЙкpaщих спpaв, щo Hими визHaЧилoся тeпepiшнr цapЮвaння,
i мiнiстepствo нapoднoi oсвiти пoвиHHo бaжaти тiЙ спpaвi нaЙбiльшoгo i
пoвнoгo yсnlxy

Haкiнeць, ввaжaю зa свiй oбoв'язoк вкaзaти, щo poкiв 1 5 тoмy я був у
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Фiнляндii caMe в тoЙ чaс, кoли здiЙснювaлися сyвopi зaсoби пpoти кHИГ'
BидpyкoвaниХ для нapoдy фiнськoю г\,loвoЮ aбo li дiaлeктaMи' пpи чo|vly
дoзвoЛялoся дpyкyвaти фiнськoю Moвolo лиl 'Дe кHИги дyхoвнoгo aбo
aгpoнoмiннoгo змiстy Я бyв тoдi свiдкoм oбypeння. щo Йoгo викликaв тoЙ
po3пopядoк сepeд oсiб нaЙвiддaнiшиx пpaвитeлЬствy, - вoHи oплaкyBaли
тoЙ poзпopядoк як пoлiтиннy noMилкy Bopoги пpaвитeлЬствa paдiли з
тoгo poзпopядкy. бo вiн пpинoсив вeликy цJкoдy сaMoMy пpaвиТeлЬствy)
[97, с 302-306j.

l{o сaмe вtдпoвiли Baлyeвy oбep-пpoкypop Cв Cинoдy тa шeф
жaHдapMlв' нeвiдoмo' aлe poзпopядх(eHHя мiнiстpа Baлyeвa зaлишилoся
в силi oбiжник Baлyсвa ЦeнзopаM пpo эaбopoHy пpoпyскaти бyдь.якi
yкpalнсЬк| кHижки, кp|M твop|в з кpaсHoгo писЬMeнствa' фaктиннo тaк
звy3ив пpoдyкц|ю yкpa|нсЬкoi лiтepaтypи, щo звiв li MaЙжe нaнiвeць B
тoЙ чaс, як p. 1861 виЙшлo y свiт 33 yкpalHсЬкиx кHи)кки, p 1865 - лишe
6' p 1866 -oдна (Cпиpидoнa oстaшeвськoгo <Пiвсoтнi кaзoкдля вeсeлих
людeЙ>) i  т д [50' с 176.180]

Xoч oбiжник Baлyeвa зoвсiм нe зaчiпaв питaHHя пpo yкpaiнськi
вИстави | кoHцepти, oднaк aдмiнiстpaцiя нa мiсцяx всiмa спoсoбaми
yтисl(yвaлa lх, дoxoдяч|l|тУт У свoiЙ peвнoстi дo бeзглyздя Тaк. нaпp ,
p 1 864 MихaЙлo CтapицькиЙ i Mикoлa Лисeнкo влaштyвaли в киlвсЬкoмy
мiськoмy тeaтpi кoнцepт з блaгoдiЙнoю f\,leтoю. Упopядvики BHeсли дo
пpoгpaMи дeк|лЬкa yкpatнськиx niсeнь, aлe адмiнiстpaцiя нe дoзвoлилa
Ix спiвaти Тoдi yпopядчики пepeклaли yкpаiнський тeкст нa фpaнцyзькy
мoвv. i  пepшy пiсню <.Qoщик, дoщl4к кaпaс дpiбнeнькo> вiдспtвaнo в
тaкlм виглядl: кLa p|uie' lа p|uie

Quitombe doueсment
Je pensais. je pensаis _
C.est un Zаporoque. mаman!)

<Cпoнaткy. - як пИЩe M. CтapицькиЙ y свoiх спoгaдах, _ пiднявся
нeЙмoвipний peгiт, a пoтiм бypний пpoтeст з виMoгoю Hapoднoгo тeкстy.
зpoзyмiлa piv, щo нaм нeгaЙнo зaбopoнили викoнaHня yкpaiHсЬкиХ пiсeнь
3a пpoгpaMoю тa пpиt\'yсили зaмiнити ix iншими Дoдaм, щo на дpyгoMy
кoнцepтt, щo вiдбyвся чepeз пiврoкy' y)кe дoзвoлeнo бyлo внeсти 2-3
нapoднi пlсeньки> [171, c 470|

HeгaЙHo пiсля видaHHя тaeмHoгo oбiжникa Baлyсвa а сaмe
10 сepпня 1863 p ,  пpиt. lинeHo <ЧepнигoвскiЙ Листoкь> щo Йoгo
вИдaвав Лeoнiд Глiбoв вiд 1861 p , бo Moвляв, (гaзeтa нaблиx<yвaлaся
свolM нaпpямoM l пpoгpaмoю дo жypнaлy кoснoвa>, a сaMoгo
Л Глrбoвa вислaHo адмlнrстpaтивHим пopядкoм з Чepнtгoвa (вrд 30
х(oвтHя 1863p дo 11жoвтня 1865p Л Глrбoв з дpyжиHoю гrepeбyвaв
5|б

y Hiжинi пiд дoглядoм нiжинськoгo пoлiцмeйстpa) [205' с 34'  37]
6 квiтнq 1865 p виЙшoв нoвий _ 3 чepги veтвepтиЙ _ цeнзypниЙ статyт.

зг|дHo з якиM ЦeHзypa пepeХoдилa дo в|дoMстBa ilnIHlстepствa вHyтp|tlJн|x
спpaв; Йoмy ж пiдлягaли як цеHтpaльниЙ opгaн Гoлoвнe ynpaвлiння в
спpaвaх дpyкy, тaк i цeнзypнi кoмiтeти в гoлoвHиX мiстax цapськoi Poсit
Ha HaдднiпpянськiЙ Укpatнi цeнзypнi кoмiтeти бyли в Кисвl тa oдeсi

Ужe в vepвнi 1865 p киiвський гeнepaл-гyбepHaтop Бeзaк нaказaв
пpипиHити видaння Бepдиviвськoгo кaлeндapя [305, с. 386-387]

Heзaбapoм пiсля видaнHя Hoвoгo цeHзypнoгo стaтyтy всi цeнзypнi
кoмiтeти дiстaли вiд Гoлoвнoгo yпpaвлiння в спpaвaХ дpyкy спeцiaльниЙ
кypс poсtЙськoТ лiтepaтypи' щo мaв слyжити зa пiдpyнHy кHигy для
цeнзopiв Кypс тoЙ мaв тaкy нaзвy: <Coбpaнie мaтepiaлoв нaпpaвлeнiи
paзличнЬ|Хъ oтpaслeЙ pyсскoЙ слoвeснoсти зa пoсл.kднee 10-л*тie и
oтeчeствeннoЙ жypнaл Иcт|Al<и зa 1863 1864 гoдьt>. oгляд лipиннol пoeзii
склaв гp. п. Кaпнiс l  ypядoвeцЬ oсoбливиХ дopyЧeHЬ пpи мiнiстpi
П Baлyсвi ПoAaм тyт витяг з тoгo oглядy, дe сaмe Йдe мoвa пpo
T.Шeвчeнкa: <Пopyн з пoeтaMи-слoв'янoфiлaми слiд згaдaти щe лipикa,
щo Йoгo т зв сyчacHi yкpalнoфiли визHaютЬ (xov зoвсiм нeспpaвetлИвo)
виpaзникoм lхнix стpeмлiнь 3бipкa вipшiв T Шeвчeнкa 3.явилaся дpyкoM
пiд зaгaльнoю Haзвoю <Кoбзap> вжe 1842 p. iслaвa Йoгo як чyдoвoгo
лipиннoгo пoeтa yтвepдилaся зHaчнo paнiшe' нiж з'явився гyp. l .oк
yкpaiнoфlлiв, у нoвoм1t poзумiннi ЦЬoгo слoвa. Piн y тoмy. щo влaстИBo
yкpaTнoфiли зaBx(tи були нa Укpaiнi (<в Maлopoссiи>), aлe вoHи Maли
зoвсiм нe тoй Хapaктep i нe тy пЛeтy. щo ними визHaЧaютЬся cучacнl нoвi
yкpаТнoфiли, oсepeдкoм яких пpoтяГo|\4 yсЬoгo Mиl-|yлoгo 10-лiття бyв
Пeтepбyp/, дe вихoдив iхнiй жypнaл <oснoвa> Cпpaвжнi, спoкoнвiчнi
мaпopoсiЙськi yкpaiнoфiли. щo lХ пpeдстaвHикaп'и с oсHoв'яHeнкo
(Квiткa) '  Гoгoль i  Шeвчeнкo (зa виняткoм HeбaгaтЬoх вipшiв э Йoгo
пoeзiЙ) - вiдoмi пaлкoю пoeтичнoю любoв'ю дo сBoei бaтькiвщини тa ii
пpиpoди; дитячoю i бeзмeжнoю вiддaнiстю дo 11 стapoвини, iТ пiсeнь т.а
бaгaтих фaнтaзieю пepeкaзiв; глибoким пpизHaHHяM , щo нeвuеiс\нi у вciх
acпeкmaх emнoеpaфiннi умoвu Укpatнu булu пpuнuнoю п нeщaснoi
icmopii ma Зaпepeчуюmь уcяKy MФ|<лuвicmь caмocmiйнoi noлimuчнoi dля
нei' poлi в мaйбуmHьoму. l.le зiзнaння тим мlцнiшe i /pyнтoвH||.!e y
спoкoнвiчних yкpaiнoфiлiв, щo Hapoд Ha Укpaiн| piшyнe нe пpИчeтHиЙ
дo бyдь-якoгo стpeмлiння дo пoлiтичнoi сaмoстiЙнoстi; iдeя <бiлoгo
цapя> oстaтoчнo пpиглyшилa в HЬoMy вплив (гeтЬMaHщиHи)) '  a якщo в
Maсaх дeкoли МoжHa бyлo пoмiнaти нeвдoвoлeHня' тo вoHo нiяк нe бyлo
виpa3or\4 бyдь-яких пoлtтичних тeндeнцiЙ, aлe внaслiдoк нe3вИчкl4 дo
скaсoвaнoгo тeпep кpiпaцтвa, щo Йoгo зaвeдeнo нa УкpаТнi тiльки пpи
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Цapицi Катepинi || Hepiдкo в тoMy Heзaдoвoлeннi, щo Йoгo дerгo пpиймae
цlлкoM пoмИлкoвo зa тeндeнЦ|eю дo сeпapaти3My' кpиeтЬся ЖaлЬ l
пpизHaHня. щo eкoнoмiнниЙ poзквiт y цiЙ щeдpo oбдapoвaнiй пpиpoдoю
кpalнi ,  стИснyтo inoстaвлeнo в дyжe нeвигiднi yмoви.3 нaсy пapoдi i ,
щo iТ Haписaв Кoтляpeвський нa <EнeТдy>, нa УкpaТнi уci Оuвuлucя нa
cпpoбu пucamLl нa укpai.нcькiм Оiaлeкmi' як нa )кapm aбo як нa нacлidoк
нeЗнaння вeлuкopociЙcькoi мoвu HaЙкpaщий твip oснoв'янeнкa <Пaн
XaлявськиЙ) Haписaнo пo-poсiйськoмy, Гpeбiнкa i Гoгoль nИcaли тaкoх(
пo-poсiйськoмy. ШeвveHкo писав пo-yкpaТHсЬкoмy (<нa ЮжHo-pyсскoMь
нap.tнiи>), aлe завзятi yкpaiнoфiли, як спoкoнвiчнi,  тaк i  нoвi '  твepдять,
щo Шeвчeнкo вoлoдiв yкpaТнськoю мoвoю слaбeнькo* Бyдь-щo-бyдь,
якщo взяти yсю сyкyпHiсть твopiв Шeвчeнка, тo з 'ясyeтЬся, щo Йoгo
д|ялЬHlстЬ цlлкotй вlдпoв|дae lдeaлaiJ l  спoкoнвlчHиХ' a He нoвиx
yкpa. lнoфiлiв. . .  Ш{o ж тopкaeтЬся HoвиХ yкpaTнoфiлiв, щo сyтo
вlдp|зHяютЬся вlд спoкoHвlчHиХ сeпapaтистсЬкип'и мp|яMи | нe мaютЬ
жoдHoгo впЛивy Ha Мaсy HaсeлeнHя нa Укpalнi '  тo, нeзвa)кaЮчи нa всi
зyсИлля ix пpoгoлoсити Шeвчeнкa пoслiдoвникoпll tхнix стpeмлiнь, твopи
Шeвчeнкa piшyve He мaютЬ тoгo Haпpямy Taкиx твopiв, як <Кaвкaз>,
<Poзpитa мoгИЛa> i iн y Шeвнeнкa дyжe мaлo, _ Tx мoжнa, пЛoвляв, Ha
naлЬцях пepepaХyвaтИ' | пpи тoMy в них зoвс|M нeмa сenapaтистсЬкиx
тeндeнцiЙ (a вoни твopятЬ гoлoвHy пpикмeтy нoвих yкpaiнoфiлiв), aлe
пepeЙнятi цiлкoвитo тиM сaMим Haпpя[,1oм, як <oдa на вiльнiсть>,
<Кинжaлъ> тa iншi пoeзit Пyшкiнa, якoгo, звiснo, нixтo нe зaпiдoзpив в
спiвvyттi дo l-|аших сeпapaтистiв Пpaвдa, кoли б Шeвчeнкo жив дoв[r.le,
тo. як зHaти' MoЖe |в|H п|д впливoм дeяких Hoв|| ' lJих oгидHих явищ
нaшoгo сyспiльнoгo життя зaxoпився б eфeмepним стpeмлiнHяM Hoвих
yкpaiнoфiлiв (бaгaтo в Чoмy He MoЖHa He пpизнaти iХ 3a кopoткoзopиХ
вopoгiв свoel бaтькiвщини) Алe дoлi сyдилoся, щoб нaЙкpaщиЙ
yкpa|нсЬкиЙ лtpик зaлишився в свoiЙ л|тepaтypнtй дiялЬHoст|
спoкoнвiчним' стapим yкpaiнoфiлoм y вeличнiм i  шляхeтнiм poзyмiннi
тoгo слoвa) [97' с. 472-473J.

Ha дyмкy MиxaЙлa Лeмкe, дoбpoзинливy oцiнкy Шeвчeнкa з-пiд пepa
oфiцiйнoгo кpитикa мoх(Ha пoясHити yкpaiнським пoХoд)кeHням
гp.П.Кaпнiстa тa Йoгo лЮбoв'ю дo милoзвyннoi, бapвистoТ yкpaТHсЬкoi
пoeзii. Ty1 тaк би мoвити, пoчyття пoeтa (П. Кaпнiст сaм писав бaгaтo
вipшiв) взялo гopy нaд oбoв'язкoм ypядoвЦя |97 ' c. 474l1

Ha пovaткy 70-х poкiв пoвiялo тpoХи вiльнiшим дyхotvl, й yкpaiнськa.
. М Лeмкe в свoTй пpацi <Эпoха цeн3yp|'iЬtх peфopм> дqдaв тaкy пpимtткy дo зraдaHих

слiв П Капнiста пpo слабeнькe вoлoдiння Т Шeыeнкoм yкpaiнськoю мoвoю' <ocкiльки мeнi
вiдoмo' таких вказiвoк, бoдай y дpyкy, нeма, i нe бyлo > |97 ' c 473l
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л iтepaтy pa сп poмoгл aс я збaгaт итtлся дoxoдa м и КиiвсЬкoТ стapoi гporvlaди
цiлoю низкoЮ пoпyляpниХ кHижoк. Алe нeдoвгo тpивaлa, зa вислoвoм
Cepгiя eфpeмoвa, нaцioнaльнa op,лигa. Taк, p. 1875 цeнзypa знищилa
книry К. Шeйнoвськoгo кБyдьlвля свитy) (Meтамopфoз oвидiя Haзoнa.
БoбpyЙськ, 1875). Aдня .18тpaвня 1876 p. oлeксaндp I l ,  пepeбyвaючи в
eмci, пiдписaв тaомниЙ Haкaз, щo HиM зaбopoнялoся нe лицJe видaвaння
yкpaiHсЬкиx книжoк' 3a виHяткoм твopiв кpaсHoгo писЬмeнствa, aлe Й
тeaтpaльнi вистaви, пyблivнa дeклaмaЦiя yкpaiHсЬкиХ твopiв тa дpy-
кyвaHHя yкpaТнськoгo тeкстy дo MyзичHих твopiв. !o тoгo ж нaкaз 1876 p.
щe встaнoвив, щoб в yкpatнсЬкиХ дpyкax нe бyлo нiякoгo вiдсryпy вiд
зaгaлЬHoвживaHoгo poсiЙськoгo пpaвoписy, ceбтo з yдepжaнням лiтep <ъ>'
((Ь|> тa iн , - тaкий пpавoпис звaвся (яpи)ккoюD. Як вiдoмo, iнспipaтopoм
Haкaзy 1876 p бyв, зa вислoвo|l, M flpaгoмaHoвa, ((тaЙниЙ сoвeтник i
явниЙ шпioн> MиxaЙлo Юзeфoвин, автop зaписки <o тaкъ HaзЬ|вaeмoмъ
yкpaинoфилЬскoмъ движeнiи>, дe вiн гoлoвний 3aкид скepyвaв Ha
п i вдeннo-зaхiдни Й вiддiл Poсiйськoгo гeoгpaфiннoгo тoвapиствa в Киeвi"
тa Ha двoХ визHaчHиx дiяviв Biддiлy _ M. flpaгoмaнoвa тa П. ЧyбинсЬкoгo
[153' с 372-381I

Пiд свiжим вpa>кeнням нaкaзy 1876 p M. Дpaгoмaнoв писaв: <3aбopoнa
1863 p. Haстaлa сepeд отpaХy, щo Йoгo HaгHaлo пoлЬсЬкe пoвстaHHя,
зaбopoнa 1876 p. нaстaлa пpи нeбi цiлкoм яснoмy oд yсяких хмap, i мaлo
тoгo, якpаз тoдi, як pyсЬкe Цapсгвo збиpaлoсь oслoбoняти слoв'яH. 3нaчить,
зaбopoнa 1876 p. - зoвсiм бeзпpимipнe i бeзпpининнe самoвiльствo, нaвiтЬ
пoлiтичнa бeзтaкгнiсгь, oдt.|им слoвoм, дypiсгь пepшoгo нoп,tepy)) |52'c.210|
3a тy дypiстЬ цapcЬкoгo ypядy тяЖкo пoкyтyвaлo yкpaТHсЬкe гpoмaдянствo
I xoч вищi пpeдстaвHики влaди нa мiсцяx вкaзyвaли ypядoвi' щo Haкaз
1876 p. (He oпpaвдyeтЬся дiйснoю нeoбxiднiстю тa викликar сepeд
yкpajнсЬкoT (<южнo-pyсский>) iнтeлiгeнцii лишe нeбaжaнe poздpaтyвaння,
ypяд i нaдaлl вeлiв цeнзopaм i гoлoвнoмy yпpaвлiнню в спpaвaх дpyкy
стpoгo дoдepжyвaтися Haкaзy 1876 p. Так' Гoлoвнe ynpaвлiння в спpaвax
дpyкy oбiжникoM з Аня24 л}oтoгo 1881 p. Haкaзaлo Киiвськoмy Цeнзypнotvly
кoмiтeтoвi нe дo3вoляти зoвciм дo дpyкy стaтeй, щo пpoпoвiдyютЬ дyмl(y
npo вшaHyвaння пaм'ятi пoeтa Шeвчeнкa тa npo нeoбxщнiстЬ yвeдeHня
yкpaiнсЬкoj мoви (<мaлopyсЬкoгo нap*viя>) y цepкoвHих пpoпoвiдях i в
шкoлi, a oбiжникoм з дня 10 сiчня .1B92 p нaкaзaнo цeнзopaм <з oсoбливoю
сyвop|стю i  yвaгoю poзглядaти yсi  opигtнaлЬн| yкpaIHськi  твopи,
зaбopoняюvи пpи тolt,ty нe тiльки всe, щo пeps{итЬ зaгaлЬHим цeHзyp|{им

. Biддiл вrдхpитo 13 лютoгo 1873 p. Пepшим гoлoвoю Biддiлy бyв Гpиropiй Гaлa|aн, a
сeкpeтаpeм пaвпo чyбинський
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пpaвилaм, aлe Й з нaЙмeHшoгo пpивoдy пo мoжлиBoст| скopoчyвaти
кiлЬкiстЬ бeздapних твopiв в цiлях чистo дep)кaвHиx) [110' с 1826]

Бeзпoсepeднiм вислiдoм Haкaзy 1876 p. бyлo зaкpиття Киlвськoгo
Biддiлy Гeoгpaфivнoгo Тoвapиствa тa висилкa з Укpаlни M .Qpaгoмaнoвa
i П. Чyбинськoгo-

3гaдaю тyт пpo дeякi цeнзypнi yтиски щoдo yкpalнськoT лiтepaтypи
пiсля видaння нaкaзy 1876p.

P.1877 нe виЙшлo жoднoi yкpaiнськoi книги нa yсЬoмy пpoстopi
цapсЬкoТPoсii [eнзypa Heдoзвoлилa M Лисeнкoвi Haдpyкyвaти тeкстдo
oпep <Чopнoмopцi> i <Tapaс Бyльбa>; П. Кyлiшeвi Heдoзвoлeнoдpyкyвaти
в nepeклaдi дpaми Шeкспipa, П.Hiщинськoмy зaбopoнeнo дpyкyвaти
пepeклaд <oдiссeТ> i <lлiaди> Гoмepa' xoчa, зa цeHзypHиl',t стaтyтoм,
пepeклaд нe пoтpeбyвaв пoпepeднЬoi цeнзypи Ha qднiм збipникy дитячих
yкpajHсЬких oпoвiдaнь Гoлoвнe yпpaвлiння в спpaвax дpyкy зpoбилo тaкий
нaпис: <Haпиоaнo, oчeвидячки, для дiтeЙ, aлe вoF|и пoвиннi B{итися пo-
poсiЙськoмy. 3aбopoнити> [185, с 139] P. 1895 видaнo poзпopяркeнHя _
нe дoзвoляти дo дpyкy yкpaiнськi книx(ки, пpизнaненi для дитячoi
лiтepaтypи, (Хoчa б змiстoм свoТм вoHи 6yли блaгoнaдtйнi> Haвiть бaЙки
eвгeнa Гpeбiнки пiдпaли забopoнi.  Тaк, бaЙкa <Coнцe тa xмapи)
BиKпикaлa зayвaжeнHя цeнзopa: <Aлeгopiя, щo мoжe викликaти piзнi
тoвtr,laчeнHя), a iHшa Йoгo бaЙкa, щo кiннaлaся стpoфoю: <Ta цyp Йoмyl
Бoюсь' poзсep)кy кoмiсapa!>, виКпикaлa тaкy пpипискy цeнзopa: <<Тyт мoжe
бyти нaтяк i пoвищe кoмiсapa!> He дiстaв дoзвoлy Ha дpyк тaкo)к збipник
вipшiв Boлoдимиpа CaмiЙлeнкa 3a тe, щo в них знaЙдeнo бaгaтo
кнeoлoгiзмiв> [185, c. 143,144] oдeськиЙ цeнзypний кoмiтeг зaбopoнив
пepeклaд oпoвiдaнь M Гoгoля <Cтpaшнa il'eстЬ) i <3анapoвaнe мiстo>,
Boлoдимиpa Кopoлeнкa <Лiс шyмитЬ)), дeкiлькa oпoвiдaнь Б Гpiнveнкa
(<Хлoпeць Caнькo>, <Як я yтiкaв>, <Бeз xлiбa>, <Maлeнькi люди>),
Boлoдимиpa Aлeксaндpoвa <Тихoмoвнi спiви нa святi ilnoтиви). Л. Глiбoвa
<Пiсeньки, зaгaдки й жapти> i т. д. [78, c 167-170], aльмaнaxи <Poзмoвa>
тa <3aпoмoгaD, щo lх склaв MихaЙлo Кoмapoв [150' с.  174, 1761'
oпoвiдaння MиxaЙлa Кoцюбинськoгo <П'ятизлoтник> i <Ha вipy> [79,
c.274| КиiвськиЙ цeнзypниЙ кoмiтe1 з Haкaзy Гoлoвнoгo Упpaвлiння в
спpaвaх дpyкy, нe дo3вoлив в 80-х pp дpyкyвaти цiлy низкy вipшtв
M Cтapицькoгo, щo пoбaчили свiтлишe 1908 p [181' с. 190-195] Aлe в
тoЙ caмиЙ чaс цeHзypa АaBaлa дoзвtл Ha дpyкyвaння тaкиX твopiв, як
<Бyвaльщинa>, <!oвгoязикa Хвeськa>, дeякi числeннi <oкaзiT> та

- M .Qpaгoманoв p 1 876 eмiгpyвaв 3а кopAoH 3 Aopyчeнням киiвсЬкoi кCтapoi Гpoмади>
щoб виAaвати yкpаiнський жypнал та знaйoмити lвpoпy 3 Укpаiнoю, a П Чyбинський виixав
дo Пeтepбypгa' дe всгyпив нa cлРкбy дo lr'iн|crepсrвa шляхiв
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числeннi <Toми вipшiв> oбоягoм нa 1-2 дpук. apкyшi, слoвotvt, дo3вoлялися
дo дpyкy тaкiтвopи, щo <Цiлкoм скoмпpoмiтУBaлИ бyли yкpaTнсЬкe слoвo
в oчax читaчa) [56' с. 55-56]. Як пpaвдивo зayвa)кив |вaн Фpaнкo,
<poсiйськa цeнзypa зaлюбки пpoпyскae тaкe смiття, щoб noтiм. дe тpeба,
Moтивyвaти пoтpeбy пiддepжyвaння yтискiв yкpaiHсЬкoгo слoвa: тaкa
лiтepaтypa, мoвляв, нe зaслyry € нa тe, щoб tT тoлepyвaти> [,l89, с. 61]

Укpaiнськa книжкoвa пpoдyкцiя мaЙжe зaнeпaдae, бo лишe виHяткoвo
дeяки]t,t pyкoписai' u]aститЬ пpoскoЧити чepeз poгaчки цeHзypи. Кoли p
1877 Boлoдимиp Hayмeнкo пoдaв дo цeнзypи <oпытъ гpaммaтики
]r,taлopyсскoгo язЬ|кa)), тo oдep)кaв зaбopoнy дpyкyвaти свiЙ твip з тot
пpичиHи' щo (нe мoжнa дoзвoлити дpyкyвaти гpaмaтикy lt ,oви' щo
пpиpeчeнa нa нeбyття> |45' c.27|.

Твopи Т. Шeшeнкa тaк i нe llloгли пoявитися бeз цeнзypних кyпЮp
пpoтягot\,t цiлoгo Х|Х ст* 3дaсться, нe бyлo нi oднoi стaтгi П. Кyлiшa, щo
нe зaзнaлa б бyдь-якoi Цeнзypнoi пpигoди. Heдapeмнo П. Кyлiш y свoТй
пoeмi кКyлiш y пeклi> пpисвятив цeнзopail тaкy згaдкy:

. Ha Кyлiшa yзлились
Усi пeкeльнi цeн3opi,
Щo вЦ oтця бpeхнi pqдились
Людськoroмopoкyцapi [238' с 99]

oтoж, дoвoдилoся П Кyлiшeвi тa бaгaтьoпr iншим yкpaiнським
писЬ]\ieнникaм - Пaнaсoвi Mиpнoмy**, м. Кoцюбинськoмy, |вaнy He.ryю.
Лeвицькoмy, Б' Гpiнveнкoвi' B CaмiЙлeнкoвiтa iн.- пepeнeсти дpyкдeякиx
свoix твopiв зa кopдoн, пepeвax(нo дo гaлиЧини.

oднaк i  в тoй тяжкий для yкpaТнсЬкoгo дpyкoвaHoгo слoвa чaс
Б Гpiннeнкo y.!,lyApився пpoтягoм шeсти poкiв (1894-1900)' пiд vaс свoгo
пepeбyвання в Чepнiгoвi, видaти 50 книжoкдля Hapoдy p0,с.252!. P1895
пoвстaв y Киeвi видaвничиЙ rypтoк сepeд стyдeнтiв i гiмнaзiЙнoi мoлoдi,
щo з 1900 p. пpибpaв нaзвy <Blк>; p. .t897 склaвся aнaлoгiчниЙ гypтoк y
Хapкoвi нa чoлi з Гнaтoм Xoткeвичeм, a нaпpикiнцi X|X ст зaсFiyвaлoся в
Пeтepбypзi <БлaгoдiЙнe тoвapиствo для видaвaHня зaгaлЬнoкopисниx i
дeшевиХ книг> (стaтyт зaтвepджeнoю в кiнцt 1 898 p ) щo poзвинyЛo свoю
видaвничy дiяльнiсть нa пoЧaткy XХ ст. 3aЙмaлися видaвничoю
дtяльнiстю тaкoж Bидaвниvий кoмtтeт Xapкiвськoгo тoвapиствa
гpaмoтHoстi (тoвapиствo зaснoвaнo 1869 p , a Кoмiтeт yтвopeнo 1891 p )

.Bпeprrre <Кoбзаp> Фз кyпюp вийrrюв y Пpaзi p 1876 кoцлoм киТвськoТ (cтаpor Гpoмади>
зa peдaкцieю oлeксаrцpа Pyсoвa i ФeAopa Boвка кКoбзаp> вийшoв y двoх тoi'aх : пepший тoм
пpизнaчaвся для пot.tJиPeння на yФaТнi, а Ao дpyroгo тoмy yвiйu.tли пoезii' зa6opoнeнi рdйськoю
цeн3ypo|o

..Poман П Mиpнoгo i lвана Бiликa <Xi6a рврь вoли, як яс,ra rroвнЬl видaв M flpагoманoв
y Жeнeвi 1880 p
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тa КИ[всЬкe тoвapиствo для дoпoмoги HapoдHiЙ oсвiтi (yтвopилoся пiд
нaзвoю (КoMiсiя для opгaнiзaцi i  нapoдHих читaHЬ) 1862 p '  a стaтyт
тoвapиствa зaтвepдх(eнo 3липня 1901 p ), aлe всiтiтoвapиства Bипyскaли
свoТ видaHHя poсiЙськoЮ мoвoЮ ocoбливo tlJиpoкy дiяльнiсть poзвинyв
B идaвн ин и Й кoмiтeт Xapкiвськoгo тoвapиствa гpaMoтHoстi, щo пpoтягoм
дeсятЬoХ poкiв видaв 58 назв бpoшyp y кiлькoстi пoFtaд мiльйoн пpи-
мipникiв [9 '  с.  508]

Щoдo видaння yкpaТнських aбo yкpaiнoзHaвчиx чaсoписiв _ пiсля
<oснoви>, щo пepeстaлa виХoдити в 1862 p., нoвий мiсячник <Кieвскaя
Cтapинa>, пpисвячeHиЙ пepeвaжнo iстopiT УкpaTни, пoявився лишe 1 8B2p
(пepшим видaвцeм-peдaктopoм бyв, як yжe згaдyвaлoся, кoлишнiй
HaЧaлЬHик xoлмсЬкo| шкiльнoi диpeкцiТ Teoфaн Лeбeдинцeв), якщo нe
бpaти Ha yвary iснyвaння ти)кHeвикa <ЧepнигoвскiЙ Листoк>, щo Йoгo
видaвaв Л. Глiбoв вiд12 липHя 1861 p. дo 6 сepпня 1863 p. '  тa Чaсoпиcy
<КleвскiЙ Teлeгpaфъ>, щo бyв y pyкaх rypткa yкpaiнсЬких peдaкгopiв _

M.f lpaгoмaнoвa' Mикoли 3iбepa, Cepгiя Пoдoлинськoгo, Юpiя l-{вiт-
кoвсЬкoгo, Ф. Boвкa _ з лiтa 1874 дo 26 липня 1875 p , кoли yкpaTнцi-
peдaктopи тoгo чaсonисy пoдaли AвдoтьТ ГoгoцькiЙ зaявy npo cвiй вихiд з
peдaкцi i  [239' с 61]

Пpo миcтeцькe oфopмлeння yкpalнсЬкиХ видaFtЬ в ХlХ ст. tvtoжHa
скaзaти слoвaпЛи Фeдopa Еpнстa: <Хyдoжник oдipвaвся вiд дpyкapськol
спpaви, iтoмy iснyють oкpeм| Мaлюнки. пpилiплeнt дo тeкстy, aлe Heп,lar
мистeЦтвa кHиги як цiлoгo !o тoгo ж кpaщi 3 циx xyдo)кникiв пpaцювaли
пoзa мe)кaми Укpaiни ЧyдeсниЙ oфopтист Tapaс Шeвчeнкo пpaцювaв y
Пeтepбypзi He ввaжaючи нa iснyвaння цiлoгo pядy лiтoгpaфiЙ тa ксилo-
гpaфiй нa Укpaiнi. нaвiть нaЙбагатiшa дpyкapHя _ КиTвськoТ лaвpи _ дeякi
лiтoгpaфii зaмoвляe Lemerсier y Пapижi... Heсмaк y книзi дoхoдитЬ дo
гepкyлeсoвиx стoвпlв зa oстaннi дeсятилiття X|X тa нa пoчaткy ХX ст.>

[243' с 5. 6]
!o peнi вкaжy, щo кiлькiсть дpyкapeнЬ в X|X ст нa УкpaTнi нa стiльки

зpoслa, щo мaЙжe кo)кHe пoвiтoвe мiстo мaлo y сeбe дpyкapню, a в Киeвi
в кiнцi 80-x poкiв бyлo yжe 17 дpyкapeнь,2 лiтoгpaфit '  4 скopoпevaтнi

[306' с. 102].
Пoшиpeнням видaнЬ для Hapqдy зaЙмaлися нa Укpaiнi пepeвaЖHo

стyдeнти (нaпp. '  Baсиль Гнилoсиpoв, щo зa псeвдoнiмoм <Гaвpиш>
yмiстив кopeспoHдeнцiю пpo тy сnpaвy - <П'ять дeнЬ з Життя х-гo
стyдeнтaD _ B )кoвтнeвiй книжЦi <oснoви> 1862 p ), yнитeлi, лiкapiтa iн
oсoбливo бaгaтo пpислyжився пot. lJиpeнню кHиЖoк, пpoдaючи Тx нa
базapaх тa яpпЛapкaх, лiкap Cтenaн Hiс' щo бyв зaслaниЙ p. 1864 дo
Бeлoзepськa, дe iпpoбyв вiс iм poкiв [71' с 363400]. У Киeвi з noЧaткy
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X|X ст. кoлo дзвiницi MикoлalвсЬкoгo сoбopy бyлa книжнa кoмopa бpaтiв
Лiтoвих, мoскoвсЬкиx зaЙдiв; в пoлoвинi ХIХ ст. фipмa Лiтoвих nepeйшлa
дo бpaтiв oглoблiних Кpiм тoгo, були в Киeвi книгapнi llenaнсЬкoгo,
пoлякa l.3aвaдськoгo, Глюксбepгaтa кyпця Фeдopoвa Ha Пoдoлi. P .1859

3'яBИлacя в Киrвi фipмa пoлякa |дзикoвськoгo, щo тopryвaлa виключнo
Hoтaшlи |207 ' c 1100-1002l. P. 1862 налivyвaлoся в Кисвi вiсiм книгapeнь,
з Hиx чoтиpи зaЙмaлиcя тaкo)+( пpoAaжeм зaкopдoнHих видaHЬ |115 ' c 125-
126] B кiнцi Х|X ст. <Cтapa Гpoмaдa> вiдкpилa в Киeвi книгapню пiд
фipмoю peдaкцi i  )кypнaлy <Кieвскaя Cтapинa>. 3 yтвopeнням yнiвep-
cитeт|в пoявилися книгapн| в yl-||вepситeтсЬких |lJt|стaх' a 3гoдoм _ y вс|х
вeликиx мiстax, пpичoмy влaсникaми тиx кHигapeнь бyли здeбiльшoгo
мoскoвськt кyпцi (нaпp., в дpyгiЙ vвepтi XlХ ст Гpигopьeв _ в oдeсi,
A Cмидiн - в Кaтepинoслaвi) 3 вiдкpиттям 3eмств зa opгaнiзaцiю
кHигapeнЬ Узял|Аcя тaкo)к зeмствa Пepшa зeмсЬкa книгapня 3'явилася в
Xapкoвi 1879 p. У кiнцi Х|X ст бyлo нa Укpaiнi двi ryбepнiaльнi зeмськi
книгapнi _ в Xapкoвi тa Чepнiгoвi,  - oстaння мaлa двi фiлiT в пoвtтoвих
мiстax, _ тa 30 книгapeнЬ пoвiтoвих 3eмств

Пepeхoджy дo oглядy пyбл|vниx i нapoдниx бiблtioтeк.
Пepшa пyблiннa бiблioтeкa нa Укpaiнi, a тaкoж Ha всЬoмy пpoстopi

Moскoвщини, якщo нe бpaти нa yвary lмпepaтopськoi пyблiннot бiблtoтeки
в Пeтepбypзi. пoвстaлa в oдeсi 15 квiтня 1830 p.' з iнiцiaтиви peдaКгopa
газeтИ кoдeсскiЙ B*стникъ> oлeксiя Лeвшикa Дyмкy o. Лeвшикa
пiдтpимaв нoвopoсiЙський гeнepaл-ryбepнaтop гp. M Bopoнцoв Ha свoс
KлoпoтaHня в тiЙ спpaвt пepeд мiнiстpoм внyтpiшнix спpaв гp. М. Bopoнцoв
дiстaти дoзвiл вiд сaмoгo Mикoли | ПepвiсниЙ книжкoвиЙ фoнд нaлiнyвaв
5000 тoмiв [218' c.136' 137]

У 30-x poкax X|Х ст. бyлo yтвopeнo пyблiннy бiблioтeкy в Xapкoвi, aлe
бiблioтeкa нe зyстpiлa пiдтpимки з бoкy гpoмaдянствa: нirгo нe xoтiв
випoзичaти кни)кoк за плaтy 3гoдoм бiблioтeка oпиHилася нa гopищi
двopяHсЬкoгo бyдинкy i зaгинyлa P 1886 вiдкpитo в Xapкoвi гpoмaдсЬкy
бiблioтeкy. щo вжe в 1896 p. нaлiнyвaлa 63 тисячiтoмiв книг i  чaсoписiв
[219' с 4з '  44'  471.

P 1834 вiдкpитo гpoмaдсЬкy бiблioтeкy в Катepинoслaвi, aлe пo двoх
poкax вoнa згopiлa P' 1843 вдpyгe вiдкpитo тaм гpoмaдськy бiблtoтeкy,
щo пpoiснyвaлa дo 1851 p. Чepeз вiсiм poкiв, a сaмe ,1 жoвтня ,|859 p
втpeтe вiдкpитo гpoмaдсЬкy бiблioтeкy в Кaтepинoслaвi P ,l861 нaлiнyвaлa
вoнa ,1552 тoмiв, a читaчiв бyлo - 153 [105' с. 65-68].

P 1B59 вiдкpитo бeзoплaтнy пyблiннy бiблioтeкy в Кpeмeннyцi [139,
с 78-81 ]

P 1866' пiсля пpибopкaHHя пoлЬсЬкoгo пoвстaHня, з iн iцiaтиви

385



кoлишнЬoгo киТвсЬкoгo ryбepHaтopa Кaзнaкoвa, з мeтoю зpoсiЙщeHHя
кpaю, вiдкpитo y Киeвi MiсЬкy пyблiннy бiблioтeкy, щo мaлa кoмплeКтyвa-
тися тiльки 3 кHиг poсiйськoю tvloвoЮ. B кiнцi 80-х poкiв бiблioтeкa мaлa
пoHaд 15 тисяч кHижoк, втiм числi бaгaтoдapoвaHих книп - нaпp, дo 5
тисяч вiд книгаpя e . Фeдopoвa, в тiм числi частинy бiблioтeки кoлишHЬoгo
мiнiстpa !митpa Tpoщинськoгo. Пiзнiшe сepeд жepтвoдaвцiв знaхoдимo
бaгaтo yкpaiнцiв _ oлeксaндpa ЛaзapeвсЬкoгo, Baсиля Гopлeнкa i iн. [38'
с.27-31l P 1890 Ки jвськa мiська дyмa хoтiлa зaкpити пyблiннy бiблioтeкy,
aлe свoгo нaмipy нe здiЙснилa.

Тoгo сaмoгo 1866 p вiдкpитo пyблiннy бiблioтeкy в Житoмиpi. P. 1890
нaлivyвaлoся в нiЙ 19679 тoмiв, a читaчiв булo 719. Пpи бiблioтeцi бyв
мyзeй |14' c.254-283,99' с. 499-503]

Biд 70-x poкiв пyблivнiбiблioтeки стaли вiдкpивaтися пo всix вeликиХ
м|стax

Cлiд тyт згaдaти, щo p. 1884 вийшoв зaкoн, щo Haдaвaв мiнiстpoвi
внyтpiшнix спpaв пpaвo зaбopoняти пyблiнним бiблioтeкaм мaти y сeбe
кHиги, зaзнaчeнi в спискy, щo Йoгo oгoлoцJyвaлo тe мiнiстepствo в
ypядoвol,y opгaнi, a тaкoж пpaвo зaкpивaти пyблiннi бiблioтeки.

!o vaсy вiдкpиття спeцiaльниx нapoдHих бiблioтeк пpoстий люд
кopистyвaвся для читaння книгaпЛи з yннiвських бiблioтeк пpи нapoдHих
шкoлax P 1867 мiнiстepствo oсвiти видaлo oбiжник, щo дo3вoляв
дopoслoft{y Hасe'.leнню кopистyвaтися шкiльними бiблioтeкaми, aлe з тиM,
щoб книжки видaвaлися в пoзaшкiльнi гoдини. Ужe в 70-х poкaх зeil'ствa
noчaли aсигHyвaти кo[Дти нa opганiзaцiю шкiльниx бiблioтeк, щo мaли
oбслyгoвyвaти He лиuJe yннiв, aлe Й дopoслих Тoмy щo шкiльнiбiблioтeки
мaли oбoв'язoк дoдepжyвaтися пpи Тx кoмплeктyвaннi - кaтaлory кHиг,
aпpoбoвaних для тиx бiблioтeк Учeним Кoмiтeтoм мiнiстepствa oсвiти,
зeмствa в 80-х poкaХ пoчaли opгaнiзoвyвaти нapoднi бiблioтeки нe в
шкiльних пpимiщeннях, a oкpeмo, r тoдi тaкi  б iблioтeки пiдлягaли
м i нiстepствy внyтpiшнiх спpaв. Heзaбapoм нapoAнi бiбл ioтeки в 3eмствaх
бyли yжe в тaкiй кiлькoстi, щo пpитягли дo сeбe yвary мiнiстpa внyтpiшнiх
спpaв oтoж вoнo виpiшилo пoстaвити нapoднi бiблioтeки y виняткoвe
стaHoвищe щoдo Haглядy зa Hими тa ixньoгo кoмплeктyвaння i з тoю
мeтoю видaлo <Пpaвилa для нapoдl{их бiблioтeкD з дня 15 тpaвня 1890p
3гiднo 3 тими <Пpaвилaми>, дoзвiл нa вiдкpиття нapoднoi бiблioтeки
Haлe)+(aв мiсцeвoмy ryбepнaтopoвi, вiн )кe пpизнaчaв iдoглядaчa зa тoЮ
бiблioтeкoю, a кoмплeктyвaтися HapoдHa бiблioтeкa мoглa лишe зa
кaтaлoгoм кHиг, щo ix aпpoбoвyвав УчeниЙ кoмiтeт мiнiстepcтвa oсвiти -
для нapoдних бiблioтeк Cпpaвa звeлaся дo тoгo, щo в нapoдниx
бiблioтeкaх i,oЖHа бyлo мaти лишe poсiйськi книги тa Й тo' гoлoвHo,
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peлiгiЙнoгo тa взaгaлi HaвчaлЬHoгo хapaктepy УкpaTнськi кHижки маЙжe
цiлкoвитo вiдкидaв Учeний кoмiтeт

oсь як мoтивyвaв тaкe стaвлeння Учeнoгo кoмiтeтy дo yкpaTнсЬкиХ
видaнЬ гoлoвa тoгo Кoмiтeтy oлeксaндp ГeopгiTвськиЙ. <Укpalнoфiли i
взaгaлi yсi зaxисники, т.3в., yкpaTнcькoi мoви i сaмoбyтньoгo lT poзвитКy
Hlяк нe Mo)кyтЬ пpиMиpитися 3 тим, щo кHиги нa тiм дiaлeктt з пpaвилa He
дoпyскaютЬся Учeним кoмiтeтoм дo бeзnлaтниx читaHЬ, зa виняткoм хiбa
лишe MИстeцькихтвopiв, щoтeпep мaйжe He пoявляються УчeниЙ кoмiтeт
мipкyвaв тaк, щo, кoли yкpaiнцi (<мaлopoссьl>) вмiють читaти пo-
poсiЙськoмy i пpoЙшли чepeз poсiйськy HapoдHy шкoлy, тo jм зoвсiм нe
пoтptбнt yкpaTнськi кHиЖeчки (<книжeнки>!) i  книги> [31 '  с 66]

Хoнa нapoднi бiблioтeки, зaвдяки <Пpaвилaм 15 тpaвня 1890 p.>,
oпиHилися в дyжe тя)ккoмy стaнoвищi, пpoтe зpiст jх He пpипиHявся.
Хаpкiвськe ryбepнiaльнe зeмствo вiд .1896 p щopiннo видaвaлo 10-12
тисян кpб Хapкiвськoмy тoвapиствy гpail'oтHoстi нa opгaнiзaцiю бiблioтeк
пo сeлaХ. Пoлтaвськe ryбepнiaльнe зei,ствo видaвaлo пo 100 кpб. нa
кoжнy книжнy нoвy бiблioтeкy, a vepнiг iвськe гyбepнiялЬHe зeп/lствo
yтвopилo фoнд для дoпoмoги нa вiдкpитгя Hapoдних бiблioтeк.

3eмствa He paз клoпoтaлися пpo скaсyвaння oбмeжeнoгo кaтaлory
для HapoдHих бiблioтeк, aлe <Пpaвилa 15 тpaвня 1890 p.> спoкiЙнo
пpoiснyвaли 15 poкiв, i  т iльки xвиля визвoлЬнoгo pyхy 1905 p. пpopвaлa
гpeблю, щo зaгopoд)кyвалa дoстyп Hapoдy дo всЬoгo бaгaтствa книжнoТ
пpoдyкцii. Haкiнeць, щoдo пpивaтних бiблioтeк - слiд вкaзати, щo в
Х|Х cт, пopiвнянo з пoпepeднiм вiкoм, вистyпao сepeд влacникiв вeликих
бiблioтeк пoмiтнo нoвa сoцiaлЬHa гpyпa - дyхoвa iнтeлiгeнцiя, _ yveнi,
пpoфeсopи вищих шкiл, жypнaлiсти-пyблiцисти, пиcЬмeнHики i  т. д. |xнt
бiблioтeки щoдo пiдбopy кHижoк сКлaдaютЬся бiльш-мeHш зa пeвнoю
систeпЛoю в тtЙ гaлyзl нayки, мистeцтвa чи л|теpaтypи' щo в|дпoвIдaс
спeцiaл ьнoстi влaсн икa бiбл ioтeки. Bлaсн и ки пpивaтн иx бiбл ioтeк тeпep
дapyютЬ aбo зaпoвiдaютЬ свoi б iблioтeки вЖe нe Moнaстиpям, a
yнiвepситeтaM тa iншим шкoлaм aбo нayкoвим yстaнoвaм. Haвeдy тyт
дЛя пpиКлaдy iмeнa дeкiлькoх влaсникiв вeликиx бiблioтeк з пoдaHням
пoдeкyди вiдoмoстeй пpo дaлЬшy - дoлЮ тиx бiблioтeк*: B Aнaстaсeвич,
вiдoмиЙ бiблioгpaф, мaв y Пeтepбypзi вeликy бiблioтeкy тa збipкy pyкoписiв
i piзних пaпepiв (y кiлькoстi ,100 мiшкiв); всe тe пiшлo в пpoдaж з пyблiннoгo
тopry пiсля Йoгoсмepтi (1845) [236' с. 1167] пpoф oсип Бoдянський' -
Йoгo бiблioтeкy poзnpoдaнo чaсткaiЛи. Г. Гaлalaн щe зa свoгo життя

- БiлЬш.мeнш пoвний списoк пpиватних влaсникiв вeликих бiблioтeк пoдаo пpoфeсop
B |кoннiкoв y свoiЙ пpацi <oпытъ pyсскoй исгopioгpафiи> Кieвь, 1 892 Т. 1 Кн 2
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пoдapyвaв зHaчHy чaCsV|нУ свoс1бiблioтeки кoЛeгiТ Пaвлa (aлaf aнa в Киeвi
Чaстинa йoгo бiблioтeки тa apxiвy дiстaлaся в ХX ст Пpилyцькoмy
oкpyжHoмy мyзerвi.  Пpoф oлeксaндp КiстякtвськиЙ; Йoгo спaдкoсмцi
пpoдaли стapoдpyки Bсeнapoднiй бiблioтeцiУкpaiни [266, с 16] п. Кyлiш,
пiсля Йoгo смepтi (1897) бiблioтeкa дiстaлaся йoгo дpyжинi '  в iдoмiй
писЬмeнницi Гaннi Бapвiнoк, дaлЬцlа дoля тol бiблioтeки мeнi нe вtдoмa
lвaн Лyкaшeвич мaв нaдзвиvaЙнo цiннy бiблioтeкy тa збipкy iстopинних
дoкyмeнтiв У 60-x poкax вiн пpoдaв свoю бiблioтeкy тa збipкy iстopинних
дoкyмeнтiв MoскoBсЬкoмy PyмянцeвсЬкoм y мyзeeвi* |236, c. 1 220] M и кoлa
Mapкeвин Heзaдoвгo пepeд смepтю (1860) пpoдaв Частиl-|y свooTбiблioтeки
pазoм зi збipкoю iстopиvних дoкyмeнтiв |. Лyкaшeвичeвi, a частинy
бiблioтeки пpoдaв Г. laла/aнoвi [236. c. 1221] Кн Mикoлa Pспiн мaв
вeликy бiблioтeкy i  ц iннy збipкy iстopинниx дoкyмeнтiв в Ягoтинi
Пиpятинськoгo пoвiтy [236' с. ,|110]. 

.Qaльшa дoля тoi бiблioтeки мeнi нe
вiдoмa. Гp. oлeксa PoзyмoвcькиЙ, пiсля йoгo омepтi (1822 p ) нaдзвинaйнo
цiннa Йoгo бiблioтeкa дiстaлaся стapuJoмy синoвi Пeтpoвi. Кoлo 1839 p
тy бiблloтeкy пpoдaнo з пyблivнoгo тopry в oдeсi [22, c. 120|. lЙихaЙлo
Cyдieнкo, _ Йoгo бiблioтeкa iapхiв пepeЙшли пiсля смepтi (1864 p )дo
йoгo стapшoгo оиHa lвaнa [236, c 1227|. laльшa дoля тoi бiблioтeки мeнi
нe вiдoмa. - .Q. Tpoщинський, - Йoгo бiблioтeкy кyпив киlвськиЙ книгap
e Фeдopoв i пoтiм poзпpoдaв lT чaсткaми, aлe чaстинy тoi бiблioтeки, як
yжe 3гaдyвaлoся, пoдapyвaB киlвсЬкiЙ мlськiЙ пyблiннiЙ бiблioтeцi

Hapoднi читaHHя в цapськiй Poсii з'явилися впepшe нa Укpaiнi, а сaмe
в Пoлтaвi, дe з 1 жoвтня .1861 p oлeксaндp Cтpoнiн тa !митpo Пaльчикiв
poзпoчaли пpистyпнi в|lltлaА|А (плaтa зa вxiд 3 кoп ), _ poзyмieться.
poсiЙськoю мoвoЮ. 3гoдoм лeкцiТ o Cтpoнiнa вийшли в yкpaiнськiм
пepeклaдi пiд нaзвaми _ oлeксандp |вaнoв <Paсказьt пpo нeбo и зeMлю),
<Paскaзьt пpo силЬ| пpиpoдЬ|) в 2-x чaстинax' (вид-вo Toвapиства
<Пpoсвiтa> y Львoвi, 1B75 p.) '  пoтiм бyли щe iншi видaHня тиx двoХ
бpoшyp Aлe нeзaбapoм цapсЬкиЙ уpяд зaбopoнив нapoднi читaння, i
лицJe в 70-х poкаx дoзвoлив opгaнiзoвyвaти iх в гyбepнraльниx мiстaх У
Киeвi впepшe вiдбyлoся читaнHя для нapoдy нaвeснi 1882 p., щo йoгo
влaштyвaла Кoмiсiя для opгaнiзaцit нapoдних читaнЬ, a сaмe' y зaлi
мiськoi дyми o.ЕкзeмпляpськиЙ пpoчитaв бpoшypy <oтцaмъ и мaтepямъ
o дътяхъ), a B.Hayмeнкo пpoЧитaв oпoвiдaння гp. Л Тoлстoгo <Ч.Ьмъ
люди живЬ|> Плaтa зa встyп бyлa 5 кoп .Qaльшi чиiтaння вiдбyвaлися в
Киeвi в piзних пpимiщeнняХ, пoки Кoмiсiя нe збyдyвaлaвлacниЙдiм (1B95)
|214' c 22' 23' 29]. Toвapиствo гpaмoтнoстi yтвopилo кoмiсiю для

- Пpo бiблioreкy | Лyкаuieвина писав, м iн , M Mаксимoвич flив кCoбpaнie сoчинeнiЙ)
Т 3 с 687.691
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opгaнiзaцiТ HapoAHих читaHЬ 1886-.1887 p. бyлo 30 читaHЬ пpи 3,146
вiдвiдyвavaх, a p 1897 в тpЬoх ayдитopiях вiдбyлoся 94 нитaння пpи
48445 вiдвiдyвaчах |102, с. 219-221l. 3гoдoм нapoднi читaHня вiдбyвaлися
i в пoвiтoвих мiстaх i мiотeчкaх, як, Haпp , в Кpeмeннyцi, Кoбeлякax, в
мiстeнкy Piшaтилiвцi, в мaЙстepнях пiвдeннo-зaхiдних залiзниць i т п

3 yтвopeнняM зeмств нapoднi читaHня зaвeдeHo пo сeлaх Taк,
oлeксaндpiвсЬкe зeмствo пoчaлo opганiзoвyвaти читaHHя вiд 1888 p. i зa
шiсть poкiв влaцJтyвaлo 854 читaнь npи 16З777 слyхaчaХ Hapoднi читaHHя
вiдбyвaлися лицJe poсiЙськoю Мoвoю, a сaM вибip бpoшyp бyв дyжe
oбмeжeний Пpи opгaнiзaцii читaнь тpeбa бyлo кoжнoгo paзy звepтaтИся
3a дoзвoлot\,l дo дyХoвнoТ чи шкiльнoj aдмiнlстpaцiТ тa пoдaвaтvl iЙ як
назвy бpoшypи, тaк i пpiзвищe oсoби' щo MaЛa читaти дpyкoвaниЙ тeкст
Bсe ж пoдeкyди, нaпepeкip пpaвилaМ пpo нapoднi читaння, пpoвoдиЛися
читaнHя yкpаiнськoю мoвoю cвiдoмими HapoдHиMи yчитeляпiи тa
шкiльнoю мoлoддю Taк, стyдeнт КиТвськoгo yнiвepситeтy Бopис
ПoзнaнськиЙ вжe в 60-х poкaХ влaштoвyвaв нapoднi читaHHя' читaючИ
сeляHaм' м. iн ,  <КaтepиHy), <Haйминкy> Як пишe B. ПoзнaнськиЙ y свolх
спoгaдax, (читaння <HaЙмички> чaстo виКликaли y слyxaнiв сльoзи> [143.
c' 249| Б Гpiнveнкo щoсyбoти aбo niд святa читaв сeлянaм сaм aбo Йoгo
дpyжиHa y сeбe в шкoлi aбo в сyсiднiЙ xaтi. дeкoли з нapiвним лiхтapeм,
твopи piднol лiтepaтypи чи чy)кol _ в пepeКлaдi нa yкpalнсЬкy Moвy <Cвot
сnoстepe)(eння Й цiкaвi дyмки 3 пpивoдy читaHHя для Hapoдy Й peaгyвання
з бoкy сeлян нa oкpeмих писЬмeHHикiв i  твopи Гpiннeнкo пoтiм виклaв y
надзвинaЙнo цiннiЙ свoiЙ книзi <Пepeд шиpoкИtvl свiтoм> |54' c 2О-21|
oлeксaндp ЛoтoцькиЙ y свolх спoгaдaх poзпoвiдaс пpo тe' як пiсля
зaкiнчeння дyХoвHol сeмrнapit вiн пpoвoдив paзoм з свolм бpaтoм нa сeлi
.189.1 p. бeсiди з сeляHaми щoсyбoти iнeдiлi  за тaкoЮ пpoгpaмoю:
пoяснeHHя нeдiльнoгo eвaнгeлiя' виклaд з iстopi.i Укpatни, спiв кoлядoк,
ви клaд 3 п pиpoдoзнaвствa, Ч итaHня yкpaiнськoгo oпoвiдaн ня' цepкoвн и Й
сniв Бeсiди пpoвoдилися виключHo yкpaiнськoю мoвoю [98' с 76]
oлeксaндp Кoвaлeнкo в свoТх спoгaдax пpo стyдeнтськi poки poзnoвiдав
пpo тe, як вiн зi свoTм пpиятeлeм, стyдeнтoм Киlвськoгo yнiвepситeтy
Cepгieм Xвoстoвим, пepeбyвaючи в pp. 1896-1897 в с Coснiвцi нa
Чepнiг iвщинi,  зa 3гoдoю мiсцeвoгo naн-oтця, свtдoмoгo yкpajHЦя.
пpoвoдили нapoднi читaнHя Кoжeн виKлaд пoчиHaлИ вoHи no-poсlЙськoмy,
a вх{e, як дoдатoк, ввoAили щoсЬ з yкpalнсЬкo] пpoгpaMи <l.{ iлa
ayдитopiя, - пишe вiн, - нiби nepepoджyвaлaся пiд vaс yкpalHсЬкиx
виклaдiв> Bиниклa дyмкa пpoчитaти щoсь iз Шeвчeнкoвиx твopiв кПaн-
oтeцЬ, - пpoдoвжye aвтop, _ нa MoмeHт 3aмислився, a пoтlм. зpoбивши
pyкoю eнepгiЙниЙ жeсI скa3aв: - Pизикнeмo Цe спpaвдi якaсь нiсeнiтниця
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Й ганьбa' щo Haш Hapoд, щo чyв y шкoлi i  пpo Пyшкiнa, r пpo Лrpмoнтoвa,
i  пpo tншиx poсiЙcьких писЬMeHHикiв, y свolЙ мaсi нaвiть нiчoгo He зHaс
пpo Шeвveнкa| _ Пoстaнoвили, щo нaстyпHoгo paзy я пpoчИтaю
<Кaтepинy> Bжe пo кiлькox nepшиХ yстyпaХ слyxaнi якoсЬ HeзвиЧHo
пpИтИХли .Цeсь нa пoлoвинi пoeMИ сХлИпнyли стаpl жiнки, 3a HиMи
мoлoдицt i дiвvaтa, a пiд кtнeць пiднявся тaкиЙ плaч, щo в}кe нe oдин iз
чoлoвiкiв чaстiшe зaMopгaв oчиMa. щoб нeпoмtтнo стpyсити слЬo3и 3
пoвiк 3 тoгo Чaсy твopи Шeвчeнкa стaI1и oбoв'язкoвoю тoчкoю HaшoТ
пpoгpaми) [72' c 32-33]

.Qeякl пoлeгкoст| щoдo opгaнiзaцil HapoдHиx читaHЬ нacтan|А лишe з
пoчаткoM Hoвoгo стoл|ття

У кiнцi 50-х poкlв пoвстaв нa Укpaiнi нoвиЙ тИп шк|л для пiдлiткiв i
дopoслиХ, - цe. так звaнi, нeдiльнl шкoли* Пepшa нeдiльнa uJкoлa на
Укpalнt та взaгaлi в Poсi l  noвстaлa в Киeвl, нa Пoдoлi '  11 жoвтня 1858 p ,
пpичoмy дo гypтy yvитeлiв нeдiльнoi шкoли пpИстyпИв i  сaм Пipoгoв,
тoдtшнiЙ кypатop КиiвськoТ шкiльнot oкpyги .Qoгляд за | ' lJкoлoю MaлИ
пpoф Киlвськoгo yнiвepситeтy Плaтoн Павлoв i  yпpaвитeль пoвlтoвot
шкoЛИ, дe мiстилaся нeдlлЬHa шкoлa, |вaн Cлeпyшкiн, a poзпopядHикoм
шкoли бyв стyдeнт Киlвськoгo yн|вepситery TeoдoзiЙ BopoниЙ, пiзнlшe
диpeктop пpилyцЬкo| г iмнaзit P 1860 в Киeвt yжe бyлo 4 чoлoвiчt тa 2
жiнoчi Heд|лЬt.lI tlJкoли Cлiдoм зa Кисвoм пiшли He тlлЬки iншi мiстa нa
Укpalнi. aлe Й дeякt сeлa тaк щo в пoлoвинi 1862 p бyлo нa Укpalнi бrля
90 нeдtльниx шкiл [176, c 303] .Qo HaвчaHHя в тих цlкoлaХ в3ялaся
yкpalHсЬкa iнтeлiгeнцiя, _ yнитeлi, стyдeнти i  взaгaлi MoлoдЬ, сepeд якoi
нe бpакyвaлo oсiб' щo ввaжaли нeoбхiдним вeсти нaвчaHHя в тиx шкoлaх
yкpa|HсЬкoю Moвoю M Пipoгoв дaB згoдy нa тe Ha пpaкгицi нepeз бpaк
п|дpyчHик|B yкpalHсЬкoю мoвoЮ бyли лишe бyквapi тa пiдpyvники
apифмeтики. _ yкpa|HцяM дoвoдилoся, як i  т зв., кoсмoпoлiтaм, - дo Hих
налe)(aв тoдi l M .Qpaгoмaнoв, - вЧити бiльшe poсrЙськoю мoвoю [5.1 ,
c 17] 3 yкpaiнських п|дpyчникiв yживaлиcя нaЙ6iльшe <Гpамaткa))
П Кyлtшa та <Бyквap> 3oлoтoвa в пepeклaдi нa yкpаlнсЬкy мoвy Як вlдoмo,
<Гpaмaткa> П Кyлiша, щo виЙшлa y свrт 1857 p . oдpазy зyстpiлa вeликe
oбypeння сepeд пoлЬсЬкoгo пaнствa'  щo вбavaли в нiй пrдбypeння
yкpaТнсЬкoгo Людy дo гайдамацькoi piзнi oсoбливo нe дo впoдoбибуnи
пoлЬсЬкoмy пaнствi тi yстyпи в cтaттяХ П Кyлlшa, щo нaгaдyвали читaчeвi
пpo дaвHю вopo)кHeчy M|)к кo3aкaMи | пoлякaMи' a тaкoж |лЮстpaц|я' -
дepeвo. poзбитe блискaвкoю, a пiд ним лe)+(итЬ зaбитиЙ чoлoвiк Ha дyмкy
пoлЬсЬкoгo пaнствa, тo бyлa eмблeмa тoгo, як poзбyжeнe XЛoпствo мyсиTЬ

- B 60-х poкaх на зpазoк нeдiльних u,lкiл пoвстaли сepeA жидiв сyбoтнr шкoли щo
пpoдepЖалися лиLUe дo 70-х poкiв
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зpyЙнyвaти гpoмaдсЬкиЙ yстprЙ тa пepeбити пaнiв Йдуяи нaзyстpiv
скаpгaм пoлЬсЬКoгo пaHствa, мlнtстp oсвlти нaдiслaв yсiм гyбepнaтopaM
тaкoгo oбiжникa з дHя 17 vepвня 1858 p: <1857 p нaдpyкoвaнo в
Пeтepбypзi кHижкy (Maлopyсскoю> мoвoю пtд загoлoвкoм <Гpaмaтика)*
Bмiщeнl в тtЙ книжцi нa с 13, 14, 28 i  29-Й статтi,  дe гoвopитЬся пpo
кoлишHю вopo)кHeчy M|ж кoзaкaMИ | пoляками' виКликaли Heвдoвoлeння
в шляХeтств| дeякиХ з нaшиХ зaxlдHиx гyбepнiЙ Шляxeтствo вислoвЛюс
пoбoювaння, як би з пoшиpeHняM тo| кни)кки в нapoдi нe набpaлa нoвoi
силИ вopo)кHeчa. щo Й бeз тoгo щe зaлишarтЬся в пaм'ят| тaмoш|tЬoгo
пpoстoГo людy Toмy я дy)кe пpoшy вaшy вeлЬшloжнiсть зaпponoHyвaтИ
(такoмy-тo) цeнзypнoгo кoM|тeтoвi ,  нa випадoк нaдiслaння кHижки
кГpaмaтикa) за дoзвoлoM видpyкyвaти i l  HoвиM видaHням, yсyнyти з нel
стaттi,  щo lХ HaписaHo в дyсi виклюvнoT мaлopoсiЙськol наpoднoстi в
пpoтилeжнiстЬ дo загaлЬHo| poсiЙськoi, aбo мiстять в сoбi вopoжi мiж
nлeMeHaMи спoгадИ, сyпpoтивнi цeнзypниM пpaвилаM, тим бiльшe в
книжчt'  щo i i  пpизнaчeнo для дитячoгo i  нapoднoгo читaHHя) [168. с 41 5]

Xoн виклaдoвoю мoвoю в киТвських нeд|лЬниx шкoлaх, зa вtдсyтнiстю
yкpaiHсЬкиХ пiдpyvникiв, бyла poсiЙсЬкa, пpoтe в пoяснeHHях yживaлaся
yкpai.HсЬкa мoвa Cтaлoся тaк, щo дpy)киHa киlвсЬкoгo гeнepaл-ryбepнaтopa
кн Baсильчикoвa вiдпiдaлa лeкЦiю M lpaгoмaнoвa саMe тoдi, кoли вiн
пoяснювaв yчHям якyсь iстopичHy стaттЮ Baсильчикoва щe дo тoгo пoвeлa
aтaкy пpoти M Пlpoгoвa чepeз тe' щo нeдiльнi шкoли вiдкpитo в Кисвi бeз
t.l вiдoмa i naтpoнaтy oтoж вoнa дoHeслa кyди сл|д, щo в нeдiльнiЙ шкoлi
BиКлaдaстЬся lстopiя, a дo тoгo E}живaстЬся yкpaiHсЬкa мoвa. У свotЙ стaтri
кo вoскpeснЬ|ХЪ шкoлaxъ> M Пtpoгoв, м iн ' nисaв' <Пpининoю пepenoлoХy
бyлo тyт лишe oднe нeпopoзyмiння |стopll в киlвсЬкиХ нeдiльниx шкoлax,
кp|M сdяцleнHo|' H|xтo IHlкoли He викЛaдaв' aлe yчн|'  впpaвЛяючИсЬ в
ЧитaHH|, |Hoд| читaлИ | |стopичнl ypивки' пpи чoMy' як Цe зaвeдeHo пpи кoжHlM
читaнH|, yчитeлЬ пoвиHeH пoяcнювaтИ yчHям всe тe. чoгo вoHи нe 3poзyMlли
Xтo знaс, oскiльки вeликe нepoзyмiння poсtЙськoi t\,toвИ y нижL|иХ BepствaХ
yкpa|HсЬкoгo нaсeлeHHя, тoЙ, бeзпepevнo, пoгoдитЬся 3 тиM, щo бeз
пoясHЮвaлЬHoгo чИтaнHя киtвськi нeдiльнi шкoли пoшиpювaли б в нapoдi
He гpaMoтH|стЬ, a мexaнlчнe вивчeHня звyкiв i слiв Bпливoвa oсoбa, щo
oдHoгo paзy бyлa пpи тaкiм пoяснЮвaлЬнiм читaннt, l  визнaлa Йoгo зa
HавчаHHя iстoptt> |141' c 635-636] 3a свiЙ кoнфлrкг з кн BaсильчИкoвиM y
спpавi нeдiльних шкiл M Пipoгoв noплaтився звtльнeнняM з пoсaди
кypaтopa Киlвськol шкiльнot oкpyги' бo 21 vepвня ,1860 p кн BaсилЬчикoв
звepHyвся з кoнфiдeнцiальним листoм дo мtнiстpa oсвiти Е Кoвaлeвськoгo,

.  кУл|шeва читaнка <Гpаматка> в oбlжникoвl мiн|стpa oсвiти з дня 17 тpавня 1B5B p
пpибpaлa нaзвy <Гpaматика> (!)
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дe вислoBив свiй пoгляд Ha HeпpидaтнiстЬ M Пipoгoвa нa noсaдi кypaтopa
КиtвськoT шкiльнoj oкpyги

Пoшиpeння нeдiльниx шкiл нa Укpaiнi тaк зaxoпилo Т Шевчeнкa, щo
вoсeHи 1 860 p 3aхoдився вiн склaсти бyквap, a дaлi збиpaвся вигoтoвити
щe Цiлy низкy пiдpyчникiв Aлe Шeвчeнкiв <БyквapЬ южHopyсскiй>* нe
знaЙшoв пoцJиpeHHя в нeдiльних шкoлax пoЧaсти тoмy, щo мiстив y сoбi
нeбaгaтo мaтepiaлy для читaння, пoЧaсти тol,y, щo дyxoвнa** i шкiльнa
aдмiнiстpaЦiя чинилa пepeшкoди yживaнHю йoro в шкoлaх [309' с. 253]
Cпiвvyтгя opгaнiзaцii нeдiльних шкiл виявив T Шeвчeнкo тaкo)l( свoeю
yЧaстю в лiтepaтypнiм вeнopi, щo бyв ypяджeний в Пeтepбypзi 21
листoпaдa 1860 p Ha кopистЬ нeдiльниx шкiл*""

oтoж, як бaчимo, гpoмaдяHствo як Hа Укpatнi, тaк i в PoсiT спiвvyвaлo
poзвиткoвi нeдiльних шкiл. 3oвсiм iншe стaвлeння бyлo ypядoвиx чинникtв
дo гpoмaдсЬкoгo pyХy в oсвiтнiЙ спpaвi Taк, yжe в тpaвнi 1B60p
Mlн|стepствo oсв|ти Haкaзaлo виКлючити 3 пpoгpa['и нeдiльних шкiл
гeoгpaфiю, iстopiю i пpиpoдoзнaвствo, а тaкoж дoзвoлилo в)кивaти лишe
тi пiдpyнники, щo Tх aпpoбyвaв УчeниЙ кoмiтeт. A в гpyднi 1860 p шeф
жaндapмiв кн B. .Qoлгopyкoв пoдaв oлeксaндpy Il зaпискy, дe дoвoдив,
щo пpавИтeлЬствo нe смiс дoпyскaти, щoб пoлoвиHa нaсeлeHня
зaвдячyвaлa свoю oсвiтy нe деpжaвi, a сoбi aбo пpивaтнiЙ блaгoдiйнoстi.
oлeксaндp l| пepeдaвтy зaпискy мiнiстpoвi oсвiти P 1861, зa нaйвищим

. floклaднi вrAoмoстr пpo Шeвнeнкrв <Бyквapь> пoдаю в статтi пiд тим зaгoлoвкoм в т 4
твopiв T'Шeыeнкa вид yкpаTHсЬкoгo наyкoвoгo iнсгитрy y Bаptuавi

.. T, Шeыeнкo пoклaдaв вeликi наAiI на киiвсЬкoгo митpoпoлитa Apсeнiя Moсквiна aлe
вoHи нe спpaвдилися митpопo,rит 6yв запeклиЙ yкpaiнoх@p. i кoли дo ньoю звepнyвся пpoтotсрй
Пeтpo ЛeбeAиHцeв з пpoхaнняin Aaти дoзвtл нa пo]lJиpeння Шeвleнкoвoгo <Бvквapя>' тo
tvlитpoпoлит' нe бepyvи Йoro Ao pyк' тiльки Й пpoмoвив: кA! Южнopyсскiй > [309. с 247l

... Hа лrтepaтрнiм вevopi 21 лисгoпаAа 1860 p . кpiм Т. Шeв.reнка, читaли свoi твopи тахl
писЬпneнники.B Бенeдiкгoв Х майкoв Ф.Цoсrorвський'Я Пoлoнськийтаe Писeмський -
Пoдaм тyт цiкaвi спoraди e Ш}гaкeншнeйAep. дoнЬки пpидвopнoгo аpхiтeктa. пpo вистyп
Т Шeыeнка нa тiм вeчopi: <Лeдвe встиг llJeвчeнкo yвiйти в 3алю як пoчaли плeскaти' тoпати
Hoгaми.кpичати Бiднийпoeтцiлкoмpoзryбивоя BiннаxиливгoлoвyiнeмiгвимoвитисJloв € l
Cтoяв сroяв paптoм noвepHyвся r вийшoв He poзкpивuJи poта Гoмiн стиx. . нeстaлa ти[t.la
вагaння Bpаз xтoсь вискo]ив 3 AвepeЙ. щo чepeз ниx виxqдили викoнавцi нa eстpaдy. схoпив
кapaфкy з вoдoю i |'tJ|olянкy. щo сroяли нa катeдp| Bиявилoся' щo Шeвreнкoвi млoснo oднaк
чepeз дeкпЬка хвилин вiн yвiй[!oв y 3алy' 3нoв пoчали йoмy плeсхати; мабрь, l.Uкoдyючи йoro
нepви рo3ляглoся шикання Шeвчeнкo пoчав читaти' 3yпиняючисЬ нe кoжнiм слoвi. пpoтe
щасливo Aoтягнyв yсi тpи вipшi oстaннiй вiрш навiть пpoчитав yжe' як сл|A Пpoвoджatolи
Шeвчeнка йolЙy плeскaли в)кe знaчнo мeнuJe. нiби заxoплeння вивiтpилoся пpи зyстpivi, aбo
нiби тe. щo вtн пpoчитав, oхoлoAилo 3axoплeння ,Qo нaruoi лoжi Шeвeнкo npийцJoв yrкe зoвсiм
спoкlйний> [211 c 269.270] Hа xаль. Meмyаpисrкa нe згадyr. якi саме вtpшt vитaв T Шeыeнкo
нa тiм вelopt 3а спoгадами Л Пантeлeeва Шeыeнкo пpotитaв 1pивoк з <Гайдамaкlв> та к.Qyмtr.
мot дyмиD [21 1, с 51 9! Як вtдoмo, Т Шeвчeнкo yжe 3 жoвтня 1 860 p пoнyвав сeф злe
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нaкaзoi l4 '  дopyчeнo дoгляд зa HeдlлЬни]vlи шкoлaf\ 'и aж тpЬoм
мiнiстepствain, a сail'e: oсвiти, вHyтpiшHix спpaв iдyхoвнoгo в|дo[,lствa

У скopoмy чaсi  neтepбypзькa aдмiнiстpaцiя нaпaлa нa слiд
peвoл юцiЙ нoi п poпaгaнди сepeд yннiв пeтepбypзькиx Heдiл Ьн и x шкiл. .Qo
тoгo Hа пoчaткy 1862 p. виниклa в Пeтepбypзi ни3кa пo)кe)к, пpичиHy яких
M. Каткoв y свoТx <Moскoвских B*,дoмoстяxD пoстaвив y 3в'я3oк з пpaцeю
сryдeнтiв-нiгiлiстiв y нeдiлЬних шкoлaх oтoж poзпopядкot\' lt'iнiсгpa ocвiти
3 Дl1я 12 Чepвня 1862 p. зaкpитo всi нeдiльнi t.lJкoли в Poсii i нa Укpaiнi дo
чaсy встaнoвлeнHя нoBoгo пopядкy jХ|-|Ьoi opгaнiзaцii, a з нaЙвищoгo
нaкaзy yтBopeнo спeцiaльнy слiдчy кoмiсtю в спpaвi HeдiлЬHих цJкiл y
склaдi тpЬoх oсiб нa чoлi з сeнaтopolt' C. Ждaнoвим* 30 сepпHя 1862 p
C. Ждaнoв пoдaв ypядoвi зaпискy пpo вислiд poбoти тoi кoмiсij Haвeдy
тyт дeкiлькa витягiв з тol 3aписки' <|нiцiaтивa в пoшиpeннi гpaмoтнoстi
сepeд нapoдy тa нeдiльниx для тoгo шкiл вийшлa нe вtд ypядy, aлe, Ha
Heщaстя, вiд таeмнoгo тoвapиствa, щo yтBopилoся 1855 p. в xapкoвi з
мeтoю зlt ' t iHити yстpiй пpaвлiння i  взaгалi внyтpiшнiЙ лaд в Poсi i
oснoвникaми i гoлoвними тoгo бyнтapськoгo тoвapиства бyли стyдeнти
Хapкiвськoгo yнiвepситeтy: Бeкмaн, MopaвськиЙ, eфимeнкo, 3aвaдськиЙ
тa lвкiв, a спiвyнaсникaми - стyдeнти Лeвнeнкo, Пopтyгaлiв, 3eлeнськиЙ,
PaeвськиЙ тa iншi. ** Кoли, внaслiдoк зaкoлoтiв y ХapкiвсЬкiм yнiвеpситeтi

. Tqдiжтaки арцлoвaнo в Пorпавi nпькox oсб' Uр пpацюваJ]и втамoшнiх нeдiлЬниx шкo,rах,
та вцпpaвлeнo ix на заcпaння в piзнi гфеpнii B числiтих oс'iб Oлeксандpа Cтpoнiнa зас'lаHo в
фханreльськy ryб . Oлeксандpа Кoниськoгo - в Boлoгoдъкy ryб . Biктopa Либaдy _в Пepмськy
ryб ' Aндpiя Шишмaнoва - в Кypськy гyб. [al ' с 71] дo pevi пqдам тyт вiдпoвiдi o Cтpoнiнa i
B.Лoбщи на дeякiзanrrання слiдчoТ кoмioT пiд roлoвyваHняtu сeнaтopа C Х(данoва Hа запиraння
кoмicji o. Cрoнiнoвi: <Хтo iякий <pyсскiй> лeгioн на6иpав Aля Гаpi6aльдiтa э кoro складaстЬся
пo'lтавсЬкий лerioн, пpo uр Bи пиu.втe Лoбoдi: Aлe ж тeпep Bи знаrтe, щo лeг|oн пoлтавський
вийшoв би нe малeнький?> o Cтpoнiн вИпoвiв: - <Лoбoда, дlэнaвшись пpo звiльнeння мeнe з
пoс:lдli, пpo 3аGnання п llhлканe. apец,тyвання п. Пoтсxiна. пo)l€pryвaв над нainи, pадячи нaм
iти наotpфдo Гapi6алtцi. oгot<я iвiдпoвiвйoмy, щoлeгioнвийшoв6и нe малeнький. сe6ro. uр
пorepпiлo Фвтo oсiб> - <Пр кoro Bи гoвopl,lтe в тoмy ж лисriдo Лo6qди: Bи знаотe, скiльки тр
нaкoлo6poдилo блaгqдyцгc сepщ>? -Cлoва ф сIосуються пoлпашкoro q1бepнагopа (Boлrкoва -
с ). йoгo вважaли npиvинoю всix oцих звiльнeнь i зaслань [342, с 16al B Лo6qAi, y якoгo npи
тpyсi 6yлo знайдeнo, м. iн , neplrЕ чиcлo (Кoлoкoлe> A Гeptрна тe дpyre числo <Beликopyсса)),
кoмiс'iя пoставила 3апита}lня: <Кoмy давали.|i Aля читання?) Ha цe в Лoбqдa вiдпoвiв: кЯ
знаю з дoсвiдy' llр пorтeвськe мo'tqдь пosавrвна багaтъoх заxoплвнЬ влaФ|e тoily, щo 3на)Фдилa
людeй дoзpiлoгo вiкy. ц{o всe чt,fтaли i за всiм слiдкyвали tlyжe фraтo сaмих диких фeй.
пolrlиpюваниx yснo i писeмнo' цими лцдьми флo цпкoвшгo otpoсгoванo Я rлифкo пepeкoнaний
щo вoни пpинeс'Jlи вeликy кopистЬ гpoмадянствy' a нe шкqAy. власнe тoмy. щo 3нали 3м|ст тиx
твopiв i yмiли виявити iхню нeслyшнiсrь> [342' 93]

.. Bнaслiдoк записlоt C )(данoва }^{aсники сryAeнтськoro тaсмнoгo rypтка в Хapкoвi пцпaли
адмiнiстpативнoмy3аслaннювpiзнi мiстa, a сeмe: Я Бeкман -y Boлorдy. П €фимeнкo-в
Пepмь. 3авaдський - в Каpгoпoль oлoнeцькoi ryб, |вкiв- в Cлoбoдськe Bятськoi гф '
Лeв,eнкo- вКypськ, M Mopавський. вБipськopeнбypзькoiryб , B Пopryвлiв -yШадpiнськ
[307' с 283]
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1B58 p, дeякi члeHи тaeMHoгo тoвapиства (Бeкмaн, Мopaвський i
Лeвнeнкo) пepelxaли дo Киeвa, тo тaM склaвся бiльшиЙ гypтoк |ХHЬoгo
тoвapиствa, бo пpитягHyв дo сeбe дeяких стyдeнтiв Киlвськoгo
yнiвepситeтy B тiм гypткy впeplДe виник виpазниЙ i свtдoмиЙ HaM|p пpo
вiдкpитгя нediльнuх шкiл для пoшИpeHня чepeз HиХ пpoпагaHдИ в Hapoд|
Ha чoлiтoгo пiдпpиeмствa стaв пpoф Пaвлtв, _ пpи активнlЙ yнaстt Йoгo,
яt< aеeHma уpяdу тa oдHoчаснo пepedoвoi люp,ини. з oднoгo бoкy,
дoбyвaeться дoзвtл HaчaлЬствa нa вidкpumtnя нediльнuх шкiл в Кueвi niд
гoлoвHИM дoглядoM Йoгo ж, Пaвлoвa, a. з iншoгo бoкy згypтoваH| пpИ
нЬoмy oсoби зi  злoчинними тeHдeHЦiями _ пoчaли дiяти вiльнlшe i  plшyнe
тa зaвeли зHoсини зi стyдeнтaми стoличHих yH|вepсИтeтlв oтoж нeмa
чoгo дИвyвaтися' щo вlд 1860 p пoчaли 3'являтися нeдiльнi шкo,1и в
Пeтepбypзi  r  пepшe вiдкpиття |Х, щo збiглoся з пoявoю в стoлицi
пpoф Пaвлoвa*, стae дyжe зHaMeнним фaкгoм. щo кИдae яскpaвe свiтлo
нa т| Haсл|дкИ, щo Hими пo3нaчилoся lснyвaння нeдlльних шкiл У стoлицi
як в ocepeдкy л|тepaтypи | мoлoд| p|зHих шк|л злoчиHHа пpoпaгaнда
poзвиHyлaся в зHaчHo бiльшиx i  нeбeзпeчниx poзмipax. нiж y Киeвi тa
Xapкoвi Pимapeнкo, щo бyв спoЧaткy стyдeHтoм Хapкlвськoгo
yнiвepситeтy, пoт|м Пeтepбypзькol MeдичHo-хipypгivнoi aкaдeмi l  а
oстaннiЙ чaс - poзпopядникoм Caмсoнi iвсЬкol (y Пeтepбypзl  -  C )
Heд|лЬнoi шкoли, oбвинyвavyстЬся тeпep y вигoтoвлeннl i  дpyкyвaHн|
злoчиHHиХ пpoкЛaMац|Й тa в зaмoвлeHH| для тoгo дpyкapсЬкИХ вepстaт|в
TaкиЙ в зaгaлЬHиX pисаx бyв xiд зaсHyвaHHя y нac нeдiльних шкiл|> |247 ,
c З17,319.321]

3 vaсу пpиnиHeнHя дtяльнoстl всix нeдiльних шк|л дoвeлoся дeкoмy
пoтaЙки opгaнlзoвyвaти нeдiльн| шкoли' як Hanp Хpистинt AлчeвськlЙ,
щo в|д 1862 p t't|aлaУ сeбe вдoмa y Xapкoвl Heд|лЬHy шкoлy та лИl'!e
1870 p вiдкpилa i i  oфiцiЙнo 3гaдaю тaкoж тyт, щo сaмe B чaс, кoли
нeд|лЬH| шкoли oфiцiЙнo нe iснyвaли' тoдiшнiЙ aд'юHlсг Xapкlвськoгo
yHlвepситeтy oлeксaндp Пoтeбня склaв yкpalнськиЙ бyквap для HeдlлЬнИх
шкlл алe тoЙ бyквap пoбaчив св|т y)кe пtсля смepтt i' a самe 1899p , кoли
бyквap видaHo як дoдaтoк дo вoсЬMo| кHижки <Кlсвскol Cтapиньt>

Тiльки з ввeдeHHяM в )киття <Cтатyтy пpo пoчaткoвi нapoднi шкoли 3
дня 14 липHя 1864 p > сталo мo)кл|ивим |сHyвaHHя нeдiльниx шкiл, a нoвиЙ
шкlльниЙ стaтyт з дня 25 тpaвHя 1874 p тaкo)к встaнoвив пpaвo зeMств,

. Пpoф П Пaвлoв нe 3| свoe| вoлi oпинився в Пeтepбypзi в гpyднi 1859 p вiн мyсив
зaлишити киiв та пepeixarи дo Пeтepбypга куAи фв пpизнaleниЙ члeнoм ApхeoгpафNнoi кoмiсii
P 1 875 знoвy сгав вlн пpoфeсopoм киiвськoгo yHlвepcитery no кафeдpi |сropii тa тeopiТ мистeцтва
iзаймавтyкафeдpyдo 1885p Пoмepp 1895' а нe, l875p '  якцeпoзнаЧивM Лeмкeвстаттi
к!.kлo пpoф п в пaвлoвa) [307'с 13]
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м|сЬкиx сaMoвpядyвaнь, с iльськиХ гpoмaд l  пpивaтних oсiб вiдкpивaти. з
дoзвoЛy iнспeктopа нapoдних шкiл, нeдiльнi шкoли Hа oснoвt poзпopядкy
ypядy з дHя 4 тpaвня 1891p кepyвaHHя нeдiлЬниMИ шкoлaMи
п|дпopядкoвaHo дyхoвHoMy в|дoмствy

!o yстaнoв пoзaшкiльнoi oсвiти слtд вlднeсти тaкo)к мyзe|' щo в свoiЙ
бiльшoстi пoвстaли нa Укpalнi в кtнцi Х|X ст, кptм oдeськoгo iстopиннo-
apxeoлoгiннoгo мyзeю, щo пoвстaв 1825 p 3 числa мyзe|в нa Укpatнi
згaдaю тyт lстopиvниЙ Myзе.Й в Киeвi (зaснoвaнo 1899 p.) '  _ нa чoлl Йoгo
стoяв Mикoлa БiляшiвськиЙ, пiзнiшe vлeн УкpatнсЬкo[ aкaдeмrТ нayк.
Кyстapнo-пpoмислoвиЙ мyзeЙ в Пoлтaвt, щo Йoгo зaсHyвaлo 1892 p
пoлтaвсЬкe гyбepнlaльнe зeмствo тa збyдyвaлo для Myзeю д|M в
yкpaiнськiм стилi, зa пpoeктoм Baсиля Кpиveвськoгo, ЖитoмиpськиЙ
мyзeЙ, щo Maв вeликi збipки з iстopi l '  apхeoлoгi i ,  гeoлoг|| iт п . a тaкoЖ 3
мистeцтвa, MyзeЙ i aквapiyм y Mикoлaсвi нa Xepсoнщинi (зaснoвaнo
1B98p ) '  ПpиpoдничиЙ MyзeЙ в Xepсoнi,  зaснoвaниЙ 1897 p
пpoф ПavoвсЬким Кplм тoгo, бyлo бaгaтo пpивaтHиx MyзeTв, як' Hапp..
Baсиля Tapнoвськoгo в Чepнlгoвi ,  oлeксaHдpa Хaнeчкa в Кисвt,
oлeксaндpa Пoля в Кaтepинoслaвi, Кaтepини CкаpжиHсЬкol нa xyтopi
Кpyглик бiля Лyбeнь (вeликa збtpкa oдяry' збpot | т. п з чaсiв ГeтьмaHщиHи,
a тaкo)к писaHoк, вишивoк i т n ) Myзei бyли тaкoж пpи yнiвepситeтaХ,
КиiвськtЙ дyxoвнlЙ aкaдeмi i  тa пpи дeякиХ Hayкoвиx тoвapиствax

Haкiнeць, пepexoд)кy дo iстopil yкpajHсЬкoгo тeaтpy в Х|X ст
Haкaзoм Кaтepини ||з p 1.783 зaкiнчилoся зaкpiпанeння yкpaIHсЬкoгo

сeляHствa Укpaiнськt мaгHaти, Йдyvи слiдoм зa poсiЙськиMИ пaHами'
пoЧaли зaвoдити y свo|х MaeткaХ тeaтpи' дe вистaвлялv1cя apтистaMи-
кptпакaми пopyЧ з poсiЙcькими п'eсaMи дeкoли yкpaТнськi Poзвитoк
кpiпaцькoгo тeaтpy нa Укpa,tнi пpипaдaо нa кiнeць ХVl| l сaмиЙ пoчaтoк
ХlX ст 3 числa вiдoмих кp|пaцЬкиx Teaтptв Moжнa згaдaти ryт тeатp !митpa
Tpoщинськoгo в с КибинцяХ нa Пoлтaвщинt, !митpa Шиpaя в
с.CпиpидoнoвiЙ Бyдi нa Чepнiг iвщинt, Фpoлoвa-Бaгpiевa в с. Лoxнl на
Пoлтaвщин| тa мapшaлкa Гaвpилeнкa в fvlaeткy oзepки Кoбeляцькoгo
пoвiтy нa Пoлтaвщинi .Qyжe бaгaтo кpiпaцьких тeaтprв бyлo y вoлиHсЬкиx
пaнiв. y lльlнськoгoв Poмaнoвi '  y o Хoдкeвиva вс Пeкaлoвi
M BaсилeвсЬкoгo в Tyльнинi,  П Пoтoцькoгo в Maxнiвцi ,  гeHepaлa
Лeвaнiдoвa в м Кopцi, Mнiшкa в м Bишнeвцl i  iн [255' с 311.З121

У тeaтpi Д. TpoщинсЬкoГo, як вiдoмo, Baсиль Гoгoль, бaтькo Mикoли
Гoгoля, вистaвляв свoi п' € си - <Пpoстaк>, <Coбaкa-вiвця> i rншi (в дpyкy
з'явилaся ли|'!e п'осa <Пpoстaк> 1862 p. в ЖypHaлl <oснoвa>, a iншиx
п'eс дoсi нe знаЙдeнo) У тeaтpi Гaвpилeнкa He paз вистyпaв MиxaЙлo
lJ-{eпкiн, щo тoдi yжe бyв apтистoм iмпepaтopсЬкoгo мoскoBсЬкoгo тeaтpy
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Кpiпaцькa тpyпа.Q Шиpaя дaвaлa вистaви в piзниx мiстax Укpaiни Життя
кpiпaцькиx тeaтpiв бyлo нeдoвгoвiчнe: з зaнeпaдoм пoмiщицькoгo
гoспoдapствa кpiпaцькi тeaтpи пoчaли пoтpoхи зHикaти [3, с 54;67' с.48-
49] opгaнiзaцiя кpiпaцькoгo тeaтpy oдHoчaсHo вимaгaлa opгaнiзaцii xopiв,
opкeстpiв i дeкoли бaлeтiв як сКЛaдoвиХ чaстин тeaтpaлЬF|иx вистaв, aлe
ч и Мaл o зeМлeвЛaсH и кiв oбзaвoдил oся кpi пaцьки м и хopaillи, opкeстpaм И
i нaвiть балeтoм, хoч i нe бyлo y Hиx тeaтpy Taк, кн M Peпiн в Ягoтинi
Maв opкeстp, щo Hим кepyвaв вiдoмиЙ кoмпoзитop Mopiц Гayптман
Гp o Poзyмoвський мaв вeликий хop i opкeстp ГpигopiЙ lв Гaлa/aн в
Coкиpeнцяx мaв Хop' opкeстp i бaлeт; Paкoвич в с. Paдкiвцi мaв <кaпeлю>
з2З ociбi т п [326, с 35-36]'

MaЙжe oднoчaсHo з кpiпaцькиМи тeaтpaми пoЧaли з.являтИся Ha
Укparнi npoфeсiЙнi тpynи piзних aHтpeпpeHepiв - poсiян тa пoлякiв, щo
тaкo)к iнoдi стaвили пopyч з poсiйськими aбo пoлЬсЬкими п'eсaми
yкpaТнськi aбo нaпiвyкpaТнськi п'eси; зpoзyмiлa piv, нe з iдeйних мipкyвань,
a виKлЮчHo з кoмepцiЙних, щoб бiльшe гpoшeЙ нaдiйшлo дo кaси тeaтpy
Taк, p 1813 дaвaлa y Xapкoвi вистaви poсiЙськa тpyпa Кaлiнoвськoгo, a
пoтiм тpyпa ШтeЙнa, щo склaдaлaся з apтистiв i аpтиотoк пoнад 40 oсiб
тa з бaлeтy в кiлькoстi 20 o.сiб P 1816 Штeйн збyдyвaв y Хapкoвi
спeцiaльниЙ бyдинoкдля тeaтpy, a всi свot пpибyтки yдiляв на пoлiпшeння
тeaтpaлЬHoТ спpaви [66, с 498-499] B йoгo тpyni вистyпaв y Xapкoвi
M lJ-{enкiн' щo бyв тoдi кpiпaкoм гpaфинi Baлькaнштeйн P 1812 г' Квiткa-
oснoв'янeнКo стaв бeзпocepeднiм yvaсникoм xapкiвсЬкoгo тeaтpy, a
пiзнiшe Hetoвгo тpимaв влaснy мaндpiвнy тpyпy [3 с 60 €1] Biн бaгaтo
пpислyжився тeaтpaлЬHiЙ спpaвi як aвтop дeкiлькoх yкpaiнсЬких п'eс; з
них нaЙчaстiшe вистaвлялИcя <Шeльмeнкo-дeнщик) тa <Cвaтaння нa
Гoнvaptвцi>.

У Киeвi збyдoвaнo дepeв'яний тeaтp нa poзi Xpeщaтикa i Tpьox-
святитeлЬськoT вyл (пiзнiшe тaм стoяв eвpoпeЙський гoтeль) мiж
вepeсHelл 1804 p. тa сiчнeм 1805 p; Ha пoчaтКy сivня тeaтp бyв yжe
зaкiнчeниЙ |251 c. 87, 89]- 3acлoнa тoгo тeaтpy мaлa тaкиЙ мaлюF|oк: Ha
тpiyмфaльнiЙ кoлtсницi стotть якиЙсь гpeцькиЙ гepoЙ y сyпpoвoдi
числeнHИx вoякlв' a в пoвtтpi шиpяс кpилaтиЙ aмyp, дep)кaЧи в pyкaх

. Бaraтo дoслИникiв iстopiТ тeaтpy в Кисвr пpидiлюе датy збyдyвaння пepвiснoгo
тeатpaльнoгoбyдинкyдo1803p.якнапp,B |кoннiкoв[2aa'c 103] ' .Q Aнтoнoвич[3,с 56] i iн
Mикoла 3aкpeвсЬкиЙ yдpyгoмy тoмi свoeТ пpацi <oписанie Кeвa> пиure: <<flexro rадаe. щo пepцJий
дepeв'яний тeaтp збyдoвaнo 1803 p , алe ймoвipнiшe 1806 p >|254 с 83з] | спpaвдi, вiн бyв
блих<чe дo пpавди: нa niдсraвi apхiвниx дoкyмeнтiв щo |х oгoлoсив П Pyлiн в сrаттi <3бyдyвaння
пepцJoгo тeатpaлЬнoгo бyдинкy в Киoвi> [254 c 87-91l, Aiзнаeмoся, щo пepший тeатp y Кисвi
збyдoвaнo нa пovаткy сtvня 1805 p oтoж пpиймаю тeпep даry 1805 p замiсть пoмилкoвoTдaти
1 803 p ' щoil ви3нaчив я нac 126 пepшoгo видaHHя свoei пpацi <|сгopiя oсвги нa Укpaiнi>
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сyвiЙ з тaкиM нaписoм: <Ridendo оasflgaf moresD (<Cмiхoм випpaвляe
звиvat>). 3бyдyвaлo тoй тeатp нa збipнi гpoшi <КиlвсЬкe пoчeсHe
тoвapиствo)) в сКлaдi 84 oсiб, a згoдoм _ пiсля дoвгoлiтньoгo сyдoвoгo
пpoцeсy мiж тим Тoвapиствoм i Киiвськoю мiськoю дyмo}o _ тeaтp, згiднo
з piшeнням Киiвськoi сyдoвoi пaлaти з дня 13 бepeзня .1846 p. oстaтoЧHo
пepeЙшoв y вiдaння мiськoТ дyми. Aлe тeaтpaлЬниЙ бyдинoк бyв yжe в
тaкiм стaнi, щo дoвeлoся йoгo p. .1851 poзiбpaти, a p 1856 збyдoвaнo
нoвий мypoвaниЙ тeaтp тa[4, дe пoтiм стoяв oпepний тeатp, сeбтo для
Hoвoгo тeaтpy oбpaли мiсцe в нoвiЙ чaстинi Кисвa, кyди згoдoм пepeнiсся
oсepeдoк киiвсЬкoгo життя. HoвиЙ тeaтp вiдкpитo 2 жoвтня 1856 p |252
с.109]. P 1896 згopiв нoвий тeaтp, a p 1901 збyдoвaнo нa тoмy сai l loмy
мiсцi oпepний тeaтp, зa пpoeктoм аpxiтeкгopa B Шpeттepa[253, c.275|

Пepшi чaси в Киeвi пoстiЙнol тpyпи нe бyлo, а HaТздили гoлoвHe
пoльськi тpyпи. P. 1821 мaв y Кисвi влaснy poсiЙськo-yкpa|нсЬкy тpyпy
M.lJ-{eпкiн [244, c 104l. У 20-х poкaх диpeктopoм пoлЬсЬкoгo тeaтpy бyв
ЛeнкaвськиЙ oсoбливo yлюблeнoю п'rсoю бyлa oпepa кSyrena Dniёstru>
(<Pyсaлкa .Qнiстpoвa>), a нa зpaзoк l l  якиЙсЬ нeвiдoмиЙ aвтop склaв
vapoдiйнy oпepy _ нaпiвпoлЬсЬкy, нaпiвyкpaTнсЬкy - <Укpaiнкa, aбo
зaклятиЙ зaмoк>. .Qeкoли гpa aктopiв спoлyчaлaся зi спiвaми i тaнкaми
пpиIзниx aкгopiв iтaнцюpистiв. Piчний aбoнeмeнт пoчинaвся 3 1 жoвтня'
Bстyпнi цiни бyли дoситЬ висoкi: в пapтepr мiсця вiд 2 дo 5 кpб., нa гaлepiТ -
1 кpб ; aбoнeмeнтнa плата в лoжi зa 100 вистaв вiд 250 дo 500 кpб .Qeкoли
aфiшi мiстили в сoбi зaКлик aнтpeпpeнepa дo пyблiки _ свoeю yчaстю
дoпoмoгти Йoмy виЙти 3 кpитичнoгo пoлoжeння Так, Haпp., в oднiЙ афiшi
з p. 1827 ЛeнкaвськиЙ звepтaeтЬся дo (висoкoшaнoвниx мeшкaliцlв
м Киeвa> - (yдoстoитЬ пo свoимъ пpиpoднымъ чyвствaмъ - пpинятЬ
yvaстie въ пoпpaвлeнiи paзстpoeнHoгo сoстoянiя и въ пoддepжaнiи дpaмa-
тичeскoЙ сцeHЬ|D [29' с 58; 240 с 539, 540]. ПoльсЬкy гpyпy Лeнкaвськoгo
змiнилa poсiЙськa тpyпa ШтeЙнa (в pp 1829.1834), a пoтiм знoв нaстaлa
пoлЬсЬкa тpyпa Pикaнoвськoгo*; пiсля нei гpaлa poсiйськa тpyпa
Млoткoвськoгo' дe Ha гaстpoляx вистyпaв знaмeнитиЙ тpaгiк П.Мoчaлoв.
Ceзoн 1842-1843 p. (aнтpeпpизa Кapaтeeвa) бyв нaдзвиvаЙнo живиЙ: нa
гaстpoлях висryпaли Живoкtнi, Moчaлoв, lJ-|eпкiн i iн. Cлiд мaти нa yвaзi,
щo вiд 1797 p. пepeвeдeнo з ,Qyбнa дo Киeвa кoнTpaктoвиЙ яpмapoк, пiд
чaс якoгo - 6 сiчня - нaТздили дo Киeвa визнaчнi apтисти i мyзики (пiaнiст
Лiст, бpaти Beнявськi), iтaлiЙськa oпepa, бaлeт з Мaдpидy i т. д. Tyт
знaMeнитi apтисти, спiвaки i мyзики мaли змory збиpaти лaвpи i гpoшi,
aлe дeХтo з ниХ yвeсЬ свiЙ зapoбiтoк пiд нaс кoнтpaпiв нepiдкo витpaчaв

. Пoльський тeатp в Киoвi iснyвaв аж дo пovаткy 60.х poкiв: oсraння пoльська тpyпa пiд
opyдoю Т. Бopкoвськoгo сxoдить зi сцeни пiд впливoм пoлiтичних пoдiй ,l 863 p |244, c з41|
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нa пияЦтвo чи нa гpy в кapти, як Цe тpaплялoся з Лiстoм |244 c 343' 351]
Bистaви циpкoвoгo типy вiдбyвaлиcя в г|pивaтHиx пpимiщeнняx aбo

в лiтнiм сaдoвiм тeaтpi, щo йoгo збyдoвaнo бyлo в сeзoH 1833-1834 poкiв

|255' c,328], Кoнцepти вiдбyвaлися, кpiм в пoмelДкaннi тeaтpy, - в
кoнцepтoвiЙ зaлi кoнтpaкгoвoгoбyдинкy (збyдoвaнo Йoгo 1817 p ), a згoдoм
в залi <Pyсскoгo Кyпeveскoгo Coбpaнiя> (дiм збyдoвaнo 1882 p ).

У Пoлтaвi збyдoвaнo пepшиЙ тeaтp 1810 p. P 1818-1819 гpaлa тaм
тpyпa Штeйнa. Тoдiшнiй мaлopoсiйський гeнepaл-ryбepнaтop кн. Mикoлa
Peпiн дopyvив зaвiдyвaнt{я тeaтpoм lв КoтляpeвсЬкoмy, i цe спoнyкaлo
йoгo нaписaти Аля сцeни <Haтaлкy Пoлтaвкy> i <Moскaль-нapiвник>. B
oбoх тиx п'ссax висryпaв M t{eпкiн yпepшe в Пoлтaвi, a пoтiм i в iнших
мiстax Укpa.lни, м iн' 1821 p y Киeвi, дe вiн тoдi мaв влaснy poсtЙськo-
yкpaiнськy тpyпy HaстyпHoгo poкy M. |J-|eпкiн встyпиB Ha сцeнy |мпepaтop-
сЬкoгo lnoскoвсЬкoгo тeaтpy i з тoгo нaсy бpaв yчaстЬ в yкpaiнськиx п'rcaх
Лишe нa гaстpoляx, - нaпp., 1843p. y Киeвi вiн гpaв з нaдзвинaЙним
yспiхoм poль Bибopнoгo в п'eсi  <Haтaлкa-ПoлтaвкaD' a нa Piздвяниx
святax 1857 p. в poлi Чyпpyнa в п'eсi <Moскaль-чapiвник> - y Hижнiм
Hoвгopoдi, кyди вiн пpи|хaв спeцiaльнo нa пoбaчeння з Т Шeвчeнкoм
Пoлтaвськa тpyпa Штeйнa чaстeнЬкo виlздилa дo piзних мiст УкpaTни -
Хapкoвa' Кpeмeнvyкa, Poмнa тa iн [, l33, c.217-226l. Пepшa бyдoвa
пoлтaвсЬкoгo тeaтpy npoстoялa лишe дo 50-x poкiв. P. 1852 збyдoвaнo нa
мapмypoBoмy фyндaмeнтiдеpeв'яниЙ тeaтp в мiськiм сaдy бiля iнстиryтy
цJляхeтHиx дiвнaт Пepшi вистaви вiдбyлися в нoвofury тeaтp. 22 лиnня
1852 p., - вистaвлял|^cя тpJ^ poсiЙськi п'сси HoвиЙ тeaтp пpoстoяв дo
1882 p , пoки He пpиЙшoв yжe кpaЙ Йoмy зa вeтxiстю [39, с 109-110]

У Чepнiгoвi 182З p бyлa тpyпa Кoкoцькoгo, щo вистaвлялa poмaнтичнi
твopи, як Цe видHo з двoХ aфiш: a сап'e' .t 5 квiтня cтaвилacя тpaгeдiя в
двoх дiях - <Изгнaнie Aдaмa и Eвьt и3ъ paя или сnnepтЬ Aвeля Пepвoe
yбiЙствo пo сoтвopeнiи мipa>. A 18 квiтня стaвилaсЬ <кoмeдiя г Кoтзeбye
пoдъ Haзвaнieмъ <Mapкизъ дe Тyлипaнo' вЬ|писaнныЙ жeниxъ изъ
дepeвни или eщo He жeнился, a yж взбtсился), кoгopyю пpeдyпpeждaeтъ
тo)кe yвeсeлитeлЬHaя кoмeдiя въ 3-xъ д'tйствiяxъ <Гaлepeя сyl\,taсшeд-
t.tJихъ или стихoтвopeЦъ стиxoлaтa тpaтaтa> [60' с 631-632] P 1835 пpибyв
дo Чepнiгoвa влaститeль мaндpiвнoгo тeaтpy o.MoкpжeцькиЙ. Пepeд тим
вiн бyв y Miнськy iтaм vepeз стpaшHy пoжe)кy paзoм зi свoiми тoвapишJaми
пoзбyвся всЬoгo мaйнa. Пpибyвши 30 липня 1835 p. дo Чepнiгoвa,
o MoкpжeцькиЙ вeликi нaдii пoклaдaв Ha вистaви пiд vaс ryбepнiaлЬнoгo
двopяHсЬкoгo з'iздy, aпe тi нaдii Йoгo зaвeли Уpяджyюни cвiЙ бeнeфiс,
вiн звepнyвся дo (вeликoдytl lнaгo мaлopoссiЙскaгo двopянствa> 3
вiдoзвoю, дe, N,t.  iн '  писaв: кBьtнyждeннЬ|мъ нaхoжyсЬ oткpoвeHнo
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сoз|{атЬся' чтo eсли гoспoдa двopянe и зa симъ изъ oдHoгo сoстpaдaнiя
кЬ нaшel,ty пoлoжeнiю нe щ*лaють пoс.tщeнiя пo кpaЙнoсти нa Бeнeфиcъ
illoй, кoтopЬtЙ бyдy им*ть счастie пpeдстaвитЬ сeгo orсябpя l|-гo числa,
тo дoлги HaцJи нa yстpoйствo тeaтpa' дeкopaцiи и pазнoгo гapдepoпa
ввepгF|yтъ [4eня въ тaкoe Heщaстнoe пoлoжeнie, пoслt,дствiя кoтopиx
лeгкo мoжgгъ всякъ сeбt пpeдстaвить>. !ля тoгo бeнeфiсy стaвилaся
п'eсa <fl oнъ-Жyанъ, Гpaндъ ИcпaнскiЙ. накaзaнньlй вoлЬнoдyil'eЦь, ил и
тpaпeзa дyxoвъ нa клaдбищ.t, бoльщaя тpaги-кoмeдiя въ 5-и д.Ьйствiяхъ
съ |. loвЬ|мъ гapдepoпoмь, дeкopaцieю и oгнeмъ> [3, l0 с. 173-175I.
Тeaтpaльний бyдинoк в Чepнiгoвi збyдoвaнo 1853 p. Poмaнтичнi п'сси
нeвдoвзl уcтУnv|л|4 свoe мiсцe пoбyтoвим п'ссaм Кoтляpeвськoгo, Квiтки-
oснoв'янeнкa, Шeвчeнкa (<Haзap Cтoдoля>) тa iн.

У Житoмиpi 1834 p. гpaлa тpyпa T Жмioвськoю. 3 oднoi aфiшiтoi тpyпи
вид}Jo' щo 23 вepeсня 1834 p. Йшли тaкi n'сси: фpaнцyзЬкa кoмeдiя в
пepeклaдi нa пoлЬсЬкy мoвy - <!вa глaгoльl>, пoтiм (кo]t'иЧeскaя кoмqд|я -
Boдeвiль нa Maлopoссiйскoмъ дiaлeктt пoдъ нaзвaнieмь <Чyмaкъ
вoлшeбникь), тa, нa кiнeць, <Пaнтoмимичeскaя Кaщинa пoдЬ нa3в€lн|eмъ
<Кaпитaнъ Caндepъ нa oстpoв* Кapoлинt> [67, мiж 56 i 57 с.].

У Кaм'янцi нa Пoдiллi пepшиlt,l aнтpeпpeHepoм бyв пoляк Aнтiн
3мieвський' a p. .|815 пpийняв вiд нЬoгo aнтpeпpиз тaкo)к пoляк
MoшинськиЙ [39 с. 59].

У Heмиpoвi 1839 p. пoявилaся пoлЬсЬкa тpyпa 
^Q. 

Гpyнвaльдa.
.Qиpeкгop тaмoщньoi гiмнaзii |. КyльжинськиЙ як щиpии oбpyситeль нe
['|г пepeнeсти пpисryпHoстi тoi гpyпи, a тoмy зaбopoнив yЧняM гiмнaзij
вiдвiдyвaти вистaви в нaдiT, щo тpyпa Чepeз тy зaбopoнy нe в стaнi бyдe
yтpимyв€tти сeбe i ви|дe з Heмиpoвa' Тaк вoнo i стaлoся б, aлe мiсцeвa
eкoнoмiя гp. Пoтoцькoгo пpиЙшлa тpyпi з мaтepiaльнoю дoпofr,loгoю, тpyпa
пpoдoвжyвaлa свoT вистaви в Heмиpoвi' Тoдi диpeКrop Кyльжинський
3вepнyвся дo пoмivникa кypaтopa КиlвськoТ шкiльнo.i oкpyги Кapлeгoфa з
пpoxaнням пoклoпoтaтиcя пpo зaбopoнy пoльськiй тpyпi гpaти в Heмиpoвi,
бo <сaмыЙ дtятeльньlй, нyть ли нe пepвЬtЙ пpoвoдникъ нapoдHoсти eстЬ
тeaтpьD Бoбiкoв нaкaзaв пoдiльськoмy гyбepнaтopoвl зaбopoнити
aКтopaм дaвaти вистaви в Heмиpoвi [95 с. 81]. 3 числa [Ueсти aфiш - 3
aфiшi тpyпи.Q. Гpyнвaльдa вiд 31 гpyдня 1838 p. дo 7 сivня 1840 p. та
тpЬoХ aфiш тpyпи oсипa Лютoмськoгo вiд 20 сiчня 1840 p. дo 25 сiчня
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(PoХyс дe-Л. lrгeндa иI1|А ЧeтЬlpe милЬ дopoгиD, кoмeд|я-oпepa з

фpaнцyзькol _ <CпopЬ дo слeз, aб зaклaд.Ь нe бeйсь>, тpaгiкoмeдiя
Moльepa _ <Дoн Жyaн, или вeчep на клaдбищ.ь> [95' с. 83-86]

У Poмнr мaйжe щopoкy пiд vaс Iллiнськoгo яpмapкy гpaлa тa Чи lHшa
зa|)кд)кa гpyпa, дeкoли в склaдi визHaчHих apтистiв. Taк, нaпp., T.Шeыeнкo
вnepшe бaчив y Poмнi .1845 p. пiд vaс |ллiнськoгo яpмapкy, за Йoгo
вислoвoм, <гeнiaльнoгo> aктopa Coлeника в poлi Чyпpyнa в п'eс i
<Moскaль-чapiвник>: <Biн видaвся мeнi нarypaльнiший i  дeлiкaтнiшиЙ
зa нeзpiвнянoгo U.|eпкiнa>, - тaк зaписaв свo €  вpaх(eння вiд гpи
К.Coлeникa Т Шeвчeнкo в <l!oдeнникoвi> пiд дaтoю 20 липня 1857 p

Hanpикiнцi 50-х тa пoчaткy 60-x poкiв пoчaвся нa Укpaiнi poзвитoк
yкpaТHсЬких вистaв a]$aтopcЬкими силaMи Taк, y кiнцi 50-х pp. oпaнaс
Mapкeвиv влalДтoвyвaв yкpаТнськi вистaви в Heмиpoвi з yчHяMи тамoшньoТ
гiмнaзii [67, с 57], a niзнiшe в Hoвгopoдi-Ciвepськy _ тaкo)к з yчHяMи гiмназii
(диperсopoм iT бyв тoдi Пaвлo Hayмeнкo), a в pp. 1861-,1866 склaв вiн rypгoк
aмaтopiв y Чepнiгoвi, дe, M. iн., вистaвлялoся дeкiлькa paзiв <Haтaлкa
Пoлтaвкa> з Йoгo мyзикoю, щo iT склaв вiн yжe 1857 p. [3 с. ,l08-.109]-.

У Пoлтaвiтaкoж нa пoчaткy 60-х pp. opгaнiзyвaвся rypтoк aмaтoplв, щo
пiдгoтyвaв дo вистaви дeкiлькa п'сс yкpaiнськиx i poсiЙськиx Qiни нa мiсця
нaмiчaлися дyжe низЬкi вiд 1 кpб. зa лo)кy дo 10 кoп - нa гaлepei.
Гyбepнатop He дaв дoзвoлy Ha дpyкyвaння aфiш з oглядy нa низькi цiни
встyпy Ha вистaви Toдi yпoвaджeнi rypткa aмaтopiв Лoбoдa. Пилыlикoв i
l{eлкaн звepнyлися 3 пpoxaнHя|\j дo мiнiстpa внyтpiшнiх спpaв П Baлyсвa
дoзвoлити вистaви в Пoлтaвi' aлe мiнiстp дopyчив ryбepнaтopoвi yмoвити
yнaсникiв rypткa вiдмoвитися вiд свoгo нaмipy, бo нapoднi Bиcтaви, iлoвляв,
щe нe iснyють нaвiть в Aнглii Ha тiм спpaва тoдi i скiнчилaся [308, c 152|.

Ha пснaткy 60-х pp. зaклaвся rypтoк aмaтopiв y Бoбpинцi нa Xeщoнщинi,

дe бpaли yчaсгЬ, м. iн., Mapкo Кpoпивницький тa lвaн Toбiлeвин (Кapпeнкo-
КapиЙ), a в cepeдинi 60-х pp. зaклaвся в eлисавeтгpaдi нa Хepсoнщинi нe
мeнш слaвний an, laтopсЬкиЙ гypтoк, дe бpaли yчaстЬ' м. iн, бpaти
Тoбiлeвичi - Mикoлa (Caдoвcький) тa oпaнaс (CaксaвнськиЙ). Ha пovaткy
7O-x pp. пoвстaв y Киeвi rypтoк aмaтopiв, дo сlиaдy Йoгo вхoдили, м. iн.
oльгa Лисeнкo, opeсг ЛeвицькиЙ, oлeксандp Pyсoв, Пaвлo ЧyбинськиЙ,
peжисepoм бyв MихaЙлo Cтapицький, a мyзиvнoю чaстиHo}o кepyвaв
MикoлaЛисeнкo ГypтoктoЙ вистaвив, м iн., 1874p в киiвськiм мiськiмтeaгpi
oпepeтy <Piздвянa нiн> (тeкст M Cтapицькoгo, мyзикa - M Лисeнкa), a в
1875 p. - в бipжoвiЙ зaлi _ п'eсy Якoва Кyxapeнкa <Чopнoмopський пoбит>

. Bпepшe склав мyзикy дo <Hаталки-Пoлтавки)) чex Aльoйэ eдлivка 3гoдoм пicля
o Mapкoвича - Haписав дo тoТ п' €си M Лисeнкo, а в 90.х pp - дoвгoлiтнiй диpи/eнт тpynи
Mикoли Cадoвськoгo кolr,tпo3итop Bасильeв
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в пepepoбцi M. Cтapицькoгo пiд Haзвoю <Чopнoмopцi>, a мyзикy дo He|
скoмпol-|yвaв M. Лисeнкo. Bистави киТвсЬкoгo rypткa poбили нaдзвинaЙнe
вpa>кeHня нa пyблiкy, oсoбливo нa дeпjoкpaтичl.lo Haстporнy MoлoдЬ, aлe
вoHи тaкoж звepнyли на сeбe yвary peaкЦiЙнoгo чaсonисy <Кieвлянинъ>'
щo нeгаЙHo poзпoчaв кaпмaнiю пpoти yкpaTHствa. oтoж знaний yжe нaм
тaемниЙ нaкaз 3 дня 18 тpaвня 1876 p встaнoвив забopoнy yкpa]нсЬкиХ
вистaв.

P 1881, кoли пoвiялo тpoхи вiльнiшим дyxoм для yкpaiнствa, зHoв
пoстaла Мo)|U.lивlстЬ вистaвляти yкpaTнськi п'eси [67, с 57-59]. Boсeни
тoгo poкy M CaдoвськиЙ пpиIхaв дo Кpeмeннyкa нa зaклик M. Кpoпив-
ницЬкoгo, щo гpaв тaм y тpyпi Г. Aшкapeнкa, aлe M CaдoвськиЙ зaявив,
щo в|H встyпитЬ дo тoI тpyпи лишe тoдi. кoли МoжHa бyдe гpaти yкpаiнcькi
п'oси Bиpiшили пicлaти тeлeгpaмy тoдiшньoмy всeсилЬHoмy мiнiстpoвi
внyтptшнix спpaв гp. Лopис-Meликoвy з пpoхаHHям дoзвoлити тpyпi гpaти
yкpaiнськi п'eси Toмy щo киiвсЬкиЙ гeнepaл-ryбepнaтop M Чepткoв зi свoгo
бoкy клoпoтaвся пepeд вищoю влaдoю пpo скaсyвaння зaбopoни
вистaвляти yкpaTнськi  п 'сси'  гp. Лopiс-Meлiкoв пpихилЬHo вtдпoвiв
Ашкapeнкoвi,  тaк щo Йoгo тpyпa нaйpaнiшe викopистaлa дoзвiл
вистaвляти yкpaiнськi п'eси. Пepшa вистaвa бyлa цiлкoвитиЙ зaгaльниЙ
тpiyмф [156' с 4-6]. Пpaвдa, yкpaiнсЬкi п'eси AoзвoляЛoся стaвити з тoю
yмoвoЮ, щoб paзoм з yкpaТHсЬкими п'ссaмV| cтaыАл|Аcя i  poсiйськi,  -
звичaйнo стaвиЛи вoдeвiль в oднy-двi дi l ,  aлe нoвиЙ мiнiстp внyтplшнiх
спpaв гp .Q' ТoлстoЙ нaкaзoм з Дня22 лютoгo 1884 p. встaнoвив, щoб
poсiЙськi п'eси вистaвлялися в oднaкoвiЙ кiлькoстi дiЙ' як i  yкpaTнськi
[157 с 113] Ha пpaкгицi мiсцeвa aдмiнiстpaцiя нe дyжe пpидep)кyвaЛaся
тol вимoги Haкaзy' дo3вoляючи тpyпi oбмeжyвaтися вистaвoю poсiЙськoгo
вoдeвiля в oднy-двi дiT oднaк дeкoли зaпoпaдливi aдмiнiстpaтopи нiяк
нe звaжyвaлися вiдстyпити вiд бyкви нaкaзy. пpo тaкиЙ самe випaдoк
poзпoвiдaв М CадoвськиЙ y свoiх спoгaдaх' У Катepинoдapi пoлiц-
мeЙстepoм бyв зeмлянoк Бapиш-ТищeHкo, щo виI\iaгaв вiд M CaдoвсЬкoгo
дoдep)кyвaтися нaкaзy гp .Q Toлстoгo. M. CaдoвськиЙ виpiшив стaвити
no чepз|_ oдин дeнь poсiЙсЬкy n'rсy <Фoфaн>, a дpугиЙ дeHЬ тy ни iншy
yкpalнсЬкy п'осy Пyблiки зoвсiм нe бyлo нa пepшiЙ виставi <Фoфaнa>
Ha дpyгиЙ paз <Фoфaн> пiшoв з aHoHсoм <пo жeлaнiю пyблiки), xoчa
нiякoi пyблiки нa тих вистaвax нe бyвaлo Тe вжe вивeлo з piвнoвaги
Tищeнкa, iвiн пpoсив М Caдoвськoгo пoстaвити щo-нeбyдь iншe 3aмiсть
<Фoфaнa>. Пoдaю тyт дoслiвнo дaльшиЙ дiaлot щo зaв'язaвся мiж
M Caдoвським i Бapиш-Тищeнкoм:

- Hi' нe Moжy, y мeнe нiчoгo гoтoвoгo нeмa, a R.{ити щoсЬ Hoвe - нeMaс
чaсy
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- Hy, тo як )кe вoнo бyдe нaдaлi? Teпep' скaжiм _ (пo oсoбeннoмy )кe-
лaнiю пyблiки>, a Дaлi?

- <Пo нaстoятeлЬHoмy тpeбoвaнtю yвaжaeмoй nyблiки>, - дoдaв я, i
тaк дaл|

. Hy, цe в)кe пpoстo гyмopистикa! - зaсмiявся Баpиш-ТищeHкo.
- eдиниЙ, - кa}ry' - eстЬ виxiд - цe, щoб Bи дoзвoлили мeнi гpaти 3

oдниN4 aбo двoмa poсiйськими вoдeвiлями щoдeнHo, a iнaкшe я бУАу
стaвити <Фoфaнa> чepeз дeHЬ дo сaмoгo кiнця мoгo пepeбyвaння 3 тpyпoю
в Кaтepинoгpaдi

- Hiчoгo з вaми poбити, yпepтиЙ ви чoлoвiк, - yсмiхнyвся Бapиш-
Тищeнкo. _ Cтaвтe в)кe спeктaклЬ з дBorda вoдeвiлями, тiльки paди Бoгa,
здiЙмiть ви з aфiшi цЬoгo пpoклятoгo <Фoфaнa>, вiн мeнi сnaти He дa€>
[156' с 57-61]

3 пoнaткy 80.x poкiв пoвстaли пpoфeсiЙнi yкpaiнсЬкo-poсiЙськi тpyпи
Tак, вoсeни 1862 p M. Кpoпивницький opгaнlзyвaв y eлисавeтгpaдi тpyпy,
дo склaдy якoi yвrйшли, кpiм цЬoгo, Mapiя 3aнькoвeцька' A. Bipинa,
M CaдoвськиЙ i iн.,  a p 1883 нa чoлi тoТ тpyпи стaв M CтapицькиЙ, пpи
чoMyтpyпа пoпoвнилaся o CaксагaHсЬкиM, | '  Кapпeнкo.Кapимтa Гaннoю
3aтиpкeвиv-Кapпинськoю. a pe)кисypy взяв нa сeбe M КpoпивницькиЙ*
[67, с 83-84] Тpyпa M. Cтapицькoгo [4aлa нaдзвинaЙниЙ yспiх в Киевi.
aЛe пoчyваHня зaХoплeння yкpajнсЬкoгo гpoмaдяF|ствa тoю тpyпoю
зaнeпoкoiлo киiвсЬкy вищy влaдy: киlвсЬкиЙ гeнepaл-гyбepнaтop
oлeксaндp lpeнтeль p 1 883 зaбopoнив yкpaТнськi вистaви в мeжax свoгo
гeнepaл-ryбepHaтopствa, сeбтo нa Киiвщинi, Boлинi тa Пoдiллi. Biн нe
змiнив свoгo стaвлeHHя дo yкpalнсЬкиx вистaв нaвiть i  пiсля тoгo, як
yкpaiнськa тpyпa M Кpoпивницькoгo дocяглa нg{yвaнoгo yспixy в Пeгepбypзi
в сeзoн 1886/87 poкy тa дiстaлa пpизнaHня з бoкy oлeксандpa |||, щo нa
Йoгo бaжaння тpyпa двivi висryпaлa - (oди|-| paз в зaлi <!eмyт>. a дpугиЙ _

в iмпepaтopоькiм Mapiiнськiм тeaтpi [156 с' 21-221 Caмe пiд чaс тиx
вистyпiв тpyпи M. КpoпивHиЦЬкoгo в Пeтepбypзi випaдкoвo пеpeбyвaв тaм
гeн lpeнгeльн M Кpoпивницький виpiшив викopистaти ry нaгoдy i пiшoв

'Пpoфeсiйнi yкpaТнськi тpyпи нe мorли y)кe 3адoвoлЬнятися тиiit yкpаТнським peпepryapoм.

щo бyв пepeд тим, a тoмy дo йoгo пoпoвнeння взялися нaсампepeд самi тeaтpaлЬнi AiяЧi
M КpoпивницькиЙ, M Cтаpицький та | Каpпeнкo.Каpий HaЙчастiшe вистaвлялися Hа
yкpа|нсЬкiЙсЦeнiтакiп'сси3гаAаниxтyгтpьoxдpaматypгiв:M Кpoпивницькoгo-(дaйсepцю
вoлю зaвeдeвнeвoлю),<,Qвiсiм1>,кfloкисoнцeзiйдe'рoсаo{|виiсть>'<Глитaй'абoжпаyк>
кHeвoльник>, <oлeся>>, <Пo peвrзi[>; M Cтаpицькoгo - <He так склалoся, як жaдалoсяD,
<<CopovинськиЙ яpмapoк)), <Тapaс Бyльба>, <<Утoплeнa>l, кMаpyся Бoryславка>, кБoгдан
XмeльницькиЙ>. <l-{иганкa Aза>, к3имoвий вgrip)), пepepoбки п.сс Л Глiбoвa, lв Hevyя-
ЛeвицькoгoтаПMиpнoгo,пpoщoдaлiзгадаю.| Каpпeнкa.Кapoгo-<Брлака> <Бe3таланна>,
<Хaзяjн>>. кCтo тисяч>, кМapтин Бopyля>. кПoшилися в дрнi>. <Hаймичкa>, кPoзyмний тa
AypeнЬ>
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дo lpeнгeлЬHa пpoсити йoгo зHяти зaбopoнy yкpaТнськиx вистaв в
ryбepнiях Йoгo гeнepaл-ryбepнaтopствa. Гeнepaл пpи Й няв M. Кpoп ивниць-
Кoгo, aлe вlH нe встиг пpистyпити дo слoвa, як гeнepaл пepшиЙ зaгoвopив:
<Чyв пpo нaЙвищy лaскy' щo iT ви спoдoбились oсь вaм i вкaзiвкa, щo
гpaти вaм слiд тyт lyжe paдиЙ, дyх(e paдиЙ, _ вiтaю вaс, a lloi вoлoдiння
ви вжe зaлишiть Ha бoцi> |312, с 171] ПpoyкpaiHoжepствo o lpeнгeльнa
мoжe свiдvити тaкиЙ фaп: M КpoпивницькиЙ p 1 883 y Кисвi бpaв yнасть
в якoмyсЬ блaгoдiЙнoмy вevopi i читaв вipш T Шeвчeнкa <Чepнeць>. Ha
тoмy вeчopi бyв f lpeнгeльн. Ha oстaннi сЛoвa вipшa - <| зa УкpaTнy
MoлитисЬ cтapиЙ чepнeцЬ пoшкaндибaв) - .Qpeнгeльн пpoмoвив:
<Haпpaснo, Moсквa ee yх(e дaвнo съeлa!> [157' с 69]

Тtльки нaсryпHик o .Qpeнгeльнa гp |гнaтьeв ,t893 p , сeбтo нepeз 10
poкiв пiсля нaкaзy свoгo пoпepeдHикa - пpo зaбopoнy yкpaiнсЬких вистaв
y [4eжах Киiвськoгo гeнepaл-ryбepнaтopствa' дoзвoлив тpyпi M Caдoв-
сЬкoгo npи.iхaтИ дo Кисвa нa двi вистaBи. Пepeд вистaвoю в Киeвi
M CaдoвськиЙ пpoсив yкpa|нсЬкy мoлoдЬ нe poбити в тeaтpi oвaцiЙ,
oчeвиднo, пaм'ятaючи, щo oстaннi нeЙмoвipнi oвaцiT в Киовi 1883 p
спoHyкaли lpeнгeльнa пpиЙняти бeзглyздe piшeння Ha дpyгиЙ piк
гp |гнaтьoв дaв M Caдoвськoмy дoзвiл нa 10 вистав y Киовi B скopoмy
часi нa мiсцe гp' lгнaтьсвa бyв пpизнaчeниЙ Mихaйлo .Qpaгoмaнoв. 3a
йoгo влaди yкpaiнцям диxaлoся вiльнiшe [156' с 73'76|

Biд 1882 p yкpaiнсЬкiтpynи poсли' як гpиби пlсля дoщy He всtвoни
стoяли нa тaкiм piвнi, щoб oдHoЧaсHo зaдoвoлЬняти виMoги мистeцтвa
тa пiднiмaти, 3a вислoвoм П Кyлiшa, з 3анeпaдy нapoдниЙ дyx.
Haйбiльшoгo yспixy в poзвиткy yкpa]HсЬкoТ сцeни в X|Х ст дoсягли тpyпи
M КponивниЦЬкoгo, M Cтаpицькoгo, M. Caдoвськoгo тa o. CaксaгaнсЬкoгo,
oсoбливo тoдi' кoли вoни oб,eднУBaлися мiж сoбoю

У 80-90.х pp X|Х ст пoчaли opгaнiзoвyвaти пo сeлax yкpa[нськt вистaви
з сeляHaпЛи-викoHaвцями, як, нaпp., в КoвpaT 3oлoтoнiськoгo пoвiтy нa
Пoлтaвщинi' в с. Пoлтaвцi нa Хepсoнщинi нe тiльки тpyпa склaдaлaся з
мiсцeвих сeляH, aлe Й opкeстpa [268, с 136-137] Poзвитoк тaких сyтo
нapoдHиx тeaтpiв пpипaдae нa пepшi poки ХХ ст.

Peпepтyap yкpaТHсЬкoj сцeHи дo кiнця ХlХ ст бyв дyжe oбмeжeниЙ
Чepeз цeнзypнi ут|llcl<vl.' Hа сцeнy дoпyскaлися п'rси лишe пoбyтoвoгo
xapaКгepy; зaбopoHялися п.сси з нeсeлянсЬкoгo )киття, пepeклaди з чyжиx
мoв t т п (eнзypa кepyвaлaся в свoiЙ дiяльнoстi нe якимисЬ cтaл|^ll|и
пpaвилaпlи, a як iй зaмaнeтЬся Яскpaвим пpиклaдoпl свaвoлi цeнзypи
мo)кe сЛyжитn тaкиЙ фaкт |. Кapпeнкo-КapиЙ нaдiслaв дo Гoлoвнoгo
yпpaвлiння в спpaваХ дpyкy п,rсy <Чaptвниця> (пepeд тим вoнa Maлa
нaзвy <Xтo винeн?>' aлe дoзвoлy нe дiстaлa) i пpoсив M Caдoвськoгo'
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кoли тoЙ бyв y Пeтepбypзi' пoклoпoтaтиcя пpo дoзвiл l.|eнзop Фpeдмaн'
щo poзглядaв тy п'rсy, xoч i нe бyв yкpai.нцeм' a всe ж тa[' зeмлячoк, бo з
Укpatни, - oбiцяв M Cадoвськoмy всe зpoбити' якщo M. CaдoвськиЙ
зpoбить дeякi змiни в pyкoписi п'eси M CaдoвськиЙ, нiчoгo нe змiнивши
в тeкстi п'eси, змiнив лишe iT Haзви a сaмe нaзвaв iT <Бeзтaлaння>, iдaв
j] пepeписaти. | нa цeЙ paз вoHa He дiстaла дoзвoлy. Чepeз дeкiлькa днiв
3'явилися дo M. 3aнькoвeцькoT двoс пaнiв - пpoсити i] взяти yчaстЬ y
блaгoдiЙнoмy спeктaклi, i  M 3aнькoвeЦЬкa скaзaлa, щo paдo вiзьмe
yчaстЬ, якщo дiстaнyть дoзвiл Ha п'oсy <Бeзтaлання> Гoстi вiдпoвiли.
щo тy спpaвy пoлaгoдять. | дlйснo, чepeз гoдинy явився oдиH 3 тиx пaнiв
i oпoвiстив, щo п'eсa дoзвoлeHa. М Caдoвський нeзaбаpoм пoiхaв дo
Гoлoвнoгo yпpавлiння i тaм дiстaв pyкoпис 3 вКлe6нoю стopiнкoю, дe
зaзHaчeнo пpo дoзвiл <!oмa poздивилисЬ, _ пишe M CaдoвськиЙ в свoiх
спoгaдaх, - i з'ясyвaлoся, щo Haзвa нe тa: зaмicть <Бeзтaлaння> нaписaнo
<Бeзтaлaннa>. Пeвнo, тoЙ, rro вклeював стopiнкy, пoмилився Aлe щo
poбити: хoч i  <БeзтaлаHня)' a всe тaки дoзвoлeнa> [156, с 31-35j

He бyдy тyт нaвoдити бeзлiч пpиклaдiв зaбopoни п'eс нaйкpащих
yкpalHсЬкиx дpaмaтypгiв' a тaкoж oписyвaти тi митаpства' щo lХ пpoхoдили
п'eси, пoки дiстaвaли дoзвiл, нepiдкo в пoкaлiчeнiм виглядi. A в тoЙ жe
чaс цeнзypa лeгкo дaвaлa дoзвiл нa всiлякиЙ шloтлoк <дpaмopoбiв>, як,
напp., нa п'eсy Cyхoдoльськoгo <Пoмстa абo зaryбгreнa дoля) дe гepolнeЮ
спepшy зa ла[ДтyнкаMи' a пoт|м зa для дy)кчoгo вpa)к|l.|l.|я витягaютЬ зa
кoси iтyт вжe Ha самiЙ aвaнсцeнiдopiзyють> [156, с 54].

leкoли сaмoдypи _ мiсцeвi aдмiнiстpaтop|А стaвViI1|а дo п'eси, щo yжe
пpoЙшли чepeз ЦeHзypy, свoТ вимoги Тaк. нaпp , oдecькиЙ гpaдoнaчaлЬHик
aдмipaл 3eлeниЙ в poзмoвi з M. CaдoвсЬким зaпитaв, чи He мo)кHa
зpoбити, щoб M. CaдoвськиЙ спpaвдi пoбив y <HaЙминцi> <паpшивця-
жидкa) - <Ho, вaшe пpeвoсХoдитeлЬствo, етo вeдЬ нe нaстoящiй ,|<v1р|, a
aктЬop, - зayвaх{ив я.- (дa чopт eвo бepi БeЙтe eвo мoeЙ pyкoЙ, я
oтвeчaю! - oбстoювaв гeHepaл) [156, с. 67].

Кpiм згaдaниx yжe paнiшe дpaмaтypгiв - |. КoтляpeвсЬкoГo, Квiтки-
oснoв'янeнкa, Я Кyxapeнкa, М. КpoпивницЬкoгo, М. CтapицЬкoгo.
|.Кapпeнкa-Кapoгo' T Шeвчeнкa - yкpaiHсЬкiй сцeнi пpислyжилoся багaтo
yкpaТнських писЬмeнHикiв, a сaмe: Boлoдимиp Aлeксaндpoв (<He xoди,
Гpицю' тa нa вeчopницi>, к3a Heмaнь iдy>); Б. Гpiннeнка (<CтeпoвиЙ
гiсть>, <Cepeд бypi> i iн.);  Л. Глiбoв (<,Qo миpoвoгo)),  в пepepoбцi
M.Cтapицькoгo <Як кoвбaсa тa чapкa, тo миHeтЬся свapка>); Mикoлa
Кoстoмapoв (лiбpeтo дo oпepeти <3anopoжeць зa.Qyнaeм>; iстopиннi п'eси
<Caвa ЧaлиЙ> тa <ПepeяслaвсЬкa нiч> нa сцeнi нe пpищeпилися); Пaнас
MиpниЙ (<Лимepiвнa>, <Пepeмyдpив> в пepepoбцi M Cтapицькoгo кКpyги
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тa нe пepeкpyvyЙ>), lвaн Heнyй-Лeвицький (<Mapiя Бoгyслaвкa>, <Ha
Кoжyм,якax> _ в пepepoбцi M Cтapицькoгo. (3a двoмa зaйцями>),
Людмилa Cтapицькa-Чepняхiвськa (<Гeтьман f lopoшeнкo>, <Caфo> ) '
Любoв Янoвськa (<Людськe щaстяD, Лiсoвa квiткa>) i  iн

He мoжy, нaкiнeць, He згaдaти пpo тe, щo yкpalHсЬкi aнтpeпpeнepи
зa3Haвaли бaгaтo HeпpиeмнoстeЙ вiд aгeнтiв мoскoвсЬкoгo Toвapиствa
дpaмaтичHих писЬмeHHикiв, пpo щo яскpaвo poзпoвlдae M Caдoвський y
свoТx спoгадax <Moi тeaтpaльнi згaдки> [156' с 62-641. Пpo всi peпpeсil
тa yтиски, щo сипaлися Ha yкpaiнськиЙ тeaтp, мoвляв, як 3 pory дoстaткy,
poзпoвiли нa BсepoсiЙсЬкoi,y з'iздi сцeнiчних дiянiв (вiдбyвся в Moсквi в
бepeзнi 1897 p ) M. 3aнькoвeцЬкa, l  Кapпeнкo-КapиЙ, o CaксагaнськиЙ,
M CтapицькиЙ тa вiдoмиЙ yкpaiнський aдвoкaт i гpoмадськиЙ дiян |лля
Шpaг [80 с.28]1'

3 пoдaнoгo тyт кopoткoгo oглядy iстopii yкpаiнськoгo тeатpy в XIX ст
видHo, щo yкpaТнськиЙ тeaтp yвeсЬ vaс бyв пtд пoстiЙним дoГлядoм
aдмiнiстpацiТ тa зaзнaв бaгaтo лихa i  пpикpoстeЙ як вiд цeнзopiв п'eс'
тaк i вiд вищoT i мiсцeвol влaди. Toмy нe мo)кнa He вИ3нaти вeликoi
lacлугv| Haших слaвнoзвicниx apтистiв i apтистoк M КpoпивниЦЬкoгo'
M.Caдoвоькoгo, o. CaксaгaнсЬкoгo, l  Кapпeнкa-Кapoгo, Фeдopa
Лeвицькoгo, M 3aнькoвeЦЬкol,  Г.  3aтиpкeвиv-КapпiнськoT, Mapi i
CaдoвcькoT-Бapeлoтi,  A Bipинoi, Л. Лiнiцькoi,  Ганни Бopисoглiбськoi
тa бaгатьox iнtuиx, щo вoHи He видaли сцeHи в чaси тяжкoгo лихoлiття,
бaчaчи в yкpaiHсЬкiй сцeнi тpибyнy для )кивoгo yкpajнсЬкoгo слoвa, для
пpoбyджeння нацioнaлЬHoj свiдoмoстi  сepeд шиpoких вepств
yкpaTнськoгo Hapoдy He мeнша зaслyгa в пpoбyджeннi нaцioнальнo.l
свiдoмoстl сepeд yкpaiнсЬкoгo Hapoдy тa в poзвиткy yКpа|l-lсЬкol кyлЬтypи
взaгaлi HaлeжитЬся як aвтopaм сЦeнiчних твopiв - M Cтapицькoмy,
M.КpoпивницЬкoмy, l .  Кapпeнкoвi-Кapoмy тa iн. '  тaк i  кoмпoзитopaм, щo
гapмoнiзyвaли yкpalHсЬкi нapoднi nlснi тa склaли MyзИкy дo сцeнivниx
твopiв - C. Гyлaк-ApтeмoвсЬкoмy, П Hiщинськoмy, M. Apкaсeвi ,  a
гoлoвHe _ M. Лисeнкoвi,  нaЙбiльшoмy збиpaнeвi тa yклaдaнeвi
yкpaiнських Hapoдниx пiсeнь, твopцeвi yкpаTнськot oпepи i  oпepeти, тa
йoгoтaлaнoвитим yчням, К Cтeцeнкoвi Й o. КoшиЦeвi, якi здoбyли сoбi
iм'я визнaчHиx диpигeнтiв i  yкpalнсЬких кoмпoзитopiв Ha пoчaткy ХX ст.
oтoж нe бyлo жoднoT дiлянки в шиpoкiЙ гaлyзi Hapoднoi oсвiти' щo нa
нel нe Haклaв би свoel тях(кoI pyки цapсЬкиЙ peжим .Qля yкpaiнськoi
iнтeлiгeнцiТ стaвaлo цiлкoм ясHo' щo бeз змiни пoлiтичнoгo peжиMy HeMa
voгo спoдiвaтиcя нa poзвитoк yкpaТнськoi кyльтypи тa нa нaцioнaлЬHe
вiдpoджeння yкpaTнськoгo нapoдy. Укpaiнськi пoлiтичнi пapтi i ,  щo
пoвстaли нaпpикiнцi XlХ ст.,  свoeю peвoлюцiйнoю дiяльнiстЮ npиMyсИли

405



цapсЬкиЙ ypяд пiти нa дeякi пoлeгшeHня в спpaвi нapoд|{oi oсвiти в
|Hтepeсax yкpa jHсЬl(oгo Hapoдy вжe в пepшиХ poкaх ХX ст
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1919 21 с
156 Cаdoocькuй M К Moiтeатpaльнi зraдки Хаpкiв;Киiв,1930 121 c
157 ' CaкcaеaнcькuЙ П.Teaтpi життя Хapкiв;Пo,Iтaвa..|932 ,l9з с
158 CaмчeвcкiЙГ Boспoминaнiя//кieвская Cтаpина, 1894 5
159 Tамсамo 1894 7
160 C6opникь мaтepiaлoвьдля исropiи npoсв'kщeнiя въ Poссiи Т 2 Пeтep6yprь' 1897
161 Тaмсамo T.3 Пeтepбypгь,1898
162 Cepeбpеннut<oвь B Кieвская Aкaдeмiя съ пoлoвиньt ХV||| в дo пpeoбpазo&lнiя eя вь

1 81 9 г. // Tpyды Кieвскoй.Qyх Aкaдeмiи 1 897 Mаpть
163 Тамсамo ,|897 |юль
164 Cipoпoлкo C Гpaф Пeтpo 3авaдoвський, пepший мiнrстp oсвпи в цapсЬк|й Poсij //

Пpaцi Укpаiнськoгo |стop .фiлoл Toвapиствe в Пpазi Пpara' 1939 T 2
165 CipoпoлкoC Житгяiпeдaгoгiннадiяльнiсrьбap M Кopфa//Тpизyб Пapиж',1934 Ч

26,27-28
1Ф Cipoпulкo C 3нищeнaдисepтaцlя M Кoстoмapoва//Лiтepeг}Pнo.HаyкoвийBiсrник

Львiв' ,|930 1,|
167 CipoпoлкoC M ПipoгoвтаM дpагoмaHoв//flpагoмaнiвсЬкий3бipникУкpaiнськoro

Пeдагoгiннoгo |нсгитyry пpaгa. 1 936
168 Cкa6uчeвcкiu A M ouepкuпo иcropiи pyсскoй цeнзypЬ| Пerep6ypгь, 1892
169 CoкaлюкiЙ П Изъ вoслoминанrй o Хapькoвo<oмь yнивepситтk 40.х гoAoвъ // Кeвскaя

Cтapнна,1906 56
170 Cпoмини кoлишньoгo студeнта пpo киiвський yнiвepсrтeт 7c.x poкiв // HацJe Mинyлe

1919 ч 1.2
171 CmapuцкiЙlt,l КьбiorpафiиH B Лисeнка//кieвскаяCтapина 1903 12
1 72 Cтатистическaя тaблица Poссiйскoй иi'пepiи за 1 856 г // Жypнaл.h Mинисrepства

Hаp Пpoсв.tiщeHия 1858 1,l
17з cmel'лeцкiй H Хаpькoвскiй кoллeгiyмъ дo пpeoбpазoванiя eгo вь 181 7 г // B'kpа и

Pазyмь Xapькoвь, 1895 23
174 cm(enoвu)чA БiблioтекакoлeгiТпавла (aлahнatlБif,лiorroгiчнi Biстi 1926 3
1 75 Cтpaниvкa изъ жи3ни кoллeгiи |-| ( aлa|aнa I t Kieвская Cтapинa 1 901 12
176 Cmpунuнa Л Пepвыя вoскpeснЬ|я шкoлЬ| въ Кieв'lr // Кieвская Cтapинa 1898. 5
177. Cуoмлuнoвъ М Изсл.lцoванiя и статЬи пo pyсскoЙ литepатype и пpoсв.|iщeнiю

Пeтеpбypь.1889 т 1
17в тa.'n сaмo т 2
179 Tumoвъ o Акты и AoкyмeнтЬ|. oтнoсящieся кь истop|и Кieвскoй Aкaдeмiи Кleвъ,

1910 т 1
180 Тамсaмo ,1911 т2
181 Tулyбo Mиx Cтаpицькийвбopoтьбiзrрнзypoю1880.xpp //3асгoлпКиlв. 1929 Кн 4
182 TумacoвъH C ИcropiяКieвскoй2.oй гимнaз|и//к|eвскaя Cтapина 1902 1
183 Тамсамo 3
184 Уtuuнскi(t K. f] |1eдaroгичeскaя, пo.lrздка пo швeйцapiи // жypнaль Mинистepства

Hаpqднoгo Пpoсв*щeния 1863,,l
185 Фadpuкaнmъ Huк. Кpаткiй oчepкь изь истopiи oтнoшeнiй pyсскихь цeнзypнЬ|хь

3eкoнoвъ |(ъ yкpaинскoй литepаryp.|i // Pyсская Mьtсль 1905 3
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186 Фapмaкoвскiu B Кь вoпpoсy oбъ всeoбщeмъ oбyнeнlи //Жypналь Mинистepствa
Hapoднoгo Гlpoсв' l iщeния 1903 2

187 Фapфopoвскiti C Hаpoднoe oбpазoвaнie въ Кyбанскoй oбласти // )кypналъ
Mинисгepствa Hapqднoгo Пpoсвkщения 1912 11

188 ФuceнкoA Кoбeлякскoeпoв.liтoвoeyчилищe(1808.1833)//кeвскаяCтаpина 1888 10
189 Фpaнкol Moлoда Укpaiна Львlв 19.l0 Ч |
190 Xaлaнcкiй M Г' u Бaean,ktt Д И (ped ) Иc.ropuкo-филoлoгиveскiй факyльтeть

Хаpькoвскoгo yнивepситeта 3а 1 00 л'kть eгo сyu]eсгвoвaнiя Хаpькoвъ 1 908
191 Xaлaнa<iЙМ MатepiальrдлябioгpaфiиA A Пoтeбни//C6opникьХаpькoвскoгoИст-

филoлoг oбщeства Хаpькoвъ', l908 Т.18
192 XuжнякoвъB М Boспoминанiя зeмскoгoд.l iятeля Пeтpoгpадь'1916
193 Xpaнeвuчъ К Пpи стаpЬ|хъпopядкаХъ//к|eвская Cтapина 1896 l2
194 цeн3уpa въ цаpствoвaнie импepатopa Hикoлaя | ll PУслKaя Cтapинa .t g03 3,t 95 цeн3ypа въ цаpствoванie импepатopа Hикoлая | ! ! Pуccх'aя cт apина 1 903 1 2
196 t|aлыЙ М Б'kлoцepкoвскaя гимнaзlя l lКieвcкaяCтаpинa 1900 12
197 ЧaлыЙM Boспoминaнiя//кieвскаяCтаpина 1889 2
198 Тамсамo 3
199 Tамсaмo 1894 5
200 Там сaмo 6
2О1 ЧallьtЙ M .Qв'k peвизiи // Кieвская Cтаpина ,1883 2
2О2 ЧaлыЙ M.oнepки Hаpoднoй жизни//КieвскаяCтаpинa 1897 7.8
203 Чaлы(t M Пoс'hщeнre Т Г Шeвчeнкoмъ сaхаpнoгo завoдa яхнeнкa и Cимиpeнкa //

КteвскаяCтаoинa,t889 2
Zoa Ч( )cкtЙ B 3eмствo и наpoдHoeoбpазoваHte Пerepбypгъ 1910
205 Шeвeлiв Б Л | Глlбoв r ти)кнeвик кЧepнигoвскiй Лисroк> y пpoцeсi C Hoсa.

lAндpyщeнкатaiнш 1863-1868pp //3астoлrтКиiв 1929 Кн 4
206 Шerлiв Б пeтицi. yкpа|нсЬких гpoмад Ao Пeтepбypзькoгo Кoмiтетy Гpамoтнoстi з p

1862 l lЗaстoлlт l(и[в 1928 l(н 3
2o7 Шupoцькt'lt7 К Пpoдaж книжoк y Aaвньoltirу к|neвi llкниrаpь к?> Ч 18
208 ШмuОъ Е Исгopiя сpeдниxъ yчeбttьtхъ зaвqдeнiй въ Poссiи Пeтepбyprъ, 1 878
2o9 Шoкoль К, Къ вoпpoсy o pазвитiи вьtсшero мeнскaгo oбpaзoвaнlя sь Рoссiи // Жypнaлъ

Mинистepства Hapoднoгo [1poсв.|lщeния 1912 9
210 Тамсамo 1913 3
211 l l lmaKeнuJнeЙОepЕ A .Qнeвникизaписки(1854-1886) Moсква-Лeнинrpад,1934
212 lJ]anoвъA Coчинeнtя Пeтepбypгь 1906 т2
213 Щep6uнa 8 Изъ сeмeйнoro apхива 3аписки Aндpeя Пeтpoвиvа Pyдьrкoвскoro /i

Кieвская Cтapина .l892 4
214 lJ]epбuнa B Пepшa Ки|вська Hаpoдна Aвдитopiя ll Укpaiнa КиТв, 1 930 Кн 41
215 tllepбuнa B Cпpoби opганrзацii нayкoвol iстopичнoi пpацi в Киевi y пepшiй пoлoвинi

ХlХст // yкpalнa Киiв. 1929 Кн 32
216 Юpкeвuнъ П Чтeнiяoвoспитанiи Moсква 1865
217 Ясmpe6oвъ 8 .Qoмашнee вoспитанie нaЧалa нацJeгo стoл.|tтiя // кieвская Cтapинa

1884 2
218 Bуемaн И 99 лgт жизни и pабoты oдeсo(oй гoсyAapствeннoй Пфлиннoй библиoтeки

Blдбиткa с 135-151
219 Бaeaлit'l,Ц Хаpкiвська Гpoмадська Бiблioтeка якo тип нeyкoвoi i загалЬнo.пpoсsпoвoТ
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222 Шeнpoкъ B Maтepiaлыдля бiблioгpафiй Гoгoля. M ' 1892 т 1.
223 CepedpeннuKoвьB КieвскaяAкцeмiясъпoлoвинь| xV||| в.AoпpeoбpaзoванiяeяBь

1 81 9 r // Tpyдьl КieвскoЙ.Е]yxoвнoй Aкадeмlи 1 897 Ceнтябpь
224 ziehiskist Pzedmowa //KorneсkiJ oswiatа na Rusiwсzаs|ew|e|kiеjwoiny' Wаrszawа.
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232 Лuннuчeнкo И A Пpepванный юбилeй //Гoлoсъ Mинyвшero1918 1-3
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1869
238 Mtякoвcькuй B Кyлilш i tднзypa // Hаu.le Mинyлe,1918 2
239 Лeвuцькuй op Укpаtнцi y пpиймax в vylкiй нaсonиa ll 1919 1-2
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1920 т 15
243 Еpнcm @ ГeopгiЙ Hаpбртa Hoва yкpаТнсЬкa книга //БiOлioлoгiчнi Biсri 1926 3
244 ИкoннuкoвъB C Кiевьвъ 1654.1E55гr Кteвь.1904
245 CadoвcкiЙ Cтoл*тie к|eвскoй пepвoй гимнaзlи, кaкь yueOнoro завeдeнiя // кieвскaя

Cтаpинa 1889 11
246 МуpзaкeвuчъH H ЗanucкяtlPувкаяCтapинa 1888 9
247 ЧaльtЙ M'К Boсnoминанiя//КieвскаяCтapинa 1889 10.
248 Taмсамo 11
249 Тамсамo 12
25o |vl. H Исгopiя Кieвскoгo Инстrтра блаropqдныxь д*вицъ // Кieвсхая Cтapина 1889,

,l1 Рeцeнзiя
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255 lJtepdaкiвcькuй Д flepш,vtЙ тeeтpaльний бyдинoк y Киевi i Йoro с:.щл6a ll киiв тa йoro
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258 Тамсaмo 10
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26o CoлmaкoвcкiЙ A A oтpьtвки и3ъ зaписoкъ // Кieвскaя Cтepина 1 893 6
261 lJteфuнa 8 ГoвopськийтaKaлiсtpaтiвllyкpaTнa 1927 Кн 5
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Пerepбypгь' 1906 4
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267 |1lttcьмaП A Кyлиша кь.Q C Камeнeцкoi 'y//кieвскаяCтapина,l898 12
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Aкадeмiи 1913 4
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1930 т 100
3o0 CaelaнкoФ пpoтeсJЯ ГoлoвацькoгoдoaвсrpiйсЬкoгo ypядyзnpивoAyтpyсyвйoro

пoмeшканнi//3aписки HТШyЛьвoвi Львiв. 1930 т 100
3o1 ЧaлыЙ M,2.aя Кieвскaя гiмнaзiя //КieвскaяCтаpина 1900 4
3o2 flpaеoмaнoвь M. Лuбepaли3мъ и зeмствo въ Poссiи Жeнeва,1889
303 Письма митponoлитa Кieвскoro Apсeнiя кь пpoтoiopeю пeтpy Гaвp' Лeбeдинцeвy //

КieвскаяCтаpинa 1900 10
304 (eнзypа въ цapствoваHie импepатopa Hикoлая | // кieвскaя Cтapина 1904 3

Бифioгpафiя
3О5 Haумeнкo 8 Пеpeпискe M A Mаксимoвичa съ П Г Лeбeдинt]eвЬlмъ // Кieвская

стapинa 1904 9
ж M H. кpaткiЙ истopичeo(iй ФepкькiercхoЙ ryбepнскoЙ типo.литorpафiи за 100-л.kтнiй

пepioдъ//Кieвскaя Cтapина 1900 11
З07 Лeмкe lV|. oсвoбqдrгeльнoe дви)кeнie 60.xь гoдoaь Пeтepбypгь, 1 908
3ОB КoнuccкiЙА ИзьвoспoмиHaнiЙсJapoгoпoлтавця//Кieвс|(aястapина .|900 3.Qoкyм
309 Ciponoлкo C llJeвreнкlв <Бyкваpь южнo pyсскiйD // пoвнe видaння твoplв T Шeыeнка

BаptДава. 19з5 т 6
31 0 Бeнeфисъ для мaлopoсс|йскaгo двopянства // Кieвская Cтapина 1 882 4
311 B 11 P.lrдкaякнига//Кieвскаястepинa 1902 5 f loкyм
312 Кь истopiи yкpаTнскoгo тeатpа // кieвская Cтapина .t 905 5 Teкyщiя изв.kстiя
313 Лeмкe M Hикoлaeвскie xaнAapмЬ| и литepатypa 1 826-1 855 rг |Азд 2-e спб 1 909
314 lвaнoвъ.Palуrrнu'<ъ ИCtopiя pyсскoй o6uрствeннoй мьtсли спб 1907 т 1
315 Куdpявцe6 л дo iсгopii oсвiти нa УкpаIнi// 3бipник rст -фiлoлoг вrддtлy BУAH Киiв.

1927 Кн 13.14
316 ПupoеoвH И ИэбpaннЬ|eпeдaroгичeскиeсoчинeния M' 1952 / Пpилoжeниeк

)кypнaлy <Coвeтская Пeдагoгикa> за 1 952 г Кн ,1

317 УuluнcкutiК f| Co6paниeсorинeний Moсква;Лeнинrpад,1952 т 11
318 Гaнeкuн Ш oнepки no истopии фeднeй шкoлЬ| в Poссии Moсква.Лeнингpад. 1 950
319 Poзaкв И. H M Языroви Ф B Чихов//Литepаrypнoe Haслeдствo M . 19з5 Т 19.21
З20 Куdpявцeсь Л Пo вonpoсамь цepкoв}lo.o6щeсгвeннoй жи3ни // тKДА 1 906 2
321 3aеopoвcкltj А H*скoлькo даннЬ|xъ и сooбpажeнiЙ пo пoвoAy писeмъ митpoпoлитa

Apсeнiя къ пpoтoiсpeюП Г Лeбeдинцeвy//КieвскaяCтаpина 1901 4
322 Aтroбiorpафiи peвoлюцioнньtх д.fiятeлeй pyсскoro сoцiaлистияeскaгo движeнiя 70-

80.х п // Энциклoпeдинeскiй Cлoваpь Гpаната 7-e иц Т 40 Пpилoжeнie к сrать.h кCoцiaлизм
в Poссiи> 658 сroвбцiв

323 ЛomoцкiЙ 0 Памяти пpoтoiepeя B Я Гperyлeвичa//Кieвская Cтаpинa ,l900 6
324 ЛeбedeвьK H ИзъзаписoксeHатopa К H Лeбeдeвa l l  PуccкiЙApxивь,1888 ||
325 MiякoaькuЙ B Двi pyкoписi 60.х poкiв, за6opoнeнi цeнзypoю // УкpaiHa Киiв' 1 91 7

Кн 3.4
326 Epнcm @ Кpinaцькi кaneлиttMузtака киiв 1924 ч 1-3
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327 Чuuepuн Б H Boслoминания Moскoвский yнивepситeт M ' 
,l 929

328 Чapmopulкcкlй А Meмyapьl и eгo пepeпискa с импepатopoм Aлeксандpoм | пp. с
фpанц Peд ивстyп стaтЬяA Кизeвeттepа M'1912

329 БуpцевB 3а gгo л*ть (1800-1896) 2-я vaсгь Хpoникa и библloгpaфiя пo исropiи
пoлl{тичeских и oбuрсrвeнных движeнiй в Poссiи Лoндoн, 1 897

з30 иoфaнфД H B Гoюль .Qeтскиeи юнoцJeскиeгoдьr КиTв. 1950
331 Maшuнcкuй C Гoюль и (дeлo o вoлЬнqAyмстre> //Литepaтypнoe наслeдсгвo Moсква,

1952 т' 58
332 Cpе6нuцкiЙ И Mатepiaльl для бioгpaфiи H B Гoгoля // Гoгoлeвскiй Cбopникь Пoдъ

peд M Cпepaнскoгo Кieвь,1902
333 Kponomкuн П }aпиcкуl peвoлюциoнepa Лeнингpaд' 1 933
334 TamuщeвъC ИмпepaтopъAлeксандpъ||'eгoжи3ньицаpсгвoванie спб.191.l т2.
335 Шmoкaлo M., Пoеpe6eнcкuЙ И Жизнь и наyчная дeятeлЬнoсть Г Ф Bopoнoгo // Г

Ф BopoнoЙ Coбpaниeсшинeний Киeв,195з т 3
336 Бoeуuapскiй 8 Изь пpoшлaгo pyсскагo oбц{eства спб' 1 904
337 Ивaнюкoвь И Пaдeнie кpkпoстнaro пpaвe вь Poссiи CПб ' 1 882
338 ,ЦуpuлiнC M.gapiя 3aньxoвeцька 1860-1934 КиТв, 1955
339 Poзeн6люм H Г Boслoминанtя H A Маpкeвиvа o встp€чаxь сь кюхeль6eкepoмъ вь

1817-1820гr, ll Литepaтуpнoe Hаслeдсrвo Т 59
34o Пaнкpamoв 8 Къ пpoцeссу 12-ll 1884 г. въ Кieв't // Бьtлoe 1907 Ч 2
341 Якуaкuн И. ,Q Зanиcки' стaтЬи, письмa / Peд и кoммeнтapии c Я tlirpaйха Moсква,

1 951
342 ГнiпM' Пoлтавська Гpoмaда Хapкiв.1930
343 Жumeцькuйl Киiвська Гpoмадe3а60-х poкiв//yкpаTна 1928 Ч 1
344 BoлкoнcкiЙ C Г' Зaпиcки (дeкабpисга) съ пoсл.kслoвieмъ издатeля. кн M C

Boлкoнскoгo Иэд 2 Ct1б ,1902
345 Tuхit ' iH 8 H Каpазинь//Кieвскaя Cтаpина 1905 Ч 1-9
З46 Cлюcapcкuu A г B H Каpaзин' eгo нayчнaя и oбщeствeнная дeятeлЬнoсть Xаpкiв.

1 955
347 Квimкa К' Фoльклopисrинна спадщина микoли Лисeнка // 3бipник Myзeю дiяvlв нayки

та мистeцтва УкpаТни КиТв' 1930 T 1
348 Чuхeвcькuup |1apисл з iсгopiiфiлoсoфii нa Укpаiнi Пpагa 1931

PoзОiл Vl l l

oсBlтA нA нAддHlпPянсЬкIЙ yкPATHl
вiд 1901 дo ,t920 p.

3aeaльнe нa*]aння - Кiлькicmь le^nськuх щкn 3 1909/10 ulк. p Budamкu Фмcmв нa нapФну
ocвimу в 1911 p, - Cпpaвa yкpal.нcькoi 

'toвu 
в leмcmвaх, кoмimemax npo r,ompeбu

ciльcькoeocnodapcькoi npoмucлoФспi, pepжaвнiЙ flумi' нa Зaеaльtюзetrcькiм зTзdi 1911 p ma
BсеФciЙcькiм з,iiзdi в cnpaвaх нapфнoi oсвimu 191З-1914 p - Пpaмe crnaнo€'uщe нapoОнoеo
учumeлюmвa - Пiёeunoвкa уumeлюmвa Cmaн нapodнoеo iсеpedньoеo t'tlкiльнuцmа neped
peoлюцieю 1917 p -Buф tuкonu maфpomфaвнuх 3aукpaiнcькiкaфeОpu. -сmaн npoфеciЙнo:l
ocoimu гюped pеaлюцie ю 1917 p - Пoзatuкiльнa *вima - cкaCувaння maсм'loф laKoну 1 876 p .
Budaння eвaнеeлiя укpal'нськoю |loвoю ma noвнoeo кKoбзapяl T Щeыeнкa . кПpocвimal -
otiхнuк П Cttюлuпiнa з dня 20 cння 1910 p . oфima 3a укpai'нфкoi Цeнmpanьюi Pdu - Фвima
зa Гemьмaнamу' - oвima зa Дupeкmopi't. . oвima зa чac бonьшeвuцькa i Фнiкiнcькoi,oкупaцil'.

Ужe вiд пoлoвиHи 90-х poкiв X|X ст. дeякi зeп,ствa poзпoчaли зaвoдити
y сeбe зaгaлЬHe HaвЧaHня. плaHoвo вiдкpивaти для тoгo Hoвi цJкoли в
тaкiЙ кiлЬкoстi' щoб yмo)кливити yсiм дiтяtti шкiлЬнoгo вiкy д|стaти ocвiтy
в нapoд}.|iй шкoлi. Caмe з тoю мeтoю xepсol{сЬкe ryбepHiaлЬнe зeмствo
1895 p. yxвaлилo пepeбpaти нa сeбe з 1898 p.oднy тpeтинy видaткiв
пoвiтoвих зeпЛств тo| ryбepнii нa нapoднy ocвiтy Boвчaноькe пoвiтoвe
3eмствo (нa Хapкiвщинi), з iнiцiaтиви гoлoви пoвiтoвo.j 3eмсЬкol yпpaви
Baсиля Кoлoкoльцoвa, 1895 p. виpoбилo шкiлЬнy fvtepeх(y Aля свoгo noвiry
тa пoчaлo вiд тoгo poкy стyпнeвo i] qдiЙсHювaти, a xаpкiвсЬкe ryбepнiaлЬнe
3eMствo 1897 p. yxвaлилo aсигl-|yвaти 200 тисяч кapбoвaHцiв тa poздiлити
тy сytl'y мi)к пoвiтoвиtvtи 3eмствaми Xapк|всЬкoi ryб. F{a в|дкpиття HoвиХ
шкiл. слiдoм зa тиillи зeмствaми пit!ли й iншi. Алe цapськoмy ypядoвi нe
дyжe дo впoдoби бyлa iдeя зaвeдeння зaгaлЬнoгo нaвчaнHя He мaючи
вiAвaги 3aявити npo тe вiдвepтo, ypяд виpiшив oбMeжити пpaвo зeмствa

417



l r
збiлЬtuyвaти свiЙ кollJтopис i 3 тoю мeтoю видaв .l2 нepвня 1900 p. зaкoH'
згiднo з яким зelltствo Maлo пpaвo збiльшyвaти свiй щopiнниЙ кoштopис
пpoти минyлopivнoгo нe бiльшe як нa 2,5o/o

PeвoлюцiЙнa хвиля 1905 p змyсилa ypяд дo зaспoкoeнHя oсвiтнiх
пoтpeб HaсeлeHHя, внaслiдoк чoгo мiнiстepствo oсвiти 20 лютoгo ,1 907 p
вHeслo Ha poзгляд дpyгol flepжaвнol flyми (пepшa flepжaвнa flyмa бyлa
poзiгнaнa ypядoм 7 липня 1906 p, пpoiснyвaвши всЬoгo 72 днi)
3aкoнoпpoeкт пpo зaвeдeння 3aгaлЬHoгo нaB.|aнHя, щo бaзyвaвся Ha тaкиХ
зaсaдax: 1)всi дiти - хлoпцi iдiвvaтa - y вiцi вiд 8 дo . l .1 poкiв пoвиннi
пpoЙти кypс 4.pivнoj шкoли; 2) шкoлa мae oбслyгoвyBaти нaсeлeнHя в
paЙoн| paдiyсoм нe бiльшe 3 вepст; 3) кiлькiсть yннiв нa oдHoгo вЧитeля
мae бyти нe бiльшe 50; 4) yнитeлЬ пoвиHeн мaти встaнoвлeнy зaкoнoм
oсвiтy; 5) зeмствa дiстaють вiд дepжaви дoпoмoгy - 360 кpб Ha вЧитeля
тa 60 кpб Ha зaкoHoвЧитeля щopiчнo; 6) зaгaльнe нaвчaHHя мaс бyти
здiЙснeнe пpoтягo]\' 10 poкiв; 7)нaвнaння в шкoлi мaс бyти бeзплaтнe; 8)
opгaнiзaцiя та блиtlge зaвtдyвaння HapoдHими шкoлaпnи пoклaдaeтЬся
нa opгaHи мlсЦeвoгo сaмoвpядyвaння пlд дoглядoM | кepyвaHHя]l '
м|н|стepства нapoднoi qсв|ти.

Дpyгa.Qepжaвнa !yмa нe встиглa poзглянyти тoгo зaкoHoпpoeктy. бo
3 vepвня ,|907 p ypяд poзiгнaв iT, aлe мiнicтepствo oсвiти всe )t( пoчaлo
здlЙснювaти свlЙ 3aкoнoпpoeкт l  видaвaти дoпoмoги зel4ствaм нa
зaBeдeHHя 3aгaлЬHoгo HaвчaHня

Тoгo самoгo 1907 p. виpoбилo свiЙ пpoeкг зaгaлЬHoгo нaвЧaHHя в Poсil
neтepбypзькe тoвapиствo <Лiгa oсвiти>, нa чoлi lT стoяв вiдoмиЙ oсвiтнiЙ
дiяv Гeнpик Фaльбopг 3гiднo з тим пpoeктoм тpeбa бyлo вiдкpити в цiлiй
Poсil 154088 шкtл пepшoгo стyпeня (4-piннi шкoли для дiтeЙ y вiцi вiд 8
дo 

.l.1 poкiв)' 17390 uJк|л дpyгoГo сTyпeня (для oднoi п'ятoi - нaстини дiтeЙ
y вiцi вiд 12 дo 15 poкiв) тa 2114 t.шкiл тpeтьoгo стyпeня (для oднoi
двaдцятoj чaстини дiтeЙ вiд ,16 

дo 18 poкiв) Бyли щe й iншi пpoeкти, aлe
.Qеpжaвнa Дyмa - з чepги тpeтя - 1911 p yxвaлилa пpoeКr, щo Йoгo склaлa
дyrЙсЬкa кoм|с|я HapoдHoI oсв|ти з дeяки]t,tи змiнaми пpoти зaкoHoпpoeктy
мiнiстepствa oсвiти з p 1907 oднaк .Qepжaвнa Paдa вtдкинyлa
зaкoнoпpoeкт .Qepжaвнoi .Qyми Пiсля тoгo мiнiстp oсвtти внiс 27 сepnня
1916 p дof lepжaвнoi!yми.3 чepги чeтвepтoi - нoвиЙ зaкoнoпpoeкт пpo
зaвeдeHня зaгaлЬHoгo HaвЧaHня, aлe ДyМa тaк i нe встиглa Йoгo poзглянy.
ти, бo нeзaбapoм пoвстaлa в Poсii peвoлюцiя [46 с 390]

Cлiд згaдaти, щo зpoстoвi 3eмсЬкиХ шкiл знaчнo спpияв зaкoн 22
ЧepвHя ,|909 p пpo yтвopeнHя дepжaвнoгo бyдiвeлЬнoгo фoндy для
дoпoмoг i  пoзик нa бyдoвy шкiльних пpимiщeнь, a сaгЙe, дoпolлoгa
видaвaлaся в poзмipl  oднoТ п'ятoj вapтoстi  бyдoви, a нa peштy
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видaвaлaся пoзикa Ha 40 poкiв зa виплaтy з% pivнo*.
Пoдaм тyт дaнi пpo кiлькiстЬ зerЙсЬкиx шкiл i  вчитeлiв y них в 1909-

,1910 шк p [7'  с 229-2з31- ' .

Губepнil ma noвimu

Бacapaбськa
Aкepмaнський
Хoгинський

Kamepuнoслaвcькa
Бaхмрський
Bepхньqднtnpoвський
МаplyпoльськиЙ
Hoвoмoскoвський
oлeксандprвський
Павлoгpадський
Cлoв'янoсepбський
Кaтepинoславський

Кiлькicmь
Ф|tcькux llJкlI,

,l

65

127
69
125
42
118
78
63
105

Paзoм 727

Кiлькicmь в нuх
уumeлiв (.ьoк)

?

70

23з
89
54tJ

61
208
148
114
137
1З19

88

96
7з
165
88
194
149
95
85
125
98
1з9
70
112
99
1з4
1822

Kуpcькa
Пщивльський

Пoлmaвcькa
Гaдяцький
3iнькiвський
3oлoтoмoський
Кoбeляцький
Кoсrянтинoгpадський
Кpeмeнvyцький
ЛoхвицькиЙ
Лyбeнський
Mиpropqдський
Пepeяслaвський
Пиpятинський
Пoлтавський
Пpилyцький
Poмeнський
Хopoльський

Paюм:

87

62
44
78
66
112
82
49
ы
62
53
87
103
55
64
96
1067

I

{

I
I
J

'fleякr зeмсrва нa Укpаiнi пoчали в oстаннiм нaсi бyдyвати шкoли в yкpаiнсЬкiм стилi Тaк'
напp , в Лoxвицькoмy пoвiтr (на пoлтaвщинi) po3пo{атo в|д 1910 p бyдyвання шк|л 3a пpoefioм
в|дoмoгo yкpaiнсЬкoгo lr'аляpa oпанaса Cластвoни

.,УКиiвськiЙ,BoлинськiйтaПqдiльськiйryб зaкoнoм3дня2квiтня,l903p встанoвлeнo
для кepyванFtя зe]uсЬким гoспoдapствoм спeцiальнi кoмiтeти Тiльки в 6epeзнi 1911 p в тих
тpьoх ryбepнtях 3авeдeнo 3eмсЬкe сaмoвpядyв.tння пpиблизнo на тих самих 3асaдaх, як i в
iнших 3eмських гyбepнiях
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TaвpiЙcькa
Бegдянський
Meлiтoпoльський
flнiпpoвський

Xapкiaькa
Бorщyxoшrой
Bалкiвський
Boвrанський
3мiTвський
Узюмський
Кyп,янcький
Лeфдинський
oxrиpський
Cтаpoбiльський
Cyмський
Хаpкirький

Xepсoнcькa
AнaньTвський
eлисаваттpадський
oдeъкий
oлeксаrцpiйський
Тиpaспiльcький
Хepсoнський

Чeoltiеiвcькa
Бopзeнський
Глyxiвсьxий
Гopqднянський
Кoзeлeцький
Кoнoroпський
Кpoлeвerдкий
Meлинський
Hoвropqд-сiвepсЬкий
Hoвoзибкiвський
Hiю,lнський
oсrepський
Coсницький
Cтapqдyбський
Cразький
r.lepнiгiвський

196
167
116

u
39
115
85
86
E2
88
68
1з2
66
u

Paзoм 915

352
228
241

3a дaними opгaнiзaцiЙHoгo бюpo 3aгaльнoзeMсЬкoгo з.iздy в спpaвaх
HapoдHoi oсвiти 19, l1 p. '  зeмсЬкиx шкiл нa Укpaiнiтa yчнiв y Hиx 19,10 p
бyлo:

ГуФpнi К.cmь зeмcькuх tuкiл К-cmь уннiв у нuх
57
71
249
153
127
143
140
118
240
151
172

1621

Кeтepинoславська 727
Пorпавська 11з7
Хepсoнська 729
Чepнiгiвськa 78з
Xаpкiвськa (в 1911 p ). 1056

Пoлтавськa
Хаpкiвська
Чepнiгiвська
Катepинoславськa
Хepсoнська

3,636,6
2.644.6
1,996,4
2.628.5
2'546 [8' с 84]

69505
't00000
74623
75120
100377

r00
r40
79
12з
61
215

119
82
72
146
72
90
97
76
76
98
44
115
45
55
121

1ю8

182
355
162
2EO
106
422

Poзвитoк шкiлЬництвa, бeзпepeчHo. дoсягHyв би бiльших yспixiв, кoли
б пiсля peвoлюЦil 1905 p нe нaстaлa peaкЦiя' щo спpичиH|АлaCя дo тoгo,
щo в бaгатЬox зeмствaХ пoчaли вepxoвoдити сepeд 3eмсЬких дlянlв
peaкцioнepи - (зyбpиD, 3a тoдiЩнЬoю тep[4iHoлoгieю

Пepqдбavаючи змiHи пoлiтиЧHoгo кypсy. дeякi зeмствa в pp. 1905-
,l906 спiшили викopистaти слy|'UHий п,toмeнт' щoб yтвopити якнaЙбiлЬшe
шкiл, бiблioтeк i т. iн. Тaк, нaпp., гoлoвa вoвЧaнсЬкol зeмсЬкoi yпpави
B КoлoкoлЬцeв пoспiшив витpaтИтtА, нe дoдepх(ylоЧисЬ дeякиx
фopмaльнocтeЙ, 120 тисяч кpб нa шкiлЬHe бyдiвництвo Хapкiвський
ryбepнaтop poзпoЧaв спpaвy пpo пpитягнeння B. Кoлoкoльцeвa дo сyдoвoi
вiдпoвiдaлЬHoстi .Qiзнaвu.lися пpo тe, вoBчaнсЬкi зe[iсЬкi збopи, Ha
пpoпoзиЦiю paдHикiв-сeлян, yХвaлили пpикpaсити всi зef\4сЬкi шкoли
BoвчaнсЬкoгo пoвiтy пopтpeтort' B. КoлoкoлЬцeвa Тpeбa скaзaти, щo
вoвчaнсЬкe зeliствo зaЙi'aлo в ocтaннiЙ чaс oднe з пeplДиx мiсЦЬ щoдo
yспixiв y дiлянцi нapoдl{ol oсвiти, бo нe х(aлyвaлo кotllтiв Ha HapoдHy
oсв|тy: oпoдaткyвaHня oдl{oi дeсятиHи зeмлi тyт 6yлo мaксиJ\naлЬHe F|a
всю зeмсЬкy Poсiю.

Ha висoкiм piвнi щoдo нapoднoi oсвiти стoялo пo-стapoмy бepдянськe
3eмствo, щo 1910 p. нa нapoднy oсвiтy aсигнyв€ lлo 261500 кpб, сeбтo
37 ,8o/o зaгaлЬHoгo кoцlтopисy.

oсьдaнiпpo видaтки зeмcтв€ l нa УкpаIнiв ,|91,| p. нa нapoдHy oсвiтy:

Гyбepнi Budamкu, muc.кф

6з
5l
48
48
з7
46
51
51
47
53
31
ы
45
з3
71

.3аданимиuасoписy<Cвiтлo>(КиТв.v 7,1912p ),див тамpoцiл<Шкiльнахpoнiка>
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Paзoм: 729
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У пepших poкax XХ сI бaгaтo зeмств виHoсилo yxвaлy пpo п|двищeHHя
кypсy зeМсЬкol шкoли, пpo пepeдaчy кepyвaHня Hapoднoю oсвiтoю opгaHaм
HapoдHo| сailnoyпpaви' пpo зaвeдeHня в Hapoдl{иx шкoлaх yкpajHсЬкoj t\4oви
яквиклaдaЦькoТ, iтд

Пpo niдвищeH*я кypсy зeмсЬкoТ шкoли вислoвилися чepнiг iвськe
пoв|тoвe зeмствo (1903)'  хoтиHсЬкe (1904), вoвчaHсЬкe (1904) тa iн '  3a
пoвHy пepeдаЧy кepyвaння HapoдHoю oсвiтoю 3eмствaм BуlслoвИnJ4cя
p 1904 пoлтaвсЬкe гyбepнiaлЬHe зeMствo, iн iцiaтиви paдHикa
пpoф MихaЙлa Tyгaн-БapaнoвсЬкoгo; p .1905 - бepдянськe, кoбeляцькe,
вoвЧaнсЬкe тa дeякi iншi зeмствa

l.{iла низкa зeMств винeслa yxвaлy - клoпoтaHня пpo зaвeдeнHя в
HаpoдHих |.Uкoлaх yкpaiнськoi мoви .Qyжe /pyнтoвнy дoпoвtдь нa ry тeMy
пoдaв нa po3гляд пoлтaвсЬкoгo гyбepнiaлЬHoгo зeпnствa (1904) paдHик,
вlдoмиЙ писЬмeHHик Boлoдимиp Лeoнтoвич. У свolЙ дoпoвiдi B. Лeoнтoвич
вкa3yвaв' щo Чy)l(olt,oвHa цJкoлa (yтвoploс пeвHe po3лaддя мiж poдинoю
| шкoлoю>

Tiсaмi питaHня пiднiмaлися щe paнiшe (19O2)в т. зв , кoмiтeтax пpo
пoтpeби сiльськoгoспoдapсЬкoi пpoмислoвoстi' Taк, Hanp , y кoстянтиHo-
гpaдсЬк|M кoМ |тeт| oднa зeмлeвлaсH и ця вHeслa п poпoзи цiю клoпoтaтися
пpo пoшиpeнHя кypсy HapqднoТ шкoли дo 5 poкiв, пpo змiнy в пpoгpaмl в
Hапpя.\,t| п|двИщeння зaгaлЬHoi oсвiти Кoли y вiдпoвiдь нa тy пpoпoзицiю
o3вaлися шаблoннi вислoви. щo сeляHи i пpи тpиpiннiм кypсi Hapoдl{ot
ll.lкoли пepe.qчaсHo зaбиpaють дiтeй зi [lJкoли, щo ввeдeHня нaвчaнHя
iстopit, гeoгpaфiТ, npиpoдoзнaвствa oзHaчaлo б yтвopити пo сeлаХ пoвiтoвi
Шкoли, a дo тoгo xтoсЬ дoзвoлив сoбi пpи тiЙ peплицi ХиХoтати, тo встaв
oдиH сeляHиH i пpoMoвив дo збopiв' <Cлyхaйтe сюди! Mи нa пoвiтoвi
шкoли згoд)кyeмoся Teпep кoжниЙ xoне бyти oсвiчeним, i ми згoджyeмoся
дoплaЧyвати пo 50 кoп. Ha вiдpo гopiлки, нexaЙ тiльки вoни Йдyть нa oсвiтy.
A щo пpo шкoлИ кaзaлa oдна пaнi, тo, пpaвдa' ми бaчимo, щo з нaUJих
шкtл нaшa oсвiтa> Bлyннe бyлo тaкoж зayвa)кeHня тoГo сa[/|oгo сeляниHа
Ha зaявy oдHol з пaнЬ, щo сeляHи бaгaтo здoбули б знaнь' кoли б
пepeчИтaли yс| книжки сiльськиx бiблioтeк, - <| книжoк тpeбa iншиx, - ми
i на кopиснi кнИжки бyдeмo AaBaтV| гpoшi> [42, c 167-168 !oк.].

Пpo пoшиpeння кypсy HapoдHoi шкoли, пpo вaди тeпepiшньoгo
HaвЧaHHя тa пpo встaнoвлeнHя виKлaдoвo'j yкpaiнсЬкoT il4oви в шкoлl дyжe
цiкавy дoпoвiдь внiс дo бахмyтськoгo кoмiтeтy пpo пoтpeби сiльськo-
гoспoдapсЬкo| пpoMислoвoстi сeляHин |вaн Бyтeнкo У склaдaннi тot
зaпoв|д| paзoM з ним бpaли yчaстЬ oдHoсeляHи A Бiлoгpyд i сiльськиЙ
стapoстa M. Гopдiснкo, Aвтopи дoпoвiдi Haсaмпepeд вказyютЬ Ha
бeзмeжнy зyбpяvкy в сiльськиx [!кoлaХ (пoдлeжaщиХъ и скaзyeМЬ|Xь дa
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мeстoим'liнiЙ личньlxъ и бeзличнь|ХЪ, и всякиxъ дpyгиХЪ бeспoлeзньlxъ
мeлoчeЙ> 3aмrсть oтиx знaHЬ, щo tх' мo)кe' пoтpiбyють кaнцeляpiЙнi
писaкИ. aвтopи дoпoв|д| стoятЬ 3a yвeдeHня дo пpoгpаMи шкoли тиХ
вiдoмoстeй, щo Tx пoтpiбyс сeляF|иH. Дoпoвiдь |в. Бyтeнкa i Йoгo oднoсeлян
noстyпилa Ha poзгляд баxмyтськoгo noвiтoвoгo зeмствa тa кaтepиHo-
CлaвсЬкoгo ryбepнiaльнoгo зei,ствa [121' c 121-123l

3a ввeдeння в Hapoдt.|иx шкoлaх yкpаlHсЬкoi Moви висnoвилися тaкi
кoмiтeти: xoтинськиЙ' бepдянськиЙ' aнaнь1всЬкиЙ, лyбeнськиЙ,
пoлтaвсЬкиЙ. лoxвицькиЙ, xopoльськиЙ, нepнiвeцькиЙ, кoнoтoпськиЙ тa
вopoнiзькиЙ |14, c 17|

3гaдaю тaкoж, щo пoлтaвськa мiськa дyмa 
.1 905 p yхвaлилa

клoпoтaтися пpo дoзвiл пpoвaдити нaвЧaHHя yкpaiнськoю мoвoю в шкoлi
iм lв Кoтляpeвськoгo в Пoлтaвl Тoдi ж тaки xapкiвськe ТoвapистBo
дoпoмoги пpaцюючиM жiнкaм, з iнiцiaтиви пaнi ШавepHeвol, yxвaЛилo
peзoлюцiю пpo нeoбхiднiсть нaвчaння piднoю Moвoю в шкoлax Укpaiни
[118, с 70 Тeк -Извeстlя]

Aлe всi тl yxвaли i клoпoтaння He мaли жoд|-|oгo yспixy
Moжна бyлo спoдiвaтИся, щo спpaвy yкpajнсЬкol шкoли вдaстЬся

пpoвeстИ зaкoHoдaтHиM шляхoM чepeз lepжaвнy Дyмy. aлe Й тyт
спoдiвaнки зaвeли' пenшi двi !yми ypяд poзiгнaв' a тpeтя i нeтвepтa свoiм
склaдoм нiчoгo дoбpoгo нe вiщyвaли Bсe ж дo ДepЖaвнo.,Qyми тpeтьoгo
склaдy бyв внeсeниЙ зaкoнoпpoeкт 3a пiдписoм 37 члeнiв .[yми пpo
зaвeдeнHя yкpaIHсЬкoi Moви HaвчaHHя в пoчaткoвиХ |'lJкoлax мiсцeвoстeЙ
з yкpaTнсЬким (в opигiналi (MaлopoсiЙським>) пoсeлeнHяtlЛ 3aкoнoпpoeкг
тoЙ злaдив y)кe для yкpaiHсЬкoT фpaкцi i  пepluoi !yми oлeксaHдp
ЛoтoЦькиЙ 3aкoнoпpoeкт склaдaвся з тaкиx ЧoтиpЬoХ тoчoк' к1 У
мiсцeвoсгяx з yкpalнським HaсeЛeHням вiд ,t 90 шк p. в noЧaткoвiЙ шкoлi
зaвoдИтЬся HaвчaнHя в piднiЙ мoвi нaсeлeння 2 PoсiЙсЬкa Moвa якo Moвa
дepжaвHa е oбoв'язкoвиM пpедп,leтoм нaвt{aнHя в тiЙ шкoлi 3 У no,laткoвиx
uJкoлaх yкpaTнсЬкoгo paЙoнy вживaютЬся пiдpyнники. щo ix пpистoсoвaHo
дo 3aнятЬ i yмoв життя Й noбyтy мiсцeвoгo HaсeлeHHя 4 Bсi зaкoни, нe
згiднi з вищe нaвeдeнипjи тoчкaми, кaсyютЬся) [40, с 96] f lo тoгo
зaкoнoпpoeКтy дoдaHo noяснювaлЬHy 3aпискy, щo дoклaдHo oб/pyнтoвyе
кoнeчнiсть зaвeдeнHя yкpaiнськoi ]\noви якo виклaдoвoT в HapoдHиx шкoлаx
Укpaiни

Xoч закoнoпpoeкт He пiшoв на poзгляд .Qyми вiд oсвгньoi дyмськot кoмiсii.
кyди пepeдaнo Йoгo Ha пoпepeдHe oбмipкyвaнHя' алe питaHHя пpo yкpаiHсЬкy
[,loвy Hе paз занiпaли в тpeтrЙ i нeгвepтiЙ flyмi пpeдстaвники тoдitшнix лiвих
пapтiЙ пpи oбгoвopeннi дepжaвHoгo кoштopисy, Boлoдимиp !зюбинський,
npoф |вaн ЛyницькиЙ, o Maкap Cидepкo, сeляHин Гyдзь тa iншi
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У нeтвepтy lyмy встyпив писeмHиЙ внeсoк пpo нaвчaHня piднoю
мoвoю в yкpaiнсЬких | ' lJкoлaх вiд нлeнa ДуMI^, eнисeЙськoгo i
кpaсHoяpсЬкoгo eпискoпa Hикoнa, щo пepeд тим бyв вiкapним eпискoпoм
нa Пoдiллl, aлe тoЙ внeсoк нe пiшoв Ha poзгляд дyми, бo нe зiбpaв 30
niдписiв, як тoгo виfuaгae стaтyт flyми для зaкoнoпpoeктiв з iнiцiaтиви tT
Члeнiв*

Питaння пpo зaвeдeнHя yкparнсЬкol [4oви в шкoлax Укpalни нe paз
пiднiмaлиcя нa piзниx всepoсiйськиx 3.'|3дaх Так. 3aгaльнoзeмськиЙ з.iзд
в спpaвaх наpoднoi oсвtти 1911 p y Moсквi oбгoвopювaв двi дoпoвiдi
r.lpo зaвeдeння ptднol Moви в шкoлaХ на Укpatнi, a сaMeдoпoвiдь peдaкцii
yкpa|HсЬкoгo пeдaгoгiч|-|oгo чaсoписy <Cвiтлo>, щo пoвстав y Киoвi
1910p '  тa дoпoвiдЬ лoxвиЦЬкoгo зeмсЬкoгo дiяva Bасиля Гyсинoвa
HeзвинaЙ нy гapяЧy дискyсiю викл и кaлa peзoлюцiя peдaкцlй нoi кoмiсi  l ,
дe встaHoвлювaлoся дoп,laгaHHя пpo зaвeдeння piднoi Moви в шкoлax з
чyжopoдHиM HaсeлeHHям Xoч тa peзoлюЦiя 6улa дyжe пoмtpкoвaнa,
хov y нiЙ бyлo зaстepeЖeFiHя пpo тe. щo вжe 3 пepшoгo poкy нaвчaння
дiти пoвиннi вчитися poсiЙськor пnoви, a пpи зaкiннeннi шкoли пoвинH|
вм iти гoвop ит и i пиcaт и пo-poсiйськoмy бeз пepeкpyчy Baння сл iв, пpoтe
l в тtЙ peдaкцit peзoлюцiя зyстpiлa зaпepeчeнHя з бoкy пpeдстaвникiв
зeMсЬкoi apистoкpaтil з кoлa <зyбpiв> - гp. oлсyф'eвa тa B. Гypкa. Bсe ж
peзoлюцiя пpoЙшлa всiмa гoлoсaми пpoти oдHoгo

Bзaгaлi нi oдин з.|зд в oсвiтнix спpaвaх, щo вiдбyвaвся в PoсiT вiд
пoчaткy ХХ сr дo 1917 p , нe пpoЙшoв бeз тoгo' щoб y тiЙ vи iншiЙ фopмi
He зaчeпив питaHHя пpo пpaвo Haвчaти дiтeЙ в шкoлi piднoю tt,toвoю Haпp ,
I BсepoсlЙськиЙ з. iзд y спpaвi poдинHoгo виХoвaнHя, щo вiдбyвся y
Пeтepбypзi з 20 гpyдня 1912 p дo 6 сiчня 1913 p, винiс peзoлюцiю пpo
тe' щo Has{aHHя в пoчaткoвиХ tlJкoлax iдитяЧих сaдкaх тpeбa вeоти piднoю
MoвoЮ, a poсiЙськa п'oвa мoжe бyти лишe пpeдмeтo]r' нaвчaнFiя

3-пoмiж yсix oсвrтнix з'iздiв тoгo Чaсy нaйбiльшoгo poзгoлoсy нaбpaв
I BсеpoсiЙський з,iзд y спpaвi нapoднoi oсвiти, щo вiдбyвся y Пeтepбypзi
вдHяx 23 rpудня 1913 p - 3 с iчня 1924 p ToЙ з.|зд бyв нaйнислeннiшиЙ з
yсiх' щo вiдбyвaлися в Poсii. в HЬoмy взялo yчaстЬ пoнaд 7000 члeнiв.
пpичoмy бiльшrсть ix склaдaли yvитeлl тa yчитвлЬки нapoдниx шкiл.
Peзoлюцii тoгo 3'iздy Haкpeслили paдикaлЬF|y пpoгpaмy шкiльнot peфopми
iлiквiдaцiю гyбepнiальниx i пoвiтoвиx шкiльних Рat, a нaтoмiсть пepeдaчy
кepyваHHя нapoдHoю oсвiтoю opгaнaM мiсцeвoгo сaмoвpядyвaнHя, Щo

.O ЛoтoцьхиЙ y свoiх спoгадаx пoAас пpичинy чoмy вHeсoк сtl Hикoнa (Бeзсoнoва) нe
зiбpaв30пiдписlв вpeзoлютивнiйчaстинiвнeскyтавпoяснювалЬнiй3аписцiбyлитакiтo..tкиi
виl)aзt4 щoHe3aдoвoлЬняли'зoднoгoбoкy,noстyпoвцlв,а3дpyгoгo.-пpавихчлeнiв!yми [a0
с 104]
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мae бyти ствopeнo Ha дeмoкpaтиЧHиХ зaсaдaх; зaвeдeнHя шкoли з piднoю
мoвoю нaвчaHня тa 3 yживaHHяiln в нaвЧaHH| l виХoвaHнl aктивнoст| |
сaмoдiяльнoстi yннiв 3' iзд мaв спeцiальнy кoмiсiю в спpaвi oсвiти в
мiсцeвoстях з чyжopoдним Haсeлeнням QeнтpaлЬHe мiсЦe в тiЙ кoмiсiT
зaЙняли дoпoвiдi npo yкpaТHсЬкy шкoлy, щo lХ вигoлoc|лll|/|:1 o Чaлий
<B шкoлi нa УкpaТнi>; 2 l  Coкiл <3авдaння нapoдньoi шкoли); 3. Coфiя
Pyсoвa <Пpo yкpaiноЬкy шкoлy>; 4. Cпиpидoн ЧepкaсeFtкo <Hapoднa
шкoля тa oтoчeHня>; 5 C. Meндзeнкaмпep кПeдaгoгiчниЙ пoгляд Ha
зaвeдeHня HaвчaHня yкpaiнсЬкoЮ мoвoю в с iльськiЙ шкoлi сepeд
yкpajнсЬкoгo Haсeлeння); 6. C Кapaскeвиv <CyvaсниЙ стaH llapoдHoi
oсвiти в yкpaiнсЬкиx ryбepнiях тa бaжaнi зaсoби; щoб пlдняти ptвeнь
oсвiти> 7 B'ячeслaв Пpoкoпoвин <Hapoднa шкoлa тa piднa мoвa нa
Укpatнi> |31'  c.244l

oбгoвopивши вiдпoвlдi пpo шкoли в мiсцeвoстях 3 чyжopiдним
нaсeпeнням (пpo шкoлy yкpaiнсЬкy, лaтиHсЬкy, литoвсЬкy, жидiвськy i iн ),
кoмiс iя винeслa Hизкy peзoлюцiЙ, щo iх yxвaлив з ' jзд з дeякиMи
пoпpaвкail,lи oсь цi peзoлюцii: (з.iqд визHaв зa нeoбхiднe:

.l) зaбeзпeнeння iнтepeсiв piзних нaЦioнaльнoстeЙ Poсii пpи склaдaннi
шкiльних мepeж t щiЙснeння пpaвдивoгo загaлЬHoгo, oбoв'язкoвoгo i
бeзплaтнoгo HaвЧaHня, a тaкo)к зaбeзпeчeнHя пpaв мeшoстeЙ;

2) скaсyвaння всiх зaкoнiв i  aдмiнtстpaтивHих poзпopяджeнЬ, щo
oбмeжyють y тiЙ vи iншiЙ фopмi пpaвa бyдь-якol гpyпи HaсeлeHHя в
зaлeжнoстi вiд tT нaЦioнaльнoстi тa шкiдливo вtдбивaються Ha iI oсвiтнiЙ
спpaв|;

3) зaвeдeння нaвчaння piднoю lt,toвoю yvнiв' a тaкo)l( вiльнe кopистy-
вaння p|дHoю мoвoю i  p lднoю л|тepaтypoю як для шкtльнoгo. тaк i
пoзaшкiльнoгo Й дoшкiлЬHoгo Haвчaння i вихoвaHHя, a тaкoж стyдiювaння
piдHoi мoви як oкpel.iioгo пpeдмeтa нaBчaHHя;

4) yсyнeння зi цJкoли всякoj пoлiтики i нaцioнaльнoj вopoжнeзi;
5) oбoв'язкoвe стyдiювaнHя poсiЙськoi мoви вiд тpeтЬoгo poкy

Haвчaння, для чoгo вiдпoвiднo збiльшyeться кiлькiсть poкiв нaвнaння в
пoчaткoвиХ шкoлaх, a тaкoж yдlляeтЬся opгaнaM м|сцeвo| сaмoynpaви
пpaвo зaвoдити нaвчaнHя poсiЙськoТ мoви i paнtш' зaлe)кнo вiд мiсцeвих
yмoв;

6) yдiлeння пpивaтним oсoбaм i  тoвapиствaм пpaвa вiдкpивaти i
yтpиI\4yвaти шкoли з piднoю t\,loвoю HaвчaнHя спeц|aлЬHl | зaгaлЬнooсв|тH|,
пpистoсoвaнi дo пoбyтoвиx i  peлiг iйниХ oсoблИвoстeЙ мiсцeвoгo
нaсeлeння;

7) зaбeзпeнeння шкiл кo)кHol нaЦioнaльнoстi yvитeляMи тa iншими
oсoбaми, щo дoскoнaпo вoлoдiютЬ п{oвoЮ нaсeлeHня, г\лoжyтЬ вЧити тoю
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MoвoЮ тa дoбpe зHaютЬ iстopiю. л|тepaтypy t пoбутoвi oсoбливoстi
M|сцeвoгo HасeЛeHHя' а тaкoж пoл|пшeHHя Maтep|aЛЬHoгo | пpaвHoгo
Cтal]oBИща yчителя 3 yд|лeHHяM yчИтeлeвI p|дHo| MoЕ}и ТИХ сaMИХ пpaB
щo нaлeжaтЬ yчИтeлeв| poсlЙськot MoвИ тa вс|M |HшИM yчИтeЛяM'

8) в iдкpиття сneцiaльниx пeдaгoгiчHиХ шк|л l  тИMчaсoвИx кypсrв з
M|сЦeBoЮ мoBoю HaвчaHHя для п|дгoтoвкИ yЧИтeЛ|в Blдnoв|дHoI HаЦ|oHaлЬ-
Hoстl .

9) зaснyвaння катeдp мoви, iстoplT тa лiтepaтypИ oкpеMИХ HaЦ|oHалЬ-
l loстеИ пpи M|сцeвИХ вИщИХ шкoЛаХ дЛя п|дгoтoвкИ yчИтeлIв yЧИтeлЬсЬкиХ
сeMIHаp|Й |Hститyт|в | спeц|aлЬHиx пeдaгoг|чнИХ кЛaсlв '  a тaкoж лeКтop|в
yчИтeЛЬсЬкИХ кypс|в'  opганiзацiю пepioдиvних з ' lздiв yнитeлtв oкpeMиХ
pаЙoнiв для oбгoвopeHHя питaнЬ мiсцeвoi шк|лЬl. lo.вИХoвнol сnрaви> [31'
c 246-2471

Пlсля 3aкlнчeHHя l  BсepoсiЙськoгo 3' lздy в cпpaBI HаpoдHoI oсB|ти
шкiльнa aдм|H|стpaцiя нa мiсцяХ poзпoЧалa сл|дствo пpoти багaтьox
yкpa|HсЬкИХ yчИтeл|в, щo бpaлa yчaстЬ в кoМ|с| i  щoдo спpaвИ oсв|TИ в
M|сцeBoстяХ з чy)кopoдHиM HaCeЛeHням, i  чиMaлo з HиХ пlдпaлo тtЙ чи
rншiЙ кapi Miж iншим' пoкapaHo стapoгo yкpa|нсЬкoгo пeдаГoга'
кoЛИ|lJHЬoro дИpe}стopа HapoдHиХ шкlл Киlвськoi гyб, Тимoфlя Лyбeнця
пoзбaвлeнняM пpaвa Е}ИкЛaдaти пeдaгoг|кy в кИ|всЬкиx сepeдH|Х |.l-tкoлaХ,
a B.ячeслава Пpoкoпoвичa' yЧИтeля iстoprr в двoХ кИiвсЬкиХ г iмназlяx.
звiльнeнo з oбox пoсад 3а тe, щo (пoгЛядИ' щo lх в iдстoювaЕ} в|H в дoпoB|д|
t lа пeтepбypзькiм з ' iздl  в спpавi Hapoдl. lo l  oсвiти. тa caмиЙ Йoгo вистyп y
яyжopoднtЙ кoмtсl t  тoГo з '|3дy свiдчaть пpo HaпpяMoк п Пpoкonoвиva
нeзгi l . jнии з neдaгoгivнoю дlяльнiстю в poсlЙськiЙ дepжaвнlЙ шкoлr> [10
с 106-108]

3a ptк a сaмe на Piздвo 1915 p. в iдбyвся y Moсквl з '|3д y спpaвi
oп|кyвaHня нaд дiтьми втiкaчiв i  висeлeнцiв 1в т iм ЧИсЛl з Гaличини тa
Бyкoвини) Hа пpoпoзиЦlю aвтopа циХ pядк|в з ' iзд yХBaЛив, щo l]ауКa дЛя
дtтeЙ втlкаvIB | вИсeлeHцiв yкpalнськoI Haц|oнaЛЬHoстi  мала вlдбyвaтися
в LUкoЛаХ l  пpИтyЛкaХ, щo |Х opгaнiзyвaв BсepoсlЙськиЙ Coюз зeMсТЕ} I
M|ст plдHoю MoBoю дlтeЙ пpt,l Чo|\лy м|сЦeвa сailлoyпpaвaтa згaр\aнИЙ Coюз
пoвиннl p\aтv1 нa тe вlдпoвiднr зaсoби [76] Cлlд дoдaтИ. щo тa yхваЛa He
лИшИлася нa пaпepi,  а пepeвoдиЛИся в життя oсoбливo Кoмtтeтoм
пlвдeннo-зaХl/]Hoгo фpoнтy BсepoсiЙськoГo сoюзy M|ст'  дe ПpaЦЮвaли
вИзHaЧHl yкpaIHсЬк| ГpoMадсЬк| д|яч|

oтoж. як бaчимo' yкpaIHсЬке гpoMадянсТBo BПepтo l]OMaгaЛOсЯ 1l iднol
l lJКoЛИ для yкpaiнсЬкoгo наpoдy, aлe tapeмнo цapськиЙ ypяд тBеpдo сТoяв
нa т iЙ пoзиц|| щo Ha BсЬoMу пpoстopi PoсlЙськor lMnepl l  l lapoД|. lа LUKoлa
Maс ПpoBa.цИтИ HaBчaHHя poсiЙськoю Moвolo '  бyти poсiЙсьКolo свolM дуХoM
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i всiм свoiм yстpoсM Tiльки для HaсeЛeння ПpибaлтtЙськoгo кpaю 19
кв|тl lя 1906 p вИдaнo цapськиЙ yказ. щo Hим дoзвoлялoся B npИBaтHиХ
шкoлaХ тoгo кpaю пpoвoдити нaвЧaHHя мtсцeвими MoвaMи Пpавдa
якиMсЬ чиt loм Cв Cинoд дoзвoлив yкaзoм на iм.я пoдiльськoгo спИскona
Пapтeнlя (Лeвицькoгo) здня 12 жoвтня 1907 p кopистyвaтися yкpaIHсЬкoю
Moвoю пpи навчaHH| в цepкoвнoпapaфiялЬHиХ шкoлax Пoдiлля a в

двoкласoвиX тa y вtнницькtЙ цepкoвHo-yЧитeлЬсЬк|Й шкoЛ| зaвeстИ
yкpaiнсЬкy Мoвy як пpeдMeT нaвчaHHя. aлe в)(e 1912 p Cинoд скасyвaв
свlй дoзвiл Tlльки HeлeгaлЬнo в нeбaгатьoХ шкoЛaХ пpoвoдИЛися
HaBчaHHя yкpaiHсЬкoю MoБoю' як Hапp , в шкoлax, щo |Х yтpИMУBanV1
влaсHиM кoштoм y свo|Х МaоткаХ Mapкo КpoпивницькиЙ (нa Xapкlвщинi)
та MикoЛa Apкaс (нa Хepсoнщинl)|17 c 74|

.Qo voгo дoхoдив цapськиЙ ypяд y гHoблeHHI yкpaIHсЬкoI MoвИ в
нapoднiЙ шкoлi,  свiднaть тaкi  фaкти як зaбopoнa пoлтaвсЬкtЙ мiськlЙ
yпpaвr зaвeстИ нaвчaнHя yкpaiнсЬкoю Moвoю в шкoлt iм lв КoтляpeвсЬкoгo
в Пoлтaвi (шкoлy тy вtдкpитo y вepeсHi 1904 p ); пoтягнеHHя дo
вlдпoвiдальнoстi  peдaкцt i  <Cвiтлa> та C Pyсoвoi ,  як aвтopки стaтт|
<Пpивaтнa дiяльнiсть>), дe вказyвaлoся'  щo сдиниЙ спoсiб зapaдИтИ
лихoвi щoдo t lJк|лЬHoi спpaви нa Укpatнt цe свoс xaтнс (сeбтo бeз дoзвoлy
влaди ) шкiльництвo [ 1 7, с 75]; звiл ьнeHHя з yчитeЛЬсЬких пoсaд бaгатьox
yкpalнцiв, щo бpaли yчaстЬ в | BсepoсiЙськiм 3' l3дi  в спpaвi HapoдHoI
oсв|ти'  |  т д

Кepyвaння HapoдHиMи шкoлaMи пo-стapoмy npoвoдили пoв|тoв|
шк|лЬH| paдИ' кyди' як y)кe 3гaдyвалoся, вxoдиЛИ двa пpeдсTaвHИкИ в|д
пoв|тoвoгo зeMства Бaжaючи цiлкoвитo пepебpaти кepyвaHHя HapoдHИMИ
шкoлaMИ в pyки шкiльнoi aдмiнlстpaцlt  мiнiстepствo oсв|ти Е}игoтoвиЛo
1901 p пpoeкт пpaвилЬHикa для пoв|тoвИх шк|лЬниХ paд 3гtднo з тим
пpoeктoM, yсe кepyвaнHя нapoдниM шк|ЛЬHицтвoм 3oсepeджyвaЛoся в
pyКaХ диpeктopa тa iнспeкгopa HapoдHИх шкiл oднaчe пpoeкт зyстp|B
тaкy гoстpy кpитИкy B зeMсЬкиХ кoлaХ, щo MIH|стepствo oсв|ти 3Hялo з
vepги свiЙ пpoeКт i вжe бtльшe Hе пoHoBлялo свoгo HaМ|pу УCУt1Ут|А зeмствo
в|.q нapoдHoI oсв|ти

Peaкцiя. щo HaстyпИла в Poсlt  в iд 1906-1907 pp, тяжкo вiдбилася нa
)китт| нapoдHo| шкoлИ Шкiльна aдмiнiстpaц|я стapaЛaся вс|Ma зaсoбaми
пoстaBИтИ HaвчaHHя в нapoднiЙ шКoл| тaк щoб yvнt якoMoгa MeHшe
нaбyвaли зHаHHя тa загаЛЬHoгo poзвиткy. a бlльшe виХoByвaЛИся в дyсI
(npaвoслaв|я, сaмoдepжавiя l  HapoдHoст| (poctЙськol)>

Biд 1908-1909 pp y нapoдниХ шкoлaХ нa бaжання Mикoли l|  зaвeдeнo
сoЛ.qaТсЬку Myштpy Bпepшe зaвtв r l  в шкoлaх Бaхмyтсьt<oгo Пoвlтy
lнCпeКтop нapoдl lИХ шкiл ЛyцкeвИЧ' щo xoтiв нa тoмy зpoбити сoбl каp.epy
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Алe кap'сpa iнспeкгopoвi Лyцкeвиvy'  щo Cкopo стaв в|дoMИЙ. як <гeнepa;t
гIoтeшlrИ poТ) '  yсM|ХHУлaс'я, peв|з|я скoHстaтyвaлa y HЬoгo вeЛик| гpoшoв|
Hадy)(И'I . l  я la пoвHy дезopГaHlзaЦlю в шкlЛЬHИХ спpавaХ Лyцкeвиv зaявив
peв|зopаM LцO гpoшoвy Heдoстачy пoкpИo з влaсHИХ кoцJт|B. та пoдaвся
нa димiс iю [11. с 60]

Кypalop Xapкtвськol шкlльнoi oкpyгИ вИзHaв. щo нaЙбlльшy yвaгy в
нapoднtЙ шкoлlслiд звepтaTИ Ha кpaсHonИс [12. с 56] Кypaтop Киlвськot
шк|лЬHo| oкpyги .QepeвицькиЙ нaкaзaв ч|Атaтv1 в шкoлaХ пepeд пoчaткoм
нaвчaHHя eвaнгeлiе та <АпoстoЛa> a пiсля тoгo мaс бyти (пoyчeHHя))

[B0' с 57] !иpeюгop HapoдHИХ шкiл Киiвськol гyб ПлeськиЙ нaкaзав, щoб
yннi щoдня сп|вaлИ пiсля мoлитви <Бoжe' цаpя ХpaHи))

Пpaвдa. тoдi ж тaки мiнlстepствo oсв|тИ пoчaлo BИДaBaтИ 3eMствaM
дoпoMoгy l  пoзИкy на зaвeдeнHя зaГaЛЬHoГo HавчaHHя, пpo щo бyла вжe
зГaдкa' a таКo)t( вИдaЛo 26 бepeзня 1907 p <Пpавилa пpo шкiльнl
кypaтop|i  )) ((пoПeЧитeльствa>) з МeToю пpитяг}{yти мiсцeвe HaсeЛeHHя
дo niклyвaнHя npo мaтepiaльниЙ дoбpoбyT свoс| шкoЛИ тa l t  yннlв, аЛe Ha
Укpаiнi  шкiльнt кypaтopi i  нe знaЙшли oсoбливoгo пol . l"JИpeнHя

Hакiнer. lь '  згaдaютyт. щoзакoHoM здня25 чepвHя 1912p встаHoвлeнo
l loвИИ ТИп Hapoдl ']ИХ шк|Л т зв вИщиХ пoчaткoвиХ шкlл - з 4.plvним кypсoм
Miнiстеpствo oсвiти MaЛo Ha yвaз| пpoтягoм тpЬoХ poкiв пepeтвopИтИ yс|
мiськi  LUкoли за стaТyтoм 1872 p, y вищi пoчaткoвt шкoли Пepeд
peвoлtoцiсю 1917 p Bl4щИХ пoчaткoвиХ шкl l l  нa Укpalнl  бyлo нa Boлинt .
31'  нa Пoдiллi -37 нa Киlвщинl -  65. нa [1oлтaвщинi -  З7 '  нa Чepнiг iвщинr
- 50'  нa ХepсoнLцинi -  40. на Хаpкiвщинi -  З2'  нa Кaтepинoславщинi -  20
[59 с 62]

Пepeхoдх<y тeпep дo спpaвИ HapoдHoгo yчитeлЬствa
Пpaвнe стaHoвИщe нapoдHoгo yЧитeЛя oсoбливo тoгo yЧитeля, щo в

бyль-якtЙ фopмl вИявЛяв свoс yкpaiHсЬкe пoчyття. бyлoдyжe тяжкe Haпp '
iнспeктop HаpoдHИх шкiл нa Пoлтавщинr (9-гo paЙoнy) oдвеpтo зaявИв
yчИтeляM. <Aбo <Paдa> (КиtвськиЙ yкparнський чaсoпис - C ) '  aбo
yчИтeлЬсЬкa пoсaда) [64' с 66] oxгtlpськиЙ |HспeКтop Бopoвикoв .1 911 p
видaв oб|х(Hик yчитeляM, щoб вoHи нelaЙнo спoвlстили Йoгo, чи HeMa в
шкiльних бlблloтeкаx aбo в HаpoдHИX читaЛЬнях <Кoбзapа> Шeвчeнкa Кoли
тaм знaЙдeться <Кoбзаp). тo (бeзoтЛагaтeлЬHo) Пpислaти Йoгo в шкlлЬHy
pадy тa спoв|стити, зв|дки в3яBся тoЙ кКoбзapu [13. с 565] Шкlльнe
HaчaлЬсТвo дoзвoлялo сoбl втpyнатися HaB|тЬ y poдинн| спpaви yнитeлiв
Так нaпp , y Кaтepинoдаp| диpeктop HapoднИХ шкiл запponoнyвaв oдHoMy
стoЛИчHoмy вЧитeлeв| niти нa димiсlю абo poзвeстися з жiнкoю, - вoнa
чoMyсЬ нe сnoдoбaлacЬ диpeКтopoвr [83'  с 57]

Матepiaльнe стaHoBище t lаpoдHoгo yчИтeля бyлo тaкoж He дy)кe
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втiшнe: пepeсiннa плaтня зeмсЬкoгo yЧитeля бyлa 360 кpб piннo. Cлiд
зГaр\aтИ щo з .1 сiчня 1901 p пpи мiнiстepствi oсвiти 3aсHoвaHo пeнсiЙнy
кaсy для HapoдHИХ yvитeлiв i  yvитeльoк Bстyп дo тo| кaси бyв для Hих
дoбpoвlльниЙ.

Унитeлi(-л ьки) цepкoвнonapaф|ялЬних шкiл дiстaвaли плaтHю зHaчHo
МeHшy, нiж yvитeльствo зeмсЬкиx шкtл Taк, напp , Ha пoдiллi 1 330
yнитeлiв p 1909 дiстaвaли N,leншe 150 кpб pivнo, a 85 yvитeлiв дlстaвaли
60 i  мeншe кpб нa piк [32' с 63-66]

.Qля пiдгoтoвки yчитeлЬсЬкиХ кaндидaт|в 3aли[. lJаЛися пo-стapoмy
yvитeльськi сeмiнapir тa iнститyти Дo 1900 p. yчитeлЬсЬкиХ сeмiHapiЙ
зoвсiм нe бyлo в ryбepнiяx ЧepнiгlвськiЙ, КaтepинoслaвськtЙ t ПoлтaвськtЙ
P 1 901 - 1 902 вiдкpитo сeмlнаpi i  в HoвoмoскoвсЬкy нa КaтepинoслaвщиH|
тa в с Beликих Copovинцях нa Пoлтaвщинt, а p 1 908 B|дкpитo yЧитeлЬсЬКy
сeмiнaplю в с Питoкax Biнницькoгo p-Hy нa Пoдiллi |65' c 72a|

Blд 1900 p мiнiстepствo oсвiти пoчaлo вiдкpивати пpи мiськиx |'lJкoлaХ
тa пpи дiвoних г iмнaзiях, a згoдoм пpи вищих пoчaткoвих шкoлaХ спoчaткy
oднop|чH|, a пoтiм двoplvнt пeдaгoгiннi кypси Ha , l  сtчня 1914 p
пeдaгoг|чHиx кypсiв бyлo в ХapкiвськiЙ ioдeськiЙ шкlльнtЙ oкpyзi пo 10, a
в КиtвськiЙ - 20 I27 '  с 269]

f leякt зeмствa opганiзoвyвaли для свoix yнитeлiв i  yнитeльoк лiтнi
yvитeльськt кypсИ. вBoдячи дo lхньot пpoгpaми piзнi пpeдмeти з yкpaiнo-
зHaвства Taк' нaпp, в Пoлтaвi Ftа BЧитeлЬсЬкиХ кypсax 1909 p opeст
ЛeвицькиЙ BикJ.lадaв iстopiю Укparни Ha yнитeльсЬкиХ кypсаx в Кaтepинo-
слaвi пpoф !митpo Явopницький пpovитaв двt лeкЦir з apxeoлoгiТ Qiкaвo,
щo кaтepинoслaвсЬкe зeMствo He вважaлo Moжливим зalqoвoлЬHитИ
бажaння yvитeлiв - зaпpoсити Д ЯвopницЬкoгo пpoчитaти кypс iстopiТ
3aпoprжжя Члeн yпpaви п Якoвлiв пoясHив пpичиHy вiдмoви тим, щo
! ЯвopницькиЙ дyжe кpaснoмoвHo вИклaдaв, тaк щo Йoгo виклaди
викЛикaютЬ y слyxaviв нeбaжaнe зaxoплeHHя yкpalнoфiльствoм [70. с 68]

У спpaвi oсвiтньoгo цeнзу yчитeлЬсЬкoгo пepсoнaлy зeмсЬкиХ шк|л
Mo}кHa скaзaти, щo Haзaгaл oсвiтнiЙ цeнз yЧитeЛьoк бyв вищиЙ, нiж yнитeлiв'
yЧитeлЬoк з пeдaгoгivнoю aбo сepeдHЬoю oсвiтoю бyлo 1910 p 59%, a
yчитeл|в - 46'2%

У дeяких зеMствaх yчитeЛЬoк бyлo бiльшe, нtж yчитeлlв oсь дaнi
opгaнiзaцiЙнoгo бюpo 3aгaльнoзeмсЬкoгo з ' iздy в oсвtтнiЙ спpaвi 1911 p
пpo вlдсoтoк yчИтeЛЬoк 3eMсЬкиХ шкiл в пooдинoкиХ гyбepнrяx Укpalни,
Xаpкiвськa - 69%, Пoлтaвськa - 61%' Чepнiг iвськa - 57o/o, Хepсoнська -
41oЬ, KaтepинoслaвсЬкa - З4oЬ [66' с 34-37]

Укpatнськe свiдoмe yчитeлЬствo HapoдHих i сepeднix шк|л paзoм з
д|яЧaMи HapoдHol oсвiти зaсHyвалo Ha пoчаткy XX ст HeлeгaлЬHy
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Шкinьнi K-cmь
oKpуеU нapodнuх Luкiл

Xapкiвська 115з7
oAeська 7103
ки.всЬка 11118

opгaHi3aцiю Bсeyкpaiнськy yчитeлЬсЬкy сп|лкy. Пpeдстaвники тo[ Cпiлки
взяли yчaстЬ в 1-мy BсepoсiЙськoмy з'iqдi yчитeлЬсЬких сoю3iв, щo вiдбyвся
нeлeгалЬHo в дHяХ 4-6 нepвня 1905 p. y ФiнляHдiT 3гoдoм Bсeyкpaiнськa
yчИтeлЬсЬкa спiлкa po3пaлaся iвiднoвилaся лишe в 1917 p

Пoдaм тyт стaтистичнi дaH|, щo iлюсгpyютЬ стaH нapoдHoгo шкiлЬHицтвa
Ha дeHЬ всepoсiЙсЬкoгo шк|лЬHoгo пepeписy 1B сiчня 1911 p. - в тpЬox
шкiльниx oкpyгaХ Укpa.iни.

гiмназiЙ i peaльниx шкiл, пoчaтoк лaтинсЬкoТ мoви - в 3.мy Клaс|, а гpeцЬкoi
мoви - в 4-мy клaсi г iмназiЙ, пpи Чoмy гpeцЬкa Moвa мar виКлaдaтися в
нeбaгатьoх гiмнaзiях Тaк, нaпp , нa КиTвськy шкiльнy oкpyry зaлишeHo
лИшe oдHy гiмнaзiю з гpeЦЬкoЮ ltloвoЮ, a сar\le киiвсЬкy 2 гiмнaзiю [65,
c 714, 717 -7181

УкpalнськиЙ pyx нaЙмeншe вiдбивоя нa сepeдHiЙ шкoлr Бyли лишe
спpoби зaвeсти нaвчaнHя oкpeмих пpeдмeтiв з yкpa|нoзнaвствa в дeяких
пpивaтHиx г iмнaзiях' як, Haпp., в г iмнaзi i  Кoвaльvyкa в oдeсi,  Cлaвyтин-
сЬкo[ - в Кaм'янцi на Пoдiллi

Пpo зaвeдeння якoгo.бyдЬ пpeдгr'eтa 3 yкpaiHoзl-iавства в сepeднix
дepжaвHиx шкoлax He мoглo бути Й мoви Hepiдкo диpeкгopи /iмнaзiЙ
зaбopoняли yчHяM гoвopити мiж сoбoю пo-yкpa|нсЬкoмy. - тaк бyлo тoгo
Чaсy' нaпp , в Пpилyцi i в Лeбeдинi, a диpeкгop ttlиpгopoдськoi хлoп'ячoj
гiмназil пoвiсив y гiмнaзil тaблиЦю з тaким нaписoм: < Bь стkнaхъ гимнaзii>
стpoгo вoспpeщaeтся вoспитaHHикaмъ гoвopитъ Ha мaлopyсскoMь
нapьнiи>, [63' с 60] flиpeкгop лyбeнськoT гiмнaзii в кiнцi 1901 p забopoнив
yчня|vl гiмнaзil бути нa кoнцepтi Xopa стyдeHтiв Ки jвськoгo yнiвepситeтy, a
дoзвoлив бyти нa гeнepaльнiЙ peпeтицi l  лиЦJe з тoю yмoвoю, щo з
пpoгpaми Тi бyдe виключeHo yсi yкpaiнськi нoмepи [103' с 25 Teкyщiя
изв*стiя] Пpoтe yкpаiнсЬкиЙ pyх знaхoдив aдeптiв сepeд гiмнaзtaльнoi
мoлoдl чepeз нeлeгaльнi гiмнaзiaльнi rypтки. Тaк, нaпp , yкpaiнськиЙ pyх
сepeд гiмнaзiaльнol ]\,loлoдi в oстpoзr нa Boлинi (пoчaвся дeсь y .l 901-
1902 шк. p пiд впливor\4 oдepжaнoT з Киeвa в|д yкpa|HсЬкot гiмнaзiaльнoT
Гpoмaди yкpatнськol лiтepaтypи Бyли цe двa piнники чaсoписy yкpalнсЬкoI
мoлoдi <Moлoдa УкpaTнa> (вихoдив y Львoвi -  C ).  бpoшypки PУП
(peвoлюцiЙнoi yкpaТнськol пapтil - C ) - <CaмoстiЙнa УкpalHa), <.Qядькo
!митpo>' кHи)кeчкa <Hapoд y нeвoлi> тoщo)) [69, с. 6] 3гoдoм нeлeгaльнi
гiмнaзiaльнi гypтки yтвopили Цeнтpaлю, влaштyвaлИ з.iзди дeлeгaтtв. a
p 1915 виЙшлo тpи числa opгaHy сepeднЬoшкiльнoi мoлoдi <3opя
Ки jвськa> (нa шaпipoгpaфi)

Peвoлюцiя 1905 p маЙжe зoвсiм He пoзHaчилaся нa зaкoнoдaвствi тa
poзпopядкax м|H|стepствa oсвiти в дiлянцi сepeдHЬo| шкoли Moжнa лишe
згaдaти' щo 25 листonaда 1905 p мiнiстepствo oсвiти (мiнiстpoм тoдiбyв
гp lвaн ToлстoЙ) видaЛo oбiжник, щo дo3вoляв yтвopЮвaти пpИ сepeднiх
шкoлaх бaтькiвськi кoмiтeти' aлe з нaстyпЛeнHям peaкцi l  т i  кoмiтeти
скaсoвaHo, як piвнo ж вiднoвлeнo yнiфopмy для yvнlв. писeмнt iспити з
лaтиF|сЬкol мoви, п|двищeHo виMoги з лaтиHсЬкol мoви i т п

Ha чoлi мiнiстepствa oсвiти в poкaХ 1907-.1914 стoяли тaкi зaпeклi
peaкцtoнepи, як Кayфмaн, Швapц. Кacсo. щo Й тpимaли вiдпoвiдних
oсiб нa пoсaдax кypaтopiв шкiльних oкpyг Haпp., дiяльнiстЬ кypaтopа

К.cmь К-cmь K.cmь уннiв
унumeлiв учunoльoк хлoпцiв diыam

7з57
6382
9188

1 0599
6096
7143

60't853
368258
570905

244211
1 89326
212з60

192, c 4l

Cлiд мaти нa yвaзi' щo пoдaнi вищe дaнi oхoплюютЬ yсi нapoднi tlJкoлИ:
як вiдoмствa мiнiстepствa oсвiти, тaк i вiдoмствa св. Cинoдy, пpиЧoмy дo
сКлaдy XapкiвськoT тa oдeськoi шкiльнx oкpyг вхoAилo дeкiлькa нeyкpaTн-
ськиx гyбepнtЙ

3i звiтy кypaтopа Киtвськoj шкtльнoi oкpyги, щo oХoплЮс п'ятЬ
yкpaТHсЬкиx гyбepнiЙ, дiзнaсмoся, щo нa 1 сiчня 1913 p в oкpyзi бyлo
всЬoгo пtдлeглиx кypaтopit нapoдHиx шкiл y мiстax -292, в сeлaХ - 4634'
yvнiв бyлo в Hиx. 423982, з Hиx xлoпцiв - 313962, дiыaт - 110020' yvитeлiв
i yнитeльoк бyлo всьoгo 14801 |41' с 51-54]

Ha Кyбaнi, зa дaниMи звiтy нaнaлЬHикa Кyбaнськoi oблaстi '  1909 p
бyлo пovaткoвих шкiл - xЛoп'ячиx 1392, дiвoчих201 |78' c 6211

Пepexoджy дo сepeднЬo| шкoли
Пoчaтoк Hoвoгo стoлiтгя визHaчився тpЬoMa oбiжникaми мiнiстepствa

HapoдHoi oсвiти, щo встaнoвIAл|^ Для yннiв гiмнaзiй пoлeгшeння в tспитаx
тa в стyдiювaннi клaсич|.|иx Moв A сaмe. oбiжник з дня 1 сepпHя 1900 p
скaсyвaв в г iмнaзtях писeмнi |спити з клacичHих мoв, a кp|м тoгo.
пeдaгoгivниM paдaM xлoп'ячиx iдiвoчих г lмнaзiЙ надaв пpaвo пepeвoдитИ
yспiшниx yvнiв дo нaстynHoгo клaсy бeз iспитy f lpyгим oбiжникoм
скaсoвaHo з oсeнi 1901 p. в двoх пepшиХ клaсax xлoп'ячиx г iмнaзiЙ i
пpoгiмнaзiй латиHсЬкy Moвy, a в тpeтiЙ i veтвepтlЙ - гpeцЬкy мoвy Tpeтiм
oбiжникoм з дня 

,|4 лЮтoгo 1902 p встaнoвлeнo, щo всi yннt сepeднiх
шк|л' щo д|стaли з кo)кнoгo пpeдмeтa p|ЧHy Hoтaткy He MeHшe тplЙки.
пepeвoдятЬся дo Haстynнoгo Kлaсy бeз tспитy 3aкoнoм з дня 20 лиr.lня
1902 p' встaнoвлeнo oдHaкoвий кypс HaвчaHHя в пepЦJих двoх клaсaх
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Киiвоькoi шкiльнoj oкpyги П. 3iлoвa вiд .t905 дo 
.t912 p. виявилaся в

тof\, ly, щo вiн зaкpив 12 пpивaтниx г iмнaзiЙ, звiльнив 32 диpeктopiв
сepeднix tдкiл i 972 yvитeлiв тa пepeнiс 822 уuитeлiв з oднoi сepeднЬol
цJкoли дo iншol [16' с. 56].

Tiльки з пpизHaчeHHяM гp Пaвлa lгнaтьeвa (в сiннi 1915 p.) нa пoсaдy
спoЧaткy кepмaничa, a oпiсля - мiнiстpa нapoдHoj oсвiти noвiялo овiжим

дyхolvl в тoмy мiнiстepствi. HoвиЙ мiнiстp вiднoвив бaтькiвськt кot\,liтeти,

дoпyстив спiльнe нaвчagня хлoпцiв iдiвчaт в сepeднix шкoлaх тa виpoбив
нoвиЙ тип сepeднЬo| шкoли, щo пoдiлявся нa двa сryпeнi: пepшиЙ . з
тpиpiчHим кypсotvl - Maв дaвaти зaкiннeнy пoчaткoвy oсвiтy. oдHaкoвy з
тoю, щo il дaвaли вищi пovaткoвi шкoли:, дpугиЙ - з 4.pivним кypсoili -
мaв двi гaлyзi ( ryмaнiстиннy i peaльнy). .Qepжaвнa дyмa чepeз peвoлюцiю
1917 p He встиглa poзглянyти тoЙ пpoeкr [a6' с. 379].

!ля пiдгoтoвки yнитeлiв i yvитeльoк сepeднix шкiл пpи Киiвськiй i
oдeськiй шкiльниx oкpyaх бyлo вiдкpитo oднopivнi пeдaгoгiчнi кypси' кyди
пpиЙмaли oсiб з вищoю oсвiтoю aбo стyдeнтiв i кypсистoк стapших кypсiв

[59'  с.  81]
3a звiтoм кypaтopa КиlвсЬкoТ шкiльнoi oкpyги, p 1912 в цiлiй oкpyзi

бyлo 52 хлoп'ячиx г iмнaзi i .  У ниx бyлo 17666 yvнiв, в т iм числi синiв
сeляH i кoзaкiв 21 ,3o/o, 14 peaльниx шкiл з 4313 yчHя[iи; дiвoниx гiмнaзiЙ
i пpoгiмнaзiЙ 95 з 27082 yчeниЦями ]41' с 68]

Ha Кyбaнi p 1911 бyпи тaкi сepeднi |'lJкoли: 4 xлoп'ячi дepжaвнi гiмнaзil'
3 .  дepжaвнi пpoгiмнaзiТ, oдHa пpивaтнa г iмнaзiя тa двt пpивaтнi
npoгiмнaзiT. Для дiвчaт 6улo 7 гiмнaзiЙ тa 2 пpoгiмнaзiТ. Кpiм тoгo, бyлo

дeкiлькa сepeднiх шкiл для дiвvaт - вiдoмствa iмпepaтpицi Mapii тa oднa
eпapxiaльнa шкoлa |78, c.52' 54-55]

3yпинюся тeпep кopoткo нa вищiй шкoлi.
Убивствo стyдeнтoм Кapпoвинeм 14 лютoгo 1901 p. мiнiстpa oсвiти

П. Бoгoлепoвa тa хвиля стyдeнтcЬкиx зaкoлoт|в, щo poзпoчaлися вeсHoю
1901 p., пpиMyсили мiнiстepствo oсвiти 3вepнyтися дo вс|x yнiвepситeтtв
з зaпитoм пpo тe, якиx зaсoбiв слiд yжити, щoб зanoбiпи сryдeнтсЬки]Й
зaкoлoтaм. ПpoфeсopсЬкa paдa Xapкiвськoгo yнiвepситeтy в свoiЙ
вiдпoвiдi, м. iн., писaлa: кПiввiкoвиЙ дoсвiд Життя yнiвepситeтiв з пoвнoю
виpaзнiстю дoкaзyс, щo yci 3[iaгaнHя зpoбити з стyдeнтiв <oтд.Ьльньtxъ
noс.tтитeлeЙ> yнiвepситeтy з пleтoю yсyнeння зaкoлoтiв - дapeмнi, бo
poзpiзнeнa в щoдeннiм жиггi мoлoдЬ лeгкo oб'сднyeться шляxot\,l тaeмHиХ
opгaнiзaцiй для ствope6ня тaких глибoкo сy1Лних явищ aкaдeмiчнoгo
)киття, як стpaЙки y всiх yнiвepситeтаx iмпepri> [6' с. 74]

!o peнi, згaдyЮ, щo в зaгaлЬнiй poсiЙськiЙ пpeсi тoгo чaсy пoявилaся
Hизкa сTaтeй, щo пpямo вкaзyвaли нa мapнiсгь yсiх зaxoдiв y бopoтьбi з
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сryдeHтсЬкими зaкoлoтaми пpи збepeжeннi iснyюнoгo пoлiтичнoгo peжи-
мy: <Paдикaльнi iдet нe пepeвeдyтЬся в yнiвepситeтaх, бo тi iдei iснyють
в кpaiнi; сoцtaльний склaд стyдeнтствa нe мo)кe змiнити, бo нeмa сили,
щo Moглa б зpoбити гpoмaдянствo PoсiT бaгатим i apистoкpaтинним> [9,
с. 573].

Хвиля сryдeнтсЬкиx закoлoтiв зaкiнчилaся зaгалЬниf\' сгpaйкoм 1905 p
У Xapкiвськoмy yнiвepситeтi стyдeнтськi зaкoлoти нe пepepивaлися

t\iaЙЖe yвeсь тoй чaс oсoбливoT гoстpoти нaбyв зaкoлoт 1904 p., щo виHик
з тaкoi пpичиHи: oдин з npивaт-дoцeнтiв y свoiful викЛaдi зaviпив питaнHя
пpo poсiйськo-япoнсЬкy вiЙнy в зв'язкy з тиl,и нaслiдкaми, щo lХ мox(e
дaти гpoмaдяHствy Poсil тa вiЙнa, i пiсля тoгo виKпaдy дoцeHт тoЙ бyв
пoзбaвлeний пpaвa виклaдaти в yнiвepситeтi. Cтyдeнти зaпiдoзpили в
дo|-|oс| дeкoгo з тoвapишiв, щo нaлe)кaл|l| Аo чopHoсoтeннoT opгaHiзaЦiТ
<Coюзy pyсскaгo Hapoдa). Пoчaлися вiнa. poзpyxи. Хoч пpи yнiвepситeтi
бyв пpoфeсopськиЙ сyд, aлe кypaтop oкpyги iгнopyвaв Йoгo, a сaM з
HaчaлЬстBoм yнiвepситery винiс пpисyд' внaслiдoк якoгo 56 стyдeнтiв
звiльнeнo. Пiсля тoгo пpисyдy всi члeни пpoфeсopсЬкoгo сyдy пoдaли
ft,toтивoвaнy зaявy пpo свiЙ виxiд зi склaдy сyдy. Miнiстp oсвiти гeнepaл
B. Глaзoв визнaв' щo пpoфeсopи . члeHи сyдy свoeю зaявoю пopytiJили
зaкoH тa Haказaв пepeвeсти нoвi вибopи члeнiв пpoфeсopсЬкoгo сyдy
ПpoфeсopсЬкa paдa бiльшiстю гoлoсiв визнaчилa кapткaшlи тиx сaмиx
сyддiв, aлe вoни вtдtvtoвилиcя вистaвити свoю кaндидaтypy. |ншi
пpoфeсopи тaкoж вiдмoвилися, - тaк вибopи i нe вiдбyлися [6' c 7О-72,
27-281

Хвиля кyлЬтypнo.нaцioнaльнoгo pyxy дo|(oтилaся дo пpoфeсop.сЬкиХ
кiл P 1904 |стopиvнe тoвapиствo Heстopa-лiтoписця в Киeвi зopгaнiзyвaлo
кypс лeкцiЙ пpoф. Boлoдимиpa Пepeтця з iстopii yкpaТнськo.t лiтepaтypи
P 1905 дoвeлoся Хapкtвськoпny тa Киtвськoмy yнiвepситeтaпЛ дaти
вiдпoвiдь Ha зaпит Кoмiтeтy мiнiстpiв y спpaвi oбмeжeнь yкpaiнськoгo
слoвa XapкiвськиЙ yнiвepситeт вислoвиBся 3a тe, щo yкpalнсЬкe слoвo
мaс кopисryBaт|l|cя тoю сaмoю свoбoдoю, щo Й poсiЙсЬкe слoвo, тa зачiпив
питaHня. щo йoгo нe бyлo в зaпитi, a сarr,te, ви3Haв зa нeoбxiднe, щoб y
пoчaткoвих шкoлaх y i , l |сЦeвoстях з yкpaТнським нaсeлeнням бyлo
зaвeдeHo HaвчaнHя yкpalHсЬкoгo ЧитaHHя Й письмa Киiвський yнiвepситeт
y свoiЙ дoпoвiдi зayвaжив, щo yтиски yкpaiноЬкoi лiтepaтypи з eтичHoгo
тa |стopичнoгo пoглядy нeспpaвqдливi, a тoмy вислoвився зa скaсyвання
oбмeжeнь щoдo yкpaiнсЬкoТ лiтepaтypи, пpи чofr'y вкaзaв, щo <<нa нoлi
книп щo зaдoвoлЬHяють вищi пoтpeби дyхa, слiд пoстaвити Cв. Письмo
в нapoднtй мoвi>. {iкaвo, щo нaвiть вiдoмиЙ yкpaiнo)кep пpoф. Юлiaн
КyлaкoвськиЙ пoгoдився з yсiмa вис|-|oвкaми зaписки Киiвськoro yнiвep-
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ситeтy, 3a виHяткoM тoТ, дe гoвopитЬся пpo пoшиpeHHя св Письмa
HapoдHoю Moвoю [39, с 376-378]

PeвoлюцrЙниЙ pyx сepeд yкpaiHсЬкoгo стyдeHтствa пo3Haчився тaкoж
t нa пoлi бopoтьби зa укpa|HсЬкy шкoлy | кyлЬтypy.

Bжe 16 жoвтHя 1905 p стyдентськt збopи в Киlвськiм yнiвepситeтl
yХвaлИЛи дoMaгaтИся засHyвaHHя в yнiвepситeтi  voтиpьox кaфeдp
(yкpalнськoi MoвИ' лlтepaтypи, iстopiТ тa пpaвa) 3 yкpalнсЬкoю виКлaдoвoю
MoвoЮ тa пoдaли пpo тe пeтицiю дo пpoфeсopсЬкoT paди 3a п|дписoм
пoHaд 1 400 стyдeнтiв Peктop yнiвepситeтy H L{итoвич 3aявив стyдeHтaM,

щo yнrвepситeт с <загaлЬнoдepжaвHа iнститyцiя>, a тoмy He Moжнa

дoпyстити в MypaХ yнiвepситeтy читaHHя лeкцiЙ iншoю мoвoю, нiж
poсiЙськoю |21' c 2О-22] Cтyдeнти виpiшили бopoти.ся дoти, дoки He

дoсягHyтЬ свoe] Meти |x пiдтpимaли He лИшe стyдeHти | стyдeHтки p|3HиХ

yнiвepситeтiв i вищих жiнoчих кypсiв пo iншиx мiстаx, aлe Й гpoMaдяHствq
Taк. нaпp., vepнiгtвськt yкpalнцi i  yкpaiнки звepHyлися дo пpoфeсopсЬкol
paди КиtвсЬкoгo yн|вepситeтy з пeтицiсю пpo зaсHyвaHHя в Киiвськiм
yнiвepситeтi кафeдp yкpaiнськot мoви i лiтepaтypи, iстopiT, eтнoгpaфil тa

звичaeвoгo пpaвa [53, с 4344] P 1906 lстopиvнo.фiлoлoгtчниЙ фaкyльтeт
Киiвськoгo yнiвepситeтy вдaвся 3 пpoxаHHяM дo мlчtстpa oсв|ти - зaвeсти

двi yкpalнськr кaфeдpи - iстopti  та л|тepaтypи.
Кlнeць-кlнцeМ стyдeнти Аoбилиcя дeякиx yстyпoк: в Киlвськoмy

yнiвepситeтt, з oсeнi 1907 p poзnoчaв викЛaди пpoф AндpiЙ Лoбoда з
iстopl i  Hoвol yкpa.нсЬкoi лiтepaтypи та пpoф B. Пepeтц - пpaктИчHI
3aHяття з yкpar 'нськoi лiтepатypи дo Х|X ст У XapкiвсЬкot\лy yнiвepситeтi

тaкoж з oсeнi 1907 p poзпoчaтo виклaди з yкpaiнoзHaвствa, з lHlц|aтиви
пpoф M CyмЦoвa Ужe p 1906 вiн yвiЙшoв дo iстopиннo-фiлoлoгiннoгo

фaкyльтeтy тoгo yнiвepситeтy з дoпoвiднoю 3aпискoЮ пpo бажaнtсть

вiдкpиття в Хapкiвськoмy yнiвepситeтi нeoбoв'язкoвиХ кypсiв для yнiвep-

ситeтсЬкиХ слyхaнiв. бeз piзницi фaкyльтeтiв, з тaкиx yкpaiHo3нaвчиХ
пpeдмeтiв. Лlтepaтypи i  мoви, iстoplТ, eтнoгpaфir тa iстopi l  пpaвa [9B' с

37-4з] Bиклaдaчaми бyли. npoф M Cyмцoв (yкpalнсЬкa HapoдHa

слoвeснiсть).  пpoф M Xaлaнський ( iстopiя yкpa|нсЬкoi мoви) тa

пpoф Д БaгалiЙ (rстopiя Укparни) B oдeськoмy yнiвepситeтt нaвeснi
1907p пpивaт-дoцeнт oлeксaндp ГpyшeвськиЙ poзпoчaв кypс tстopi i

Укpalни yкpа|HсЬкoю Moвoю Aлe нeзaбapoM HaстУnИna peaкцtя, t

мlнicтepствo oсвiти зaбopoнилo yсt т i  виклaди.
Ha щaстя 29 квlтня 1907 p пoвстaлo в Киeвi Укpаlнськe Hayкoвe

тoвapисTвo: вo6o 3Гypтygaлo бiля сeбe HayкoвИх poбiтникiв, щo бaжaли

пpислy)кИт14ся po3виткoвi yкparнськoi кyльтypи. i  Ha свojХ збopax

вЛaштyвaлo виклaди Ha тeMи з yкpaIнoзнавстЕ}a
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Peвoлюцiя 1905 p. пpиHeслa дeякi змlни в yнiвepситeтськиЙ стaтyт
1B84 p iв iднoвлeнo вибopи peктopa' дeкaнiв i  пpoфeсoprв; пoслaблeнo
дoгляд зa стyдeHтaми тa пpизHaHo зa HиMи пpaвo yтвopювaти пpИ
yH|вepситeт| p|зH| кyЛЬтyp|.{o-нayкoвi rypтки Aлe нeзaбаpoм нaстyпилa
peaкЦ|я l  зaмiсть лiбepaльнoгo мiнiстpa oсвiти гp | Тoлстoгo знoв
нacтУп|Али peaкцiЙнi мtнrстpи o. Кayфмaн (1907-190s), o. Швapц (1gos-. l910) тa Л Кассo (1910-1914), щo пocлiдoвнo в|дHoвляли в пoвнlЙ силi
стaтyт 1884 p

Boeннi нeвдaнt Poсil y свtтoвtЙ вiЙнi ,1 914 p. знoв BИlп/|кaлИ пiднeсeння
peвoлюцiйнoгo HaсТpoю в шиpoкиХ кoлaх poсiЙсЬкoгo гpoМaдяHствa, | Цe
пpИMyсИлo Микoлy || зpoбити нoвиЙ пoвopoт дo лiбepaльнoгo кypсy, вiн
пoкЛикaв Hа ypяд мiнiстpa oсвiти знaHoгo yжe HaM гp П. lгнaтьсвa, щo
пoчaв 3aвoдити змiни в стaтyтi 1884 p. вдyсi бiльшol сaМoyпpaви вИщих
шкiл oднaк Heдoвгo пpидepЖaвся гp П |гнaтьсв Ha свoiЙ пoсaдi, p.1916
вlн нeспoдtвaнo бyв звiльнeниЙ 3 пoсaдИ мiнiстpa oсвtти

l.l.{oдo життя oКpeMИХ yнiвepситeтiв - слtд згaдaти, щo вoсeни 1915 p.
КиiвськиЙ yнiвepситeт eвaкyйoвaнo дo Capaтoвa, лишe мeдиvниЙ
фaкyлЬтeт зaлишeHo в Киeвi 3a piк yнiвepситeт пoвepнyли з Capатoвa
дo Кисвa P1913 КиiвськиЙ yнiвepситeт налiнyвaв 64 звичaЙних
npoфeсopiв. 81 - пpивaт-дoцeнтiв' Тoгo сaмoгo poкy стyдeHтiв бyлo 4919
тa 8,| стopoннlх слyхaнiв [73, с 43, 80].

Ужe нa пoчaткy XХ ст. стyдeнтськi yкpaiнсЬкi гpoмaди зaкiннyвaли
свoю eвoлюЦ|Ю, пepeтвopюючисЬ 3 зaгaлЬнoстyдeHтсЬкol opгaнiзaцiТ в
пapтiЙнy гpyпy PeвoлюцlЙнoT yкpaiнсЬкoT пapтi i  (PУП) [69, с 7|. 3-Й
Укpal.нськиЙ стyдeHтсЬкиЙ з'iзд вrдбyвся в vepвнi 1901 p в Пoлтaвi, дe
пpeдстaвHики з Киeвa, Хapкoвa, Пeтepбypгa, Moскви i Тoмськa He ст|лЬки
зaИMaл|Ас'я сyтo стyдeнтсЬки M и спpaвaми, скiл ьки ви poблeн ням пpoгpaми
тa тaктикИ PУП [37, с 66]. B кiнцi Листoпaдa 19Oa p загaльнi збopи
Киiвськoi yкpa[HсЬкol стyдeHтсЬкo| гpoмaди УхвaлИлV| нoвиЙ стaтyт'
пoбyдoвaниЙ на oонoвaХ цeHтpaлlзмy тa пiдпopядкyвaHHя opгaHlзaЦ||
пapтiЙним yстаHoвaM PyП [69, c 7|' 3 кiнцeм тoгo сaмoгo poкy вrдбyвся в
Пeтepбypзi 4-Й УкpaiнськиЙ стyдeнтськиЙ з'|зд 3 yчaстю пpeдстaвHик|в
ки|всЬкo|, тoMсЬкol тa мoскoвсЬкoT гpoмaди Бiльшiсть yнaсникiв з'iздy
Hалe)кaлa дo Pyп, а тoMy 3' iзд | виHiс peзoлюцi l  в iдпoвiднiдo пpoгpaMи
тot пapтi i  [37, с. 67-68]

oднaк вiд 1905 p пoчaли yтвopюватися yкpaiнськi  стyдeнтськi
гpoMaди мtжпapтiЙнi l  бeзпapтiЙнi 3 iнiцiaтиви киiвсЬких yкpaiнських
стyдeHтсЬкиX гpoMaд в бepeзнi 1908 p вiдбyлaся в Киeвi пepшa
кoнфepeнцrя yкpaiнcЬкиХ стyдeHтсЬкиX гpoMад. Cкликання тoi
кoнфepeнцit стoялo в тiснoмy 3в'язкy з бopoтьбoю зa yкpaiHсЬкi кaрeдpи'
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щo iI poзпoЧaлo киiвсЬкe стyдeHтствo з oсeнi .1907 p. opгaнiзaтopaми,
aктив|lими yЧaсникaми l  кepiвникafutи тo] кoнфepeнцi l  бyли киTвськi
стyдeHти Cтeпaн BeсeлoвськиЙ тa AндpiЙ Лeщeнкo I47 ' c. 396] У тiЙ
кoнфepeнцi l  взяли yчaстЬ пpeдстaвники вiд гpoмaди пpи Киtвськiм
yнiвepситeтi, пpи КиTвсЬкиx вищих жiнoчих кypсaх, xapкiвськoi гpoмaди
(в нiЙ oб,eдHyвaлися сryдeнти iстyдeнтки всix вищих xapкiвських шкiл),
мoскoвсЬкoi гpoMaди (в нiй oб'eднУвaлиcя yкpaiнськt стyдeнти i стyдeнтки
всix вищих мoскoвсЬких шкiл), oдeсЬкoi, дopпaстсЬкoТ тa oдHo j нeвiдoмoT
гpoiЛaди. Bсiт i  гpoмaди нaлivyвaли 1908 p.772 члeнiв |25, c. 175,191|

P. 1909 вiдбyлaся Аpуra кoнфepeнцiя yкpaiнськoгo cтyдeнствa y
Львoвi, кyди пpибyли дeлeгaти як з мiст на Укpaiнi' тaк i з мiст noзa
yкpajHсЬкиХ (Moскви i Пeтepбypгa) [97' с. 399] Tpeтя yкpa|HсЬкa стy-
дeHтсЬкa кoнфepeнцiя скликaлaся Ha 1-3 квiтня 1911 p y Киeвi, aлe
)кaндapмсЬкa влaдa пoзaapeштoвyвaлa тиxдeлeгaтiв, щo пpибyли нa тy
кoнфepeнцiю, тa ii opгaнiзaтopiв 3 числa зaapelДтoвaниХ oдиl.l (Кoсть
ЧижeвськиЙ) бyв пoтrм виcлaниЙ дo бaтькa нa ПoлтaвщиHy, oдиH (Biктop
Чexiвський) бyв вислaний в AстpaхaнсЬкy губ' нa двa poки, a 7 oсiб, щo
бyли пoзбaвлeнi пpaвa пepeбyвaти пpoтягoм тpЬoХ poкiв нa Укpaiнi,
oбpaли мiсцeм свoгo oсiдкy м oстpoгoзьк- [97, c' 428429j

Cлiд тaкoж згaдaти, щo npи кiнцi ,1906 p лeгaлЬHo noвстaлo в Киoвi
Pадa сryдeнтсЬкиx пpeдстaвникiв, щo склaдaлaся з дeлeгaтiв oкpeмиx
стyдeнтсЬких гpyп. Aлe пiбepaлЬHe стaвЛeнHя дo стyдeнтсЬкиХ
opгaнiзaЦiЙ тягHyлoся нeдoвгo. B 1907.1908 p. '  як пишe в свoiх спoгaдaх
Baлeнтин Caдoвськи й' Paдoю стyдeHтсЬки х пpeдстaв Hи кiв зaцi кaв IА лacя
киiвськa x €ндap]vlepiя, i нa noЧaткy 1908 p члeHи iT onиHилися нa лaвt
пiдсyдниx [69'  c 13-14].

У життi Хapкiвськoгo yнiвepситeтy мoжHa пoзHаЧити тaкi фaкти:
p.1901 вtдкpитo пpи yнiвepситeтi  Пpaвнинe тoвapиствo; 1902 p.
вiдбyвся пepшиЙ в Хapкoвi нayкoвиЙ 3' i3д' a сaмe X|| ApxeoлoгiнниЙ
з.ТзA; в opгaнiзaцit  тa npaцi тoгo 3' lзAy бpaлo yчaстЬ дeкiлькa
npoфeсopiв Хapкiвськoгo yнiвepситeтy. Чимaлo пpoфeсopiв бpaлo
дiяльнy yчaстЬ в piзниx кyлЬтypHo-oсвiтнiх opгaнiзaцiяx м Xapкoвa
Taк, нaпp., лeктopаi,и Ha кypсax для poбiтникiв вистyпaли nepeвaжHo
пpoфeсopи i  дoцeнти yнiвepситeтy' Aлe He мoжHa зaмoвчaти l  тoгo

фaктy, щo в opгaнiзaцi.t тa дiяльнoстi мiсцeвoгo вiддiлy чop|.loсoтeннoгo
тoвapиствa <Pyсскoe Coбpaнie> тa y видaннi peaкцiЙнoгo чaсoписy
<MиpньtЙ Тpyдъu iнiцiaтopaми тa гoлoвними дiянaми були тaкoж дeякi

. oстporoзьк бyв пoвпoвим мlсгoм нa Bopoнiжrинi. a нe на Кypщинl, як пoмилкoвo пoдaв
o Гepмaйзeyсвoiйстaтri(кoнфepeнцiяyкpaТнсЬкoгoстyдeнствayКисвiв 1911 p >
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пpoфeсopи yнiвepситeтy (Bязiг iн,.Qeнiсoв' БyцинськиЙ тa iншi)[6' с 82].
3гaдaю, нaкiнeць, щo Ha 1 сiчня 1915 p. в Xapкiвськoмy yнlвepcитeтi

нaлivyвaлoся 56 звичaЙних пpoфeсoplв, 2 - викoнуBaли oбoв'язки
3вича Й нoгo пpoфeсopa, 12 - нaдзвичaЙних пpoфeсopiв, 21 - викoну вaли
oбoв'язки нaдзвинaЙнoгo пpoфeсopa, 63 - пpивaт-дoцeнтiв, 4 - лeкгopiв'
Кpiм тoгo, бyли щe лaбopанти' aсистeHти' пpoзeктopи та opдиHaтopи

Щoдo стyдеHтствa Хapкiвcькoгo yнiвepcитeтy ft,toЖHa пo3нaчити тaкi
i lлoMeнти: в листoпaдi 1903 p. вiдкpитo стyдeHтсЬкиЙ iнтepнaт як oдиH
з зanoбiжних зaсoбiв для yсyнeHня yнiвepситeтсЬкиx зaкoнiв [6'  с 69]
У пepших poкax ХХ ст. iснyвaли пpи yнiвepситeтi тaкi стyдентськt
Hayкoв| гypтки: гypтoк для стyдiювaння бoгoслoвських нayк (кepiвник
пpoф. T. Бyткeвиv); гypтoк для стyдiювaHHя eкoHoмiчниx Hayк (кeplвник
пpoф B. ЛeвитськиЙ); гypтoк для стyдiювaння iстopi l  poсiйськoi i
зaХ|д|-|oeвpoпeЙсЬкoi лiтepaтypи ( кepiвни к пpoф M. Xaлaнськи Й ); гypтoк
для стyдlювaHня псиХoлoгi l  мистeцЬкoТ твopЧoстi  (кepiвник
пpoф Д oвсянiкo-КyлiкoвськиЙ); гypтoк для стyдiювaння дepжавниx
Hayк (кeplвHик пpивaт-дoцeнт A Фaтeeв) [6'  с. 67J

3 життя xapкiвськoi yкpatнськoT стyдeнтсЬкoТ гpoмaди зГaдaю пpo
HeлeгaлЬHy вeч|pкy. щo i i  yлaдилa вoнa в лютoмy 1900 p Miж iншим, нa
тy вevipкy пpиЙшли пpeдстaвники вiд гpyзинiв i  пoлякiв, дBa стap|
poсiЙськi HapoдoвoлЬцi, a тaкoж npиiХaлa дeлeгaцiя вiд гpoмaди пpи
noлтaвсЬкiЙ дyхoвнiЙ сeмiнapiT нa чoлi з Cимoнoм Пeтлюpoю*,
Укpaiнськa стyдeHтсЬкa гpo[,taдa вiд .l 903 p, пoЧaлa 3aнeпaдaти. <Пiсля
peвoлюЦi i  1905 p ,  кoли 3'явилaся вх(e yкpaiнсЬкa пpeсa, кoли
Hapoдилися щe lншl пapтit ,  кpiм PУП, щo pазoм з oстaHнЬoЮ втягли
нaЙдlяльнiшиЙ eлeмeнт iз стyдeнствa, paцiя iснyвaння Гpoмaди всe
змeHшyвaлaся> [35, с. 53]

Haкiнeць, noдaм тyт стaтистиннi дaнi пpo кlлькiстЬ стyдeнтствa
Xapкtвськoгo yнiвepситeтy, з poзnoдiлoм стyдeнтiв зa фaкyльтeтaми i
стaнoм нa . l  с iчня 1913 p

'Як пишe в свoTх спoгадах пpo тy вevipкy oлeксандp Кoвaлeнкo. висryпив пiд кiнeць вснepl
3 пpoмoвoю пpeAсraвник гpoмади пoлтавсЬкoi сeмiнapii кMaйжe хлon.ячий йoгo гoлoс i такoж
xлoп'яча пoстaва. - пиц.r9 вiн. - так кoнтpaстyвали 13 3мiсroм пpoмoви Й блискyчiстю iT стилю та
запалoм iJ виroлouJeння Кoли вtн схiнчив. y бrльшiй кiмнатi' дe бyлo баrатo людeй, щo щe нe
3нaли пpoмoвця. пoшeпки пepeбirлo, <Xтo цe. rro цe?> A нaзyстpiv тoмy в|A пopoга Apyгo|
хiмнати тaк саi'o пoшeпки пepeбiглo 3 вyст дo вyст. Пeтлюpа Пeтлюpа . Чи мir тoдi xтoсь
дyмати. щo 3a якихoсЬ двадцять poкiв цe iм'я oблeтить нe тiльки всю yкpaТнy' а й цiлий свrт?>
[35' с,44,45l .
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oдeськиЙ yнiвepситeт. як y)кe згaдyвaлoся, p 1900 пoпoвHИBся
MeдичHиM фaкyльтeтoм У липнi 1908 p HoвopoсiЙськиЙ гeнepaл-
гyбepHaтop I Toлмaчoв сaмoчиHHo yсyHyв чoтИpЬoХ пpoфeсopiв вiд yчaстi
в зaсiдaHняx пpoфeсopсЬкo| paдИ Ha дeкlлЬкa тижн|в, пlд чaс яких
вiдбулoся зaсiдaHня npoфeсopсЬкoi paди в спpaBi вибopy peктopa
3aвдяки тaк|Й Maх|нaцi| б|лЬшiстю чoтиpЬoХ гoлoсiв бyв oбpaниЙ в peКтopИ
вiдoмИЙ д|яч (сoюзy pyсскaгo нapoдa> пpoф C Лeвaшoв Чopнoсoтeннa
пpoфeсypa спpиялa нaсaд)кeHню сepeд стyдeHт|в (стyдeнтсЬких
aкaдeMiчHиХ кopпopaцlЙo. щo внeсли свoeю бoЙoвoю дlяЛЬHiстю гloвHиЙ
poзстplЙ yнiвepситeтсЬкoгo )кИття Taк, нaпp, B гpyдHi 19,1 0 p' 3абитo в
ayдИтop|] стyдeнтa |глиЦькoгo Пoдrr в oдeськiм yHiвepситeтi нe paз бyли
npeДMeтoM iнтepпoляцiЙ пoсlr lв .Qepжaвнot дyми

Ha 1 сiчня 1915 p в oдeсЬкiм yнiвepситeтi бyлo 72 пpoфeсopiв i52
пpивaт-.qoцeнтiв; стyдeHтiв нaлiнyвaлoся 1796 ФyндaмeнталЬHa
бiблloтeка мaлa З14 тисяч тoMiв a стyдeнтсЬкa - 24 тисячl тoмiв Пpи

УH|вepсИтeтt були' кpiм згaдaHИx y)кe, тaкl  тoвapиствa. MeдИчHe.
пpaBoзHaвчe тa б|блioгpaфlннe [85 c 774-776] B oдeсi  noвстaлa
yКpa|HсЬкa стyдeHTсЬкa гpoмaда Ha пoчaткy ХХ ст 3a спoгaдaмVi Гaнни
Чикaлeнкo. щo Bстyпилa вoCeHи 1903 p нa <Bищi Жlнoчi lстopиvнo-
фlлoлoгiннl кypсИ тoваpиства пpoфeсopiB HoвopoсiЙськoгo yHiBepситeтy),
p 1903 Hа ГoлoBy гpoMaди бyв oбpaниЙ |в Бoндapeнкo, a пepед тиM
гoлoвoю бyв Baдим Пaщeнкo. oдИH з HaЙдiялЬнiLUиx члeнiв Гpoмaди !o
Гpoмaди вХoдИли як стyдeHти yнiвepситeтy, тaк t стyдeHти Bищиx жiнoчиx
кypсiв ,! iяльнlсть Гpoмaди пoлягaлa гoлoвHo в пpoпaгaFiдi yкpalнствa
сepeд iнтeлrгeнцi i ,  кypсистoк тa стyдeHтtв. a тaкoж в peвoлюЦlЙHиx
BисТyпaХ Bнaслiдoк peвoлюцiЙнoi дiяльнoстi  -  пoшиpeння ptзниx
пpoклaмaцiЙ тoщo Г Чикaлeнкo бyЛa звl, . lЬнeHa з Bищиx }( iнoЧИХ кypсiв,
тaк щo пpoбyла в oдeсi лишe дo Beликoдня 1904 p CвoT спoгaди пpo
oдeсЬкe стyдeHтсЬкe )киття автopкa кiнчaс тaкиM пpизHaHHям: (Чaстo я
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дyMaлa пoтiм пpo тe, в якiЙ нeздopoвiЙ aтмoсфepi дoBoдилoся вчитИсЬ
нaшiЙ мoлoдt B атмoсфepi спeцифiннo МoскoвськiЙ, yтвopeнiй тими
oбстaвиHaМи' щo Й цlлa poсiЙськa кyлЬтypa, штyчHa, ялoвa, зaсyд)кeHa
нa бeзплiднiсть, нa сMepтЬ, чи тo в фopмi бюpoкpaтиvHoгo сaMoдepжaвiя
Чи диКтатypи пpoлeтap|aтy ПpиpoдниЙ пpoтeст мoлoдi пpoти тИХ oбстaвИH
бyв, звиvaЙнo, бeзсилиЙ i нepeз цю сaMy бeзсилiсть нaбиpaв XвopoблИвoi
фopми oтиx бeзпopaдHИХ' нeдoцiльниX стyдeHтсЬкиx poзpyxiв, жepтвaMИ
якV|х nataлИ звичaЙнo нaЙакгивнiшi eлeмeнти> |81 '  c 74' 75' 79' 88]

l- l-|oб зaвepшити тeмy пpo Haц|oHальниЙ pyх сepeд yкpalHсЬкoгo
cтyдeнтстBa, He Moх(y нe згaдaти тyт, щo в дHях 24-30 vepвня 1908 p
вiдбyвся y Пpaзi 3'|зд слoв'яHсЬкo| пoстyпoвoT мoлoдi 3 Haгoди 60-лiття r
Cлoв'янськoгo кoHгpeсy в Пpaзr (184B) 3a сnoгaдaми oльгepда
Бoчкoвськoгo, щo бpaв нaЙaпивнiшy yЧaстЬ y з ' lздi 1908 p, yкpаiнсЬкa
сeкцiя тoгo з'iздy налivyвaлa пoHaд 20 члeнiв Ha вiдкpиттi з iцy в чИсл|
гoстeЙ був eдиниЙ yH|вepситeтськиЙ npoфeсop - цe пpoф oлeксaндp
Кoлeссa. щo пpИiхaв з Biдня пpивiтaти з'lзд B oстaннiЙ дeнь npaцi з'rзду
зaв|тaв тaкoж з Biдня пpoф т Г Maсapик УкpaiнсЬкa сeкЦ|я
yкoнститyвaлaся тaк. гoлoвa . Mикoлa 3aлiзняк, пИсap - Тeoдoт ГалiЙ,
poзпopядчик - Baсиль Cтpyк Укpа|HсЬкa сeкцiя вHeслa Hа poзгля.q 3'iздy,
M |H , тaкi peзoлюЦll ,  цJ iХ yхвaлив з' i3д: <3.lщ пoстyпoвoгo слoв'яHсЬкoгo
стyдeнствa y Пpaзi yвa)кaс зa нeoбхiднe yкpaТнiзaцiю всlх сepeднiх шкiл y
poсlЙськiЙ Укpаiнt '  як пepшиЙ кpoк y цiм нaпpямi MaютЬ бyти зaвeдeнi там
вIА|{.лaА|А yкpaiHсЬкoю MoBoю тaкиХ пpeдMeтiв, yкpaiнсЬкo| t\лoвИ' yкpaiHсЬкoI
л|тepaтypи та iстopil 3'Тзд yвaжас 3a HeoбХiдHe yкpaiнiзацiю всlx вИщих
шкiл нa yкpalнськlЙ тepитopil в Poсii' a пepeдyсiм дoMaгaстЬся yкparнiзaцir
yн|вepсt4тeт|в Киtвськoгo. Xapкiвськoгo i oдeськoгo Як пepшиЙ кpoк дo
тaкo| укpa|:riзацli мають бyти зaвeдeнi в згaдaних yнiвepситeтaх кафeдpи
tКp?|Hс-Ч''г.li мoви. лiтepaтypИ тa iстoplr в yкpaiHсЬкiЙ мoвi Кpiм цьoгo, з'tзд
дoMaгaoтЬся зaвeдeння кaфeдpи yкpaiнськoi eтнoгpaфii y Пeтepбypзькrм
y}]|вepситeтl. дe yжe MaютЬ всi слoв'янськi нapoди. кp|M нapoдy yкpaiнськoгo.
вiдпoвlднy кaфeдpy flaлi дoмaгaeтЬся з,|зд зaвeдeнHя тaкoгo стaтyry для
HapoдHИX шкiл y poс Укpaiнl .  щo пiдпopядкyвав би Цiлe нapoдHe
шкiльництвo aвтoнoM|ЧнИM opгaHaM, тoбтo зeмствaм, вибpaним нa пlдстaвl
зaгaлЬHoгo, piвнoгo, тaЙнoгo тa бeзnoсepeдHЬoгo пpaвa гoЛoсyвaHня a
тaкo){( щoб цepкoвнl нapoднi шкoли в poс Укpalнi бyли пepeмiнeнl на шкoЛИ
свiтськi i пepeЙшли пiд yпpaвy зeMств Bиклaдoвoю MoвoЮ вс|Х нapoдHиХ
|' lJк|л нa yкpatнськiЙ нацioнaльнiЙ тepитopit мao бyти виКлЮчHo yКpaIHсЬкa
мoвa Пpи ЦЬoмy, poзyмiсться, MaЮтЬбyти зaбeзпeveнi пpaва нaцioнaльних
мeншoстeЙ нapoдiв, щo )кИByтЬ нa нaцioнaльнlЙ тepитopir yкparнськoгo
Hapoдy) [49 с 193. 195, 198' 200 206]
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HiжинськиЙ iстopиvнo.фiлoлoгiчниЙ iнститyт iм. кн. Бeзбopoдькa
p. 1913 нaлiнyвaв ,l34 стyдeнти. ФyндaмeнтaлЬнa бiблioтeкa мaлa бiля
70 тисяч тoмiв, а стyдeнтсЬкa - noвepx 10 тисяч тoмiв. Кpiм тoгo' пpи
|нститyтi бyли: pyкoписнa збipкa (кaтaлoг 1, l  нaдpyкoвaнo в 21 тoмi
<Изв'ЬстиЙ Инститyта>), збipкa мoнeт i мeдaпeй, кapтиннa гaлepeя
(кaтaлoг 11 нaдpyкoвaнo в. l5 тoмi <ИзвeстiЙ>) Дo 1913 p. вийшлo y
свiт 28 тoмiв кИзвeстiЙ> [29'  с.  815].

Щoдo жiнoчoТ вищoi oсвiти - .vtoжHa вкaзaти, щo ypядoм вiдкpитt тaкi
Bищi жiнovi кypси: 1) p 1946 в Киeвi - з вiддiлaми iстopиннo-фiлoсoфiнним
тa фiзикo.мaтeмaтиЧHиM, a згoдoм пpaвHичиM, мeдичHим l eкoнoм|ЧHo-
кoмepцiЙним. 1911|12 aк. p нaлiнyвaлoся 2450 студeнтoк 2) Boсeни
1906p в oдeсi  -  з в iддiлaми iстopиннo-фiлoлoгiчним i  фiзикo-
мaтeмaтиЧHим, npaвHичим (вiд 1908 p )тa мeдинним (вiд 1910 p ) Ha 1
сiчня 1912 p нaлivyвaлoся всЬoгo 685 стyдeнтoк. 3) p 1907 в Xapкoвi в
склaдi тpЬox вiддiлiв: пpавHичoгo, iстopиннo-фtлoлoгivнoгo тa фiзикo.
п'aтeмaтиЧHoгo КiлькiстЬ стyдeнтoк в 1912 p дoХoдилa дo 800. Кpiм тoгo,
бyли щe пpивaтнi вищiжiнoчi tllкoли, як, нaпp , Bищi жiнoчi кypси AдeнaИи
ЖeкyлiнoT в Киевi, вiдкpитo lх p. 1905 як oднopiчнi кypси, a p. .1907

пepeтвopeнo lx нa 4-pivнi P.1911-1912 бyлo 92 стyдeнтoк. [84' с. 12-19'
22-24,36-3s, 48-51' 53-55] Як yжe згaдyвaлoся, в oдeсiбyли Bищiжiнoчi
iстopиvнo-фiлoлoгiчнi кypси Toвapиствa пpoфeсopiв Hoвopoсiйськoгo
yH|вepситeтy.

Пpoфecitiнa ocвima
P,l915 нa Укpаiнi бyлитaкi вищi пpoфeсiйнi шкoли:

1)Кнo-rиЙмeдичниЙiнсгl,fгyтyxapкoвi(p,l910вiд|ФилoйoюХapкiвсы<eмедичt|етoваpисrвo),
2 ЖiноrиЙ меAичний iнститр y Киoв. (1908);
3 Жiноrий мeдиvниЙ lнститyт в oдeсl:
4 Пeдaгorlнний фpeблiвсЬкиЙ iнститrr в Кисвi;
5 Пeдarorrrlнr фpeблiвськi кypси в Хаpкoвl з тpиplчним кypсoм;
6 |стopиvнo-фiлoлoгiчний iнсгитyт в Hrжинi (1875);
7 КoмepцiЙний iнститр y Киeвt (1 908);
8 Кoмepцiйний iнсrитrr y xapкoвi:
9 CiльськoгoспoдapськиЙ iнститyr y Хapкoвi (nepeвeдeнo ,|9,l 5 p 3 Hoвoi oлeксаHApiТ,

тeпeр Пyлaви, в Пoльщi):
10 Пoлiтexнiчний iнсгитр y Киевi ( 1 898):
11 )Кнoчий пoлiтexнiчний iнститyr в Хаpкoвi (пpиватний);
12 Texнoлoгrчний iнститрy Хapкoвi (,|885);
13 ГipниниЙ iнсгитр y Кaтepинoслaвi (1889);
.l 4 Beтepинapний iнститр в Катepинoславi ( 1 899):
1 5 Beтepинapний iHститyr y xapкoвi;
16 Кoнсepватopiя в Кисвi (1 91 3 );
l7 Кoнсepватopiя вoдeсi (1913);
1 8 .Qyхoвна акaдeмiя в Кисвi (як вища дyхoвHa шкoла вlд 5 вepeсня 1 819 p )
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3дaeться, yкpaiнсЬкиЙ нaцioнaльний pyx зoвсiм He 3аЧeпив Киiвськoi
дyхoвHoi aкaдeмii Oсoбливo цe стoсyстЬся iT пpoфeсopсЬкoгo склaдy
Paзючoю iлюстpацieю тoгo tt'oжe слyхити тaкиЙ фaкт У 1910111 шк p.
стyдeнт Aкaдeмii Boлoдимиp ЧepняxiвськиЙ noдaв свiЙ yтвip Ha тeмy
<Peлигиoзньtй бьtтъ слoбoдсткoЙ Укpaиньt> Peцeнзeнт пpoф. Mикoлa
Myхiн в свo.tй peцeнзiТ. м iн вислoвив тaкe зayвa)кeння (зaлишaю йoгo в
пoвнiй нeпopyЦJнoстi): <Cлaбyю стopoнy paзсN4aтpивaeмoгo сoчинeнiя
сoстaвляeтъ пpoявляe['aя пo м*,стaмъ тeHдeH ЦиoзHoстЬ aвтopa. Aвтopъ,
Haпp ' дoкaзывaeтъ' чтo вeликopoссЬI и MaлopoссЬ| двe paзличныe
HapoдHoсти. oveвиднo, aвтopъ He силeHъ въ этнoгpaфiи и пoв.tpилъ нa
слoвo гfrмъ, кoмy вЬ|гoднo дoкaзЬlвaтЬ yказaнHЬrй aбсypдъ> |123, c 614-
6161

Пoдaм тyт гoлoвнiшi мoмeнти 3 життя Aкaдeмii вiд пovaткy XX ст дo
1917 p

Biд 1910 p. Aкaдeмiя пiдпopядкoвyвaлaся Hoвoмy стaтyTy дyxoвl-iиx
aкaдeмiЙ, щo бyв зaтвepджeниЙ цapeм 2 квiтня ,t910 p Дeякi змiни дo
тoгo стaтyтy вHeсeнo ypядoм 2,l сepпня 1911 p. 27 квiтня 1912 p Paдa
Aкaдeмi l  зaслyxaлa Hакaз св. Cинoдy пpo звiльнeHHя HaдзвичaЙHoгo
пpoф. Baсиля ЕкзeмпляpсЬкoгo зi  слyжби в Aкaдeмi i  зa тe, щo в
зaсiдaнн i Киiвськoгo peлiгiй нo-фiлoсoфськoгo тoвapиствa вигoлoсив
peфepaт Ha тe]Йy oГp Л. ТoлстoЙ i св 3лaтoyст в iхнiх пoглядax Ha
життЬoвe 3нaчeHня зaпoвiдeЙ Хpистoвих> тa нaсмiлився зiстaвляти
св.|.3лaтoyстa з oсoбoю, вiдлyнeнoю вiд Цepкви. Киiвський iltитpoпoлит
Флaвiян ГopoдeЦькиЙ зi свoгo бoкy нaкaзaв peкгopoвi Aкaдeмit пoдaти
дo вiдoмa тих слyжбoвцiв Aкaдeмir, щo r члeнar\ 'и вищeзгaдaнoгo
Тoвapиствa' щoб нeгaЙнo в|^cту|1илVi зi склaдy тoгo Тoвapиствa [,1 04,
с.382-384. Пpилoжeнie] P 19. l3 св' Cинoд дoзвoляe Paдi AкaдeмiT
зaвeсти стyдiювaння жидiвськoT мoви як oбoв'язкoвиЙ пpeдмeт для
стyдeнтiв nepшoгo кypсy [105, с.708. Пpилoжeнie].21 лютoгo 1913 p.
виЙtдoв цapсЬкиЙ Haкa3 пpo дapyвaHHя дyхoвHиlt' aкaдeмiям нaЙмeнy-
вaння <lмпepaтopсЬкa) з нaгoди 300-лiтгя ЦapсЬкoгo дoмy Poмaнoвиx.
Bнаслiдoк тoгo нaкaзy кTpyдьt КиeвскoЙ flyxoвнoЙ Aкaдeмiи> пpиЙняли
дo тoТ нa3ви дoдaтoк <ИмпepaтopскoЙ>, aлe тoЙ дoдaтoк вiдnaв, як i
cail,te нoвe нaймeнyвання Aкaдeмii вiд лютoгo 1917p. 15 жoвтня 1915 p
вiдбyлoся скpoмHe святкyвaнHя 300-лiття AкaдeмiТ в пoмeшкaннi
peКгopa, кaнiвськoгo eпискoпa |нoкeнтiя, a ypoЧистe святкyвaHHя ювiлeю
вiдклaдeнo дo кiнця свiтoвoj вiЙни.

Haкiнeць, noдaм тyт дeякi вiдoмoстi пpo yстaHoви пpи КиjвськiЙ
дyxoвнiЙ aкaдeмit Taк, цepкoвнo-iстopиннe i apxeoлoгiннe тoвapиствo
(зaсн. 1872 p ) нaлiнyвaлo в 1914115 aк. p 174 члeнiв. У кiнцi тoгo poкy в
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кaсi бyлo 19976 кpб. 37 кoп тoвapистBo M iн видaлo5 випyскiв <Альбoмa
дoстoпpиMИЧaтeлЬHoстeй Myзeя), щo ix склaв пpoф M Пeтpoв
Бoгoявлeнськe бpaтствo (зaсн 1872 p ) спovaткy Maлo свo|M зaвдaнHяM
дaвaти мaтeplaлЬHy дoпolлoгy стyдeнтaм Aкaдeмil, a вiд ,l900 p - тaкoж i
слyжбoвцям пpи AкaдeмiТ Ha 1 сiчня 1915 p нaлtнyвaлo тe Тoвapиствo
217 чneнiв, в кaсi бyлo 86928 кpб 70 кoп ФyндaмeнтaлЬHa бrблioтeкa
нaлiнyвaлa в 1914115 aк p. 98070 тoмiв, 953 pyкoписiв i  863 пep|otИчHиХ
видaHЬ [106' с. 44-50' Пpилoжeнie].

Пoдaм тyт кiлькiсть сepeднix i нижчиx пpoфeсiЙних шкiл нa Укpaiнi
пepeд peвoлюцieю 1917 p..

пiдписoм 36 oсiб пeтицiю пpo зaвeдeння в iнститyтi нaвчaння yкpatнськol
лiтepaтypи тa iстopii Укpaiни yкpalнсЬкoю MoBoю [56' с 134-135].

3poзyмtлa piv, щo yсiтi пpoпaм'ятнi зaписки' пeтицii нe Maли yсп|Хy,
aлe вoHи мaли тoй нaслiдoк, щo пpoбyджуBaли свiдoмiсть сepeд шкiльнo[
мoлoдi, щo чepeз дeсятЬ ooкiв взялaся дo вiдбyдyвaнHя yкpatнсЬкoi
дepх(aви | сnpaвдi, нaцiснaльнa свiдoмiстЬ сepeд шкiльнol мoлoдi
сepeднiх i нижчих пpoфeсiйних шкiл зpoстaлa, oсoблИвo в yЧитeлЬсЬкиХ
i дyxoвниx сeмiнaptях. Taк, нaпp. '  yжe вiд пoчaткy ХX ст нaцioнaльнo
свiдoмi yннi Кaм'яHeцЬкoi нa Пoдiллi дyХoвHoT сeмiнаpi i  пoЧaли
rypтyвaтися. Ужe в 190112 шк p rypтoк шкiльнoi мoлoдi тoi сe]\iiнap|i
пoчaв видaвaти нa гeкгoгpафi' в кiлькoстi 30-50 пpимipникiв, yкpaTнськиЙ
чaсoпис <Пpoбa сил)) зe peдaкцieю Пaвлa Бoгaцькoгo |24' c a7l
Пpoбyджeнню нaцioнaльнoT свiдoмoстi сepeд кaм'яHeЦЬкиx сeм iнapiстiв
бaгaтo пpислy)кився noмiчник iнспeктopa тot сeмiнapi i  вoлoдимиp
ЧexiвськиЙ, aлe p 1904 Йoгo звiльнeнo з пoсaди 3a тe' щo в фoтoгpaфiннiЙ
гpyпi aбсoльвeнтiв сeмiнapiТ 190з14 шк p вiн oдин бyв в|.ДaHoвaHиЙ чeстi
пpeдстaвляти нaчaлЬcтвo сeм i нapiT. П i шлa чисткa нeблaгoнaдiЙ нoгo п iд
yкpaiнськиl l t  пoглядoм eлeмeHтy, i  бaгaтo вихoвaнЦiв сeмiнapit
спoкyтyBaлo тoЙ свiЙ гpix звiльнeHHяM з сeмiнapiT, нaвiть дeкiлькox
звiльнeнo з oстaнHЬoгo 6-гo клaсy' xoч вoни yжe склaпи всi iспити Ha
щaстя сeмiнapiстiв, p 1905 встyпив Ha пoдtльськy кaтeдpy свiдoмиЙ
yкpaiнeцЬ eпискoп ПapтeнiЙ ЛeвицькиЙ, i  в сeмiнap|| зaпaнyвaлa
yкpaTнськa aтмoсфepa !oсить скaзaти' щo 26 вepeсHя 1905 p Ha
сeмiнapiйнiм кoнцepтi,  3 блaгoслoвeння apхiepeя, впepшe в зaлi сeмtнapi l
хop вiдспiвaв yкpaiнсЬкий гiмн <[!e нe вмepла УкpalHa) в пpисyтнoстi
пoчeсHих гoстeй, гyбepнaтopa, }(aндapмсЬкoгo пoлкoЕ}Hикa тa lнllJoгo
мiсцeвoгo HaчaлЬствa [60, с 52-53,81-82' 208' 224|.

Щoдo пoлЬсЬких шкiл слiд 3гaДaтI4, Щo 24 сepnня 1906 p цapськиЙ
ypяд скaсyвaв кapy 3a тae[4Hе HaвчaHHя пoлЬсЬкoю мoвoю' aлe лиЦJe в
гpyднi 1907 p ypяд oгoлoсив пpaвo нa iснyвaння пoлЬсЬкиx шкiл Пpoтe
пpaвo тe бyлo нeдoвгoвiчнe' y)кe вiд ,l 909 p. пoлякaм знoв дoвeлoся
opгaнiзoвyвaти тaeмнi пoльськi шкoли [90, с 17].

Пoзatuкiльнa ocвima
Hoвe стoлiття внeслo в тy дiлянкy нapoднoi oсвiти нaЙбiльшe

oживлeHHя. 3aснyвaння yкpaIHськиx пoлiтичHиX пapтiй спpиялo
пolДиpeHню пopyч з нeлегaлЬHoю лlтepaтypoю yкpalнсЬкo| лeгaЛЬF|ol
кHиЖки сepeд yкpajнсЬкoгo сeляHствa i poбiтництвa l-{eнзypнi yтиски
стaвили тяжкi paмки для yкpaiнськoi книжкoвoi пpoдyкцij, a Miн|стepсЬкi
пpaвилa ,15 тpaвня 1890 p. пpo HapoдHi бtблioтeки мaЙжe цiлкoвитo
вiдтяли дoстyп yкpaTнсЬкol к|.|иЖки дo нapoдHoi бiблioтeки oтoж, нoвe

CepeОнi tuкoпu

Учитeльськi iнститrги
.Qyхoвнr сeмiнapii
КoмepцiЙнi шкoли
Ciл ьськoгoспoдаpськi
Тeхнiчнi цlкoли
Mистeцькi

Paзoм

Httllсli ulкoлu

8 Учитeльськi сeмlнаpii 33
9 .Qyхoвнiшкoли 30
49 Peмiсничi 225
6 Ciльськoгoспoдаpськi 54
10 |ндyсгpiaльнo-тeхнiчнi 144
11 Тopoвeльно-пpoмислoвi 21

Фeльдшepськi та
акyu.вpськo-фeльдu.вpськi 16
Mистeцькl 11

9з Paюм 5з1

У pp 1904-1907 ЧиMaлo пpoфeсiйних шкiл дoмaгaлoся зaвeдeнHя
yкpelHсЬкoi мoви fleякi шксiли з влaсHoгo пoчиHy зaвeли HaвЧаl-iня piдниx
npeдMeT|в yкpaIHсЬкoю мoвoю' як oт, нaпp , в мyзичнo-дpaмaтиннiЙ шкoлi
Mикoли Лисeнкa y Кисвi*, в мyляpськiЙ шкoлi B. Poзвaдoвськoгo в Кам'янЦ|
нa Пoдiллi [21 ' c.23] У бaгaтьoх I.Дкoлax сaмi yvнi дoмaгaлися зaвeдeння
тиХ чи |HtlJиx пpeдijeтiв з yкpaTнoзнaвствa, oсoбливo в yЧитeлЬсЬких
iнститyцiяx iсeмiнapiях. Haпpиклaд, в чaсoписi <ПoлтaвщиHa), ч 117 зa
1905 p вмiщeнo Meмopaндyм нeнaзваHoi yчитeлЬсЬкoi сeмiнapii в|д |г\4eHi
50 oсiб пpo зaвeдeння yкpalнcькoi мoви в yчитeлЬських сeмiнapiяx i
HapoдHиx шкoлax, a в ч 128 тoгo сaмoгo Чaсoписy вмiщeнo aнaлoгivнy
пeтиц|ю yЧн|в xepсoHсЬкo| yчитeлЬсЬкoТ сeмlнapiT |23' c 293-295] .Qня 5
лютoгo 1907 p yvнi ГлyхiвсЬкoгo yчитeлЬсЬкoгo iнститyтy пoдaли зa

.Hа ювrлeйниЙ Aаp yкpaTнсЬкoro гpoмaдянства M Лисeнкoвi з нaгoди йoгo 35-лiтньol
мy3ичHo-лiтepaтypHoТAiяльнoсrtM Лисенxoвiдкpив p 1904вКиeвiпepшyyкpа|HсЬкyзaдyхoм
мyзичнo-Apaliaтичнy шкoлy. xoча вик,lадoвoю мoвoю il мyсила бри poсiйськa мoва B числi
абсoльвeнтlв тoi шкoли бyли, м iн , наuri вщoмi мyзики Киpилo Cтeцeнкo та oлeксандp КoLuиць
Пiслясмepтi M Лисeнка(6листoпадa1912p|шкoлаA|сталанa3вy.(мyзиЧнo.дpаlt,tатична
шкoлаiм MикoлиЛисeнка>,ap 1918i iпepeтвopeнoна.QepжавниЙмy3ичнo.дpаMатичний
iнститр iм M Лисeнка [96, с 52; 53,56]
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стoЛiття noЧиHaстЬся пiд зHaкoM бopoтьби зa свoбoдy yкpaiHсЬкoгo слoва
Bже p 1901 хapкiвськe Тoвapиствo гpаMoтHoст| yxвaлюe Клoпoтaтися пpo
дonyщeHня в шкtльнl l-lаpoдH| бlблtoтeки всiх видaнь тoгo Тoвapиствa' a
тaкoж г lpo пoшИpeHHя 3aгaлЬHoцeHзypниХ пpaвил | Ha pyкoписи
yкpaТнськoю MoвoЮ [79' с 88 !oкyмeнти] Тoдl я< тaки пoлтaвськиЙ
КyстapниЙ з' iзд винtс пoстaHoвy пpo видaваHHя пoпyляpних бpoшyp з
кooпepaцiT yкpa.HсЬкoю MoBoю [5' с 88 .Qoкyмeнти] Тe самe пИтaHHя
пopyшив | BсepociЙськиЙ кyстapний з'Тзд y Пeтepбypзi в бepeзнi 1902 p ,
з lH|ЦlaтИви вiдoмoгo yкpaiнськoгo <apтiльнoгo батькa> Mикoли
Лeвитськoгo дo peзoлЮЦil щoдo Moви видaнЬ, пpизHaчeнИх для кyстapiв:
пoпpавка Йoгo гoлoсилa, щo тi видaння MoжyтЬ бyти нe лиLue poсiЙськoю,
aлe Й iншими Мoвaми Ha знaк пpoтeстy M ЛeвитськиЙ виЙшoв lз 3aЛи
зaс|дaння. a 3a нИM виЙшлo бaraтo ЧлeH|в з '|здy Д Ttмlpязeв oroлoсив
пepepвy, пiд vaс якor пpибyв Hа 3'|3д мrнiстp зeМeлЬHИХ спpaв. Пlсля
пepepви ! Тtмipязeв пoстaвив пoпpaвкy M Лeвитськoгo Ha гoлoсyваHHя.
i  з ' tзд yхвaлИв iI oдHoгoлoснo [113, с 109 loкyмeнт]

!ня 30 сepпня 1 903 p y Пoлтaвi вiдбyлoся ypoчистe святo в|дкpиття
пaM'ятHикa |в КoтляpeвсЬкoмy. Кoли пiсля пpивiтaнь, щo iХ Bигoлocvlлt/|
гaлицькi t  бyкoвинськl гoстi нa збopax п|д гoлoвyвaHняM мiськoгo гoлoви
п Tpeгyбoвa пoчaлa читати aдpeсy пo-yкpaIHсЬкoмy дeЛeгaткa
чepн|гlвсЬкoгo .Qpaмаl.ичHoгo Toвapиства o AндptсвсЬкa. тo гoлoвa
збopiв 3aявИв щo. Hа пiдстaвi Haказy мiнiстpа внyтpiшнlх спpaв He Moжe
дoпyстити пpoгoлoшeнHя пpив|тaHЬ yкpalнсЬкoю MoBoю. виHяТoк
встaнoвлeнo, з дoзBoлy гyбepнal.opa, лиЩe для зaкopдoнHиХ гoстeЙ
Тoдl пoнaлLtcя BVIгУ|<v1 пpoтeстiв, дeХтo з дeлeгатiв дeмoнстpaтивHo
3aлИшИв зaлy збopiв a aдвoкaт з Хаpкoва Mикoла MtxнoвськиЙ 3aявив,
щo в|H, He MaЮчИ Mo)клИвoст| пpoЧитaтИ yкpa|нсЬкy aдpeсy вiд
xаpкiвськиx гpoMaдяH, зaбиpae aдpeсy з сoбoю' a J.lишe oбгopткy пepeдae
Ha pyкИ гoлoвИ збopiв oднoчaснo звepHyвся дo гoлoвИ збoptв з
пpoХaHHям зaHeстИ дo пpoтoкoлy сaмиЙ ЦeЙ eпtзoд тa видaти Йoмy
вИr.lИскy з пpoтoкoлy для скаpги дo Ceнaтy' бo нeмa зaкoнy, щo зaбopoняв
би yкpаlнцeвi гoвopити piднoю Moвoю Тaкy сaмy зaявy згoлoсИв |
vepнiг iвськиЙ адвoкaт |лля Шpaг Пoлтaвськa мiськa дyмa зl  свoгo бoкy
пoдaлa скapгy дo Ceнaтy нa мiнiстpa внyтpiшнiх спpaв Лишe p 1906
Ceнaт пoстaHoвив .  забopoнy вигoлot lJyвaти yкpaiнЦям пpивiтaння
piднoю MoBoю Hа пoлтaвсЬкiм святi <oтM.|iнитЬ> тa (пocтаBитЬ Ha видъ
MиHистpy внyтpeнHИХъ д'Ьлъ HaпpaвилЬHoстЬ eгo д' l lЙствiЙ> [39' с 280-
2s1| Пpo скaндaльниЙ пepeбlг ypoчИстoгo зaо|дaнHя в пaм'ят6 |в.
КoтляpeвсЬкoгo poзпoвiв y свoTХ спoгaдaХ тoгoчaсHИЙ pадник
пoЛTaвсЬкoi мiськoi дyMи чeX Фeдlp Кoвapжик, пpaвдивo зaувa}кyючи'
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uДe с тyт лoгtкa? . 3aслyгa Кoтляpeвськoгo пoлягae в тoмy, щo в|H
пoнoBив yкpaiнсЬКy пoeзiю тa пoчaв пpoмoвляти piднoю мoBoю дo свoгo
Hapoдy, a тeпep тoЙ наpoд нe Moжe yслaвити свoгo пoeтa p|дHoю пltoвoю
3a щo ж Йoмy г loстaвлeHo пaм'ятHик, як He зa тe'  щo в|н плeкaв
yкpalнсЬкy Moвy? 3бlpкy нa тoЙ пaM'ятник дo3вoлив ypяA, вlH жe дoзвoлив
пoстaвитИ caмиЙ пaM'ятHик i  вмiстити нa пaM'ятHикy yкpalнсЬкi цитaти,
oтoж сaM naм'ятHик гoвopитЬ пo-yкpaiнськoмy, a ти (наpoдe. - C ) нe
смieш тaк гoвopити> [36, с 189]

У гpyднl 1903 p , кoли нa вepХаХ пoвiялo вiльнlшим дyХoм вHaслlдoк
Heвдaч Poсir y вiЙнt з Япoнtсю, пpaвлiння Блaгoдiйнoгo тoвapиствa в
спpaвi видaHHя зaгaлЬнoкopисHиХ i  дeшeвиx книг (в Пeтepбypзi) пoдaлo
пpoХaHHя дo сB Cинoдy пpo дoзвiл BИр,aтv'| в пepшy Чepгy бoдaЙ
св Чeтвеpoсвaнгeлtс в пepeклaдl Пилипa Mopaveвськoгo .Qiстaвши
HeгaтивHy вiдпoвlдь, пpaвлiння Блaгoдiйнoгo тoвapиствa пoдбaлo
зaц|Кaвити тoю спpавoю aкaдeMiка oлeксaндpa Шaxмaтoвa, i  тoЙ
дoбився згoди пpe3идeHтa AкaдeмiI Hayк вeл. кH Кoстянтинa
КoстянтинoвИчa пopyш|!1тt4 ту спpaвy в AкaдeмlТ нayк 3apyнившисЬ
Haпepeд пpИХИлЬHиM стaвлeнняrЙ дo видaHня Чeтвepooвaнгeл|я
yкpaIHсЬкoю Moвoю з бoкy мiнiстpa внyтpiшнrx спpaв кн Пeтpa
Cвятoпoлкa-Mipськoгo, пpeзидeHт Акaдeмij Hayк звepHyвся дo гoЛoви
Кoмrтeтy мiнlстpiв гp Cepгtя Blттe з пpoxaHняM пoстaвити спpaвy
yкpatHсЬкoгo eвaнгeлtя Ha пopядoк дeнниЙ пpи oбгoвopeннi в Кoмiтeтi
питаHня пpo скaсyвaнHя цeнзypних oбмeжeнь C Biтre noкликaв нa
зaс|дaHHя Кoмiтeтy мiнicтpiв як пpeзидeнтa Aкaдeмlt нayк, тaк i  гoлoвy
св Cинoдy пeтepбypзькoГo MитpoпoЛитa Aнтoнiя Baдкoвськoгo Пiсля
пpoмoви вeл кH Кoстянтинa 3 пoзитивHиM виснoвкoм в спpaв| видaHHя
eвaнгeлtя yкpaIHсЬкoю Moвo Mитpoпoлитoв| зaлишилoся пpиeдHaтися
дo тoгo висHoвкy oтoж' св Cинoд дopyЧив пepeвeдeHHя цiлoТ спpaви
зHaHoMy yжe FiaM пoдiльськoмy eпискoпoвi Пapтeнiю Лeвицькoмy, a
Aкaдeмiя нayк yтвopИлa спeцiaльнy кoмiсiю, щo взялa нa сeбe peдaкцiю
пepeклaдy П MopaveвсЬкoгo 3 тиM, щo oстaтoчHa peдaкЦlя HaлeжитиМe
rп Пapтeнieв| [39'  с 386, 388' 392, 396-397] !pyкyвaння
чeтвepoваHгeлiя poзпoчaтo 1906 p. в MoскoвсЬкlй синoдaльнiЙ дpyкapнi '
а скiнчeнo Йoгo 1911 p eпискoп ПapтeнiЙ пoклoпoтaвся пepeд
сИHoдaлЬHoю дpyкapнeю, щoб видpyкyвaла пepeд BeликoAнeм 1 906p
Ha oкpeмиX apкyшaХ вeликoдHe e вaнгeлiс oтoж, в Кaм'янeць-
Пoдiльськtм сoбopi впepшe 1906 p. r. lpoлyнaлo 3 цepкoвнoгo aMвoHy
Beликoднe e вaнгeлio yкpaiнськoю tЙoвoю, щo Йoгo Читaв сaм rпискon
ПapтeнiЙ 3 Йoгo ж Haкaзy пoдiльськa кoнсистopiя poзiслaлa yсiм
пapaфiянaм пoдiльськot спapxi i  вeликoдHс eвaнгeлiс yкpaТнськoю
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Moвoю пepeд сaмим Beликoднeм 175' с.  91. loкyмeнти]".
P .|904 yкpaТHсЬкa iнтeлiгeнцiя, щo зiйшлaся в Киeвi для вшaнyвaння

ювiлeю yкpaiнськoгo писЬмeHHикa |вaнa Heнyя-ЛeвицЬкoгo, yхвaлилa
клonoтaння пepeд ypядoм пpo yпpaвлeння стaHoвищa yКpai}. lсЬкoi
лiтepaтypи тa вибpaлa для тoгo дeлeгaЦiю в склaдi oлeни Пчiлки.Кoсaч.
Mикoли flмитpieвa, Boлoдимиpa Hayмeнкa тa lллi Шpaгa. Cлiдoм зa тиM
пoЧиHoм пiшли piзнi yкpa'iнськi opгaнiзaцi.t, сшaдaюvи пeтицti пpo пoтpeби
yкpaТHсЬкoi |'JJкoли тa yкpaiнськoгo слoвa. Taк, киiвськe Toвapиствo
гpaмoтнoстi в зaсiдaннi 27 жoвтня 1904 p yхв€tлилo клoпoтaння пpo
скaсyвaння тaellF|oгo зaкoнy 1876 p. тa пpo yсyнeнHя yсякиx пepeшкoд,
щo стoятЬ Ha uJляхy дoпyщeння дo шкiльниx, сiлЬсЬкиx i бeзплaтних
бiблioтeк-читaлeнЬ yкpaiнських видaнЬ [64, с. 157-162|.3 Киeва дo
пeтepбypзькoi Кoмiсii в спpaвi пepeглядy зaкoнy пpo дpyк (нa voлi Кoмiсii
стoяв сeнaтop .Q. Кoбeк) нaдiслaнo тeлeгpaмy зa пiдписoм yкpaiнсЬкиx
yчeниХ i  письмeнникiв (B Aнтoнoвичa, Б. Гpiннeнкa, C eфpeмoвa,
A.Кpимськoгo, I  Hevyя-Лeвицькoгo, Л Cтapицькot.ЧepняхiвськoT,
|.Cтeшeнкa i iн ) пpo нeoбxiднiсть свoбoди дpyl(y для видaHЬ yкpaiHсЬкoЮ
мoвoю. .Цo тoi сaмoТ Кoмiсii нaдiслaнo тeлeгpal.iy з Лyбeнь зa пiдписoм
,16 oсiб'  в т iм числi B Шeмeтa тa писЬмeHницi Любoвi Янoвськoi [115,
c.253-255. Тeкy щiя изв'tстiя] Ceвaстoпiльськи Й rypтoк дpa MaтиЧHoi UJтy ки
нaдiслaв Кoмiсi l  .Q Кoбeкa листoвy дoпoвiдь пpo ypiвнянHя пpaв
yкpaiнсЬкoгo слoвa з iншими мoваMи |117 , c' 62-6з. Тeк' изв ] Гpoмадяни
м Хapкoва нaдiслaли гoлoвi Кoмiтeтy мiнiстpiв гp C Biттe писeмнy
дoпoвiдь в спpaвi скaсyвaнHя oбмeжeнь yкpaiHсЬкoгo слoвa floпoвiдь тa
кiнчaeться тaкип,и слoвaми: <B tм'я здopoвoгo poзyмy t людськoi
спpaвeдливoстi пpoсимo' щoб yкpaTнсЬкa r\lloвa кopистyвaлася в Poсii
всiмa npaвaми лiтepaтypHol тa живoi мoви щoб з нei бyлo 3нятo тяжкi
пyтa тaсi,lнoгo зaкoнy 1876 p. ' щoб вiдкpитuЙ 6ув y Poсiю шлях для yсix
гaлицЬкo-yкpalнсЬкиХ видaHЬ) [119' с. 253-254. Teк. изв ]. ПipoгoвськиЙ
лiкapськиЙ 3,i3д y Moсквi 1905 p yxвaлив peзoлюцiю пpo звiльнeння вiд
цeнзypи yсiх листкiв i бpoшyp мeдичHoгo змiстy як нa poсiЙськiЙ, тaк i нa
iншиx нaцioнaлЬHиx мoвaх [120' с 205 Teк изв].

Heзвaжaючи Ha oднoдyшнe i eнepгiЙнe дoмaгaнHя гpoмaдяHствa Ha
ввeдeння yкpaiHсЬкol мoви в щкoлiтa в пpeсi, цapський ypяд пpoдoвжyвaв

.o Лoтoцький y свoiх спoгaдaх пиt.ue, щo apхiепискoп ПаpтeнiЙ ( 1909 p eписt(oп Пapтeнiй
бyв пepeвeдeниЙ дo Тyли в санt аpхiспискoпa) yхилився вц iнiцiaтиви пopyllJити в св Cинqдr
питaнняпpoпpoдoФкeннядpyкyсв ПисьмayкpаTнськoюмoвoю(39,с 399l Пpoф M Cавpда
в свoiЙ сгaттi пpo пeрклади Cв Письма на yкpаTнськy мoвy в Х|Х iХХ ст вкaзyс' щo apхieпискoп
пapтeнiй 1911 p пocгавив в Cинoдi питaHня пpo npoдoФкeнHя виAeнHя Cв Письма i пepUJ зa
всeдiянiй апoстoлЬськиx. (са на цьoмy спpaва й стaлa, тlльки pqдarтop висгtyxав бaвтo де"toгo
npикpoгo, бo тoдi вжe вiялo iншим вiтpoм> [68. с 1350]
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свoю нaцioнaлЬнy пoлiтикy Taк, ypяд систeмaтичнo вiдxиляв yсl
клoпoтaHHя пpo дoзвiл видaвaTи чaсoписи yкpaiHсЬкoю Moвoю, пpo
дonyщeння yкpaТHсЬкol lvloви Ha з' jздax i piзниx ypoЧистиx збopaх

He пpeтeндyючи нa винepпнiсть. HaдaM тyт вiдoмoстi нa oснoвi дaHиХ,
щo ix вмiщeнo в <КieвскiЙ Cтapинi> в pp. 1900.1905, пpo вiдмoвy y
видaвaннi чaсoписiв yкpaiнсЬкoю [4oвoю тoгo чaсy, a сaмe, вiдмoвлeнo
видaвaти тaким oсoбaм нaмiчeнi ними чaсoпиcи.. Г. Ceмeшкoвi - nГpo-
мaдянинD в cл. ПoкpoвськiЙ; 3 Tкaчeнкoвi . <Ceлo> в Кaтepинoслaвi;
C eфpeмoвy - <Biк> y Киeвi; Фeдeрeнкoвi- <Heдiля> y Кисвi; M Шeмeтoвi-
<Пoстyп> в Лyбнaх; Еpaстoвi - <Пoсryп> в Кaтepинoдapi; д.poвi | Липi -
<ЛiкapськиЙ Пopaдник> в oдeсi; д.poвi l  Лyцeнкoвi- <Hoвини> в oдeсi;
Т Кaлeничeнкoвi - <Poбiтник> в Пoлтaвi, eвгeнij Mypкeн - <Хлiбopoб> в
oдeсi; e.Ч икaлeнкoвi i M.ЛeвиЦЬкo]t,ly < Ceлянин > в Киевi; H. Гaвpилeнкoвi
i B ЯблoнoвсЬкoмy - <Cтeп>> в Хepсoнi; |. Heнyeвi-ЛeвицЬкoмy. <Пpoмiнь>
в Кисвi,  M. Явopськoмy - <Piлля> в Чepнiгoвi

P 1904. дp пpoф. нiмeцькoiтexнiки в Пpaзi |вaн ПyлюЙ, yкpaiнeЦЬ з
poдy, нaдiслaв AкaдeмiТ нayк y Пeтepбypзi якo дap Бiблiю в nepeклaдi нa
yкpai 'нсЬкy ruoвy, щo TТ видaлo Бpитaнськe бiблiйнe тoвapиствo*, з
пpoхaHHям пoКлoпoтaтися пpo дoзвiл пoшиpювaти тe видaHHя нa Укpaiнt
HeoдмiнниЙ сeкpeтap Aкaдeмii нayк 13 жoвтня 1904 p нaдiслaв пoдякy
l.Пyлюeвi зa дap з пoвiдoмлeнням' щo пpoxaнHя Йoгo нaдiслaнo дo
Гoлoвнoгo yпpaвлiння в спpaвax дpyкy 3poзyмiлa piv, пpoxaнHя тe
ли|, l lилoся бeз нacлiдкiв [57' с.64-65]. Пpoф. l .  ПyлюЙ BлЮтoмy 1905 p
нaдtслaв двa пpимipники Псaлтиpя yкpaiнсЬкoю мoBoю гoлoвi Кoмiсii в
спpaвt пepeглядy закoнy пpoдpyк ! Кoбeкoвi 3 пpoxaнняiln пoKлoпoтaтися
пpo дoзвtл пol.UиpeнHя Псaлтиpя yкpaiнсЬкoю l\lloвoю сepeд paнeних
yкpaТнцiв y япoнськiЙ вiЙнi, oбiцяючи nox(epтвyвaти для тoi мeти 2000
пpимipникiв Псaлтиpя. Пpoф. ПyлюЙ тaк i нe дiстaв нi пoдяки, нi вiдпoвiдi
Ha свoгo листa вiд п' Кoбeкa. 3oвсtм iнaкшe пoстaвився дo aнaлoгiчнoгo
пpoХaння |. Пyлюя. пoцJиpювaти Псaлтиp сepeд пoлoHeниx yкpaТнцiв y
Япoнij . гeнepaл Hoгa Бюpo, щo зaвiдyвaлo poсiйсЬкиMИ пoлoнeHиMи,
нaдiслaлo пpoф Пyлюoвi тaкoгo листa: <lмeнeм гeнepaлa Hoги бюpo
мaс [UaHy пoвiдoмити вaс, щo вaшe бaжai{Hя мoжe бyти викoнaнo
Bизнaчeнi вaMи кHиx(ку| p,ля HeщaсHиx вiйськoвиx пoлoHeниХ Moжeтe
нaдiслaти Ha aдpeсy бюpa дo Toкio> Пpoф, ПyлюЙ нaдiслaв дo Toкio
1000 пpимipникiв Псaлтиpа [108' с. 265-266 Teк изв ]

Boсeни 1905 p. цapськиЙ ypяд зaбopoHив yчaсникaм Apхeoлoгiчнoгo
.Дp пpoф | Пyлюй 6paв paсгЬ в nepeклaдi Бi6лii на yраiнськy мoвy спiльнo з П Кyлiшeм

ПrслясмepтiПКyлiша(1897)|ПyлюйпepeклавПсалтиp.а|Heryй-Лeвицькийдeкtлькa
часrин Бiблii
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з'iздy в Кaтepинoслaвi читaти peфepaти yкpaiнсЬкoю Moвoю, внaслiдoк
нoгo yнeнi з Гaличини i Бyкoвини вiдмoвилися взяти yчaстЬ в тoмy з'Tздi.
3 пpивoдy тoj зaбopoни вигoлolДeнo нa сaмofuly з'iздi пpoтeст зa пiдписoм
40 члeнiв 3'l3дy (yсiХ бyлo 106 vлeнiв), a дpугиЙ пpoтeст бyв вiд oсiб, щo
нe пoбaжaли Чepeз тy зaбopoнy взяти yчaстЬ y з'iздi, зa пiдписoм 290
oсiб [62, c 26'27 f loкyмeнти].

Haпpикiнцi 1904 p. Кoмiтeт мiнiстpiв мyсiв пpизнaти, щo тaeмниЙ
зaкoн 1876 p. (стoiтЬ Ha пepeшкoдi пlдвищeнню сyчaсHoгo низькoгo piвня
сeЛяH yкpaiнськиx гyбepнiЙ>' a тoмy звepHyвся дo Aкaдeмii нayк, дo
Киiвськoгo i Xapкiвськoгo yнiвepситeтiв тa дo киlвсЬкoгo i xapкiвськoгo
гeнepaл-гyбеpнaтopiв з пpoХaнняlvl пoдaти свoю дyмкy в тiЙ спpaвi. l
кoли Кoмiтeт мiнiстpiв, poзглянyвши дoклaдHy зaпискy AкaдeмiT нayк
п po нeoбxiдн iсть скaсy вaн ня зaбopoни y кpaiнсЬ кoгo ( ( r\4aлopyсскoгo > )
дpyкoвaнoгo слoвa тa пpиxилЬнt вlдпoвiдi yнiвepситeтiв i  гeнepaл-
гyбepнaтopiв'  пoдaв Mикoлi I l  дoпoвiдь пpo скaсyвaння зaбopoни
yкpaТнсЬкoгo слoвa, тo цap влaсHopyЧнo пoклaв нa дoпoвiдi тaкиЙ нaпис:
<HeсвoeвperЙeнHoD. Aлe зa мiсяць. пiд нaтискo.Й peвoлюЦiйнol бypi.
Mикoлa || змyшeниЙ бyв y мaнiфeстi з дня 16 жoвтня 1905 p oбiцяти
(пpaвдивy свoбoдy дpyкy)) |22' с.62|

l спpaвдi, нaкaзoм з Аня 24 лиcтoпaдa 1905 p встaнoвлeнo для
yкparHсЬкoгo Hapoдy пpaвo Ha овoю пpeсy. 3 тoгo vaсy yвiйшoв y )киття
пpaвoпис, <кyлiшiвкa>, пpaвдa' 3 дeяки]t4и змiнaми пpoти тoгo npaвoписy'
щo йoгo виpoбив П Кyлiш. Пepший yкpaiнсЬкиЙ чaсoпис тия(нeвик
<Хлiбopoб> виЙшoв бeз пoпepeднЬoгoдoзвoлy в Лyбняx нa Пoлтaвщинi
12 гpудня 1905 p. зa peдaкцiсю Mикoли Шeмeтa. Bсьoгo виЙшлo п'ять
чисe,r тoгo чaсoписy, пpиЧoмy Чeтвepтe числo скoнфiскoвaHo з нaкaзy
влaди, a пiсля п'ятoro Числa зaбopoнeнo виАaBaт|А <Xлiбopoб> |28' c.137|
He дyжe щaсливиЙ бyв i пepшиЙ yкpa.iнський щoдeнник <Укpaiнськa

!yмкa>, щo пoчaв виxqдити 31 гpyдня 1905 p. y Киeвi (видaвцями чaсoписy
бyли Boлoдимиp Лeoнтoвич, Baсиль Cимиpeнкo тa eвгeн Чикaлeнкo, a

фaктинним peдaктopoм Фeдip MaтyшeвськиЙ): пepшe числo
скoнфiскoвaHo, a .l8 сepnня 1906 p. пiсля тpyсy в peдaкЦ|i чaсoпис
цiлкoвитo зaбopoнeнo Bсe ж зa мiсяць, a сaмe 15 вepeсня 1906 p

Чикaлeнкo пoчaв Bv|Аaвaтv| чaсoпис <<Paдa> Пepшим yкpaiнським
ти)кHeвикoм 3 пoпepeднЬoю Цeнзypoю бyв <Piдний кpaй> в Пoлтaвi, пepuJe
числo виЙшлo 24 гpудня 1905 p. зa peдaкцieю M. flмитpieвa P 1906
виXoдили y свi1 кpiм <Paди> тa <Piднoгo кpaю), тaкiyкpaiHськiчaсoписи:
в Кисвi - <Moлoдa УкpaTнa>, <Бopoтьбa>' <Hoвa Гpoмaдa>. <Шepшeнь>,
в Xapкoвr - <Пopaдa>, <CлoбoжанщиHa); в Кaтepинoслaвi - <.Qoбpa
пopaдa>, <3aпopt>tо<я>; в Oдeсi - <Biсти>, <Hapoднa сnpaвa); в Moгилeвi
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Пoдiльськiм - <Cвiтoвa 3ipниця>, в Xoтинi- <3opя>, <Xaтa>, в Moсквi -
<3opя>, в Пeтepбypзi . <Biльнa yкpaiнaD' <Укpaiнськe бджiльництвo> [28,
c 137-1481

Алe нeдoвгoвivнe бyлo )киття бaгaтьox з тиx чaсoписiв: oднi з ниx
пepeстaЛи виxoдити чи тo з пpичиHи нeвм|лoгo peдaKгyвaння' чи тo зa
бpaкoм пepeдплaтHикiв, a iншi зaвчaснo вмepли внaслiдoк ypядoвoi
зaбopoни Укpaiнськa npeса пiдпaдaлa нe лишe сyдoвiЙ poзпpaвi' aлe й
aдмiнiстpaтивHипЛ кapai,t. Пpo стaнoвищe yкpaiнськoi пpeси зa чaсiв
peaкЦii' щo нaсryпилa нeзaбapoм пiсля peвoлюцii .tg05 p. мo)кyтЬ свtднити
тi фaкти, щo ix зaнoтyвaв y свoiм щoдeHникoвi видaвeць <Paди>
e Чикaлeнкo Тaк, нaпp пiд дaтoю 15 сiчня 1909 p. читaei,o: <Тeпep
нaйбiльшe штpaфye aдмiнiстpaтивнo ryбepнaтop' noмимo цeнзypнoгo
кoмiтeтy L.|eнзypниЙ кoмiтeт лишe дo сyдy пoзивao, aлe сyд нe тaкиЙ
стpaшниЙ, як aдмiнiстpaцiя Ha сyдi всe тaки poзбиpaЮтЬ спpaвy, Mo)кнa
якoсЬ вИпpaвдaтися. вигoвopитисЬ, a з aдм|H|стpaц|eю дlлo пpoстe:
зpoбить пoстaнoвy (взЬtскaтЬ) з тaкoT-тo гaзeти стiльки-тo pyблiв штpaфy
зa тaкy.тo стaттю, i oкoлoдoнний збepe Hy, пpoстo, як eкспpoпpiятopи:
<Pyки ввepx) i  кpaЙ! Hiякi виnpaвдoвyвaння, пpoxaHня, нe пoмагaютЬ, a
скap)китисЬ нiкoмy!> Пiд дaтoю 20 лютoгo 1909 p тaкий зaпис: <Cьoгoднi
нaс oLuтpaфoвaнo нa 30 pyб зa звинaЙнy пepeдoвy eфpeмoвa> Пiддaтoю
22бepeзня 1910 p тaкиЙ зaпис: <Bvopa M |. ПaвлoвськиЙ' HaЦJ peдaктop,
сiв y тюpьмy Ha двa мiсяцi пo пpигoвopy сyдy 3a стaттю C. o eфpeмoвa
пpo вищe дyxoвeнствo) A oсь зaпис niд дaтoю 31 тpaвня . l910 p:
<Cьoгoднi нaс oштpaфoвaнo нa200 pyб зa нeзHaчHy стaттю C. eфpeмoвa
пpo знИщeння aвтoнoмii Фiнляндii> [82, с 48, 66, 121, 135] Пpoтe peдaкцiя
<Paди> нe здaвaла пoзицrЙ i пpoдoвжyвaлa видaHHя чaсoписy aж дo
дpyгoгo дня пiсля oпoвiщeння вiЙни мiж Poсieю тa HiмеslчиHoю, кoли
aдмlнlстpaтивнa влaдa зaкpилa rдиHy yкpaiнсЬкy щoдeHнy гaзery (Paдy).
Cлiд зa <Paдoю> пpoтягoм мiсяця зaкpитo мaЙжe всiпepioдиvнiyкpaТнcькi
видаHl. lя нa Укpatнi*, в т iм числi i  <Лiтepaтypнo-HayкoвиЙ Biстник>, щo
Йoгo 1907 p пepeHeсeнo зi Львoвa дo Киeвa, тa пeдaгoгiчниЙ мiсячник
<Cвiтлo>

.Цo peчi' кopoткo poзпoвiм тyт rстopiю <Cвiтлa>. Пepшe числo <Cвiтлa>
виЙшлo y Кисвi y вepeснi 1 91 0 p Пoявa Йoгo бyлa пoвHoю нeспoдiвaнкoю

-P 1914 вихoдили тaкi yкpаlнськi чaсoписи: в Киевi - <Дзвiн>' <3аписки Hayкoвoгo
Toваpиствa y Кисвi>. <3roдa>. <Лiтepaтypнo.HаyкoвиЙ Biствик>. кМaяк>. кMoлoдa yкpaiнаD,
кHaLuа Кooпepацiя>, <Pада>, <Piлля>, кCвiтлo>, <Cяйвo>, кУкpаiнa>' (yкpaiHсЬка хата). в
Пoлтавi . <Biстник Життя i 3нaння>, в Гадяui - кPiдний кpaй> Кpiм тoгo, пo3a Укpаiнoю в
цapськiЙ Poсii виxoдили y Пeтepбypзi кУкpа.iнський Cтyдeнт> та в Moсквi <Укpа,lнськая Жизнь>
(poсiйсЬкo|o мoвoю) [28. c 2О6.213,276l



для зaгaлy yкpaiнсЬкoгo yчитeлЬстBa i гpoMaдяHстBa Cпpавдi' в тoЙ чaс
на УкpaТнr нe бyлo нe тiльки жaдHoi yкpaТHсЬкo| лeгaЛЬHoi t lJкoлИ. a нaB|тЬ
He вlлЬHo бyлo yнитeлeвi вживaти в шкoлi yкpаТнськoi мoви пiд чaс
пoясHЮвaлЬHoгo читaнHя A тyт paптoц виХoдитЬ yкpalHсЬкиЙ пeдaгoгiнниЙ
)кypнaл, пpизHачeHиЙ для сrм' i  тa шкoли lyшeю i пepшим petaКтopoм
<Cвiтлa> бyв тaлaнoвитtлЙ нapoдниЙ yчитeлЬ ГpигopiЙ Шepстюк, щo
oдpaзy пlсля зaкiнчeHHя yчИтeлЬсЬкoi сeмiнapl i  пoчaв пpaцЮвaти в шкoлi
як свiдoмиЙ yкpaIHeцЬ Ta нe дoвгo дoвeлoся ЙoMy Bчитeлювaти. зa yчaстЬ
y вИ3вoлЬHlм pyсi пoсaджeнo бyлo Йoгo дo в'я3Hицi, п|сля чoгo вжe нe
Moглo бyти вopoтгя дo yчитeлЬсЬкo| пpaцi. Aлe Г Шepстюк нe вiдiЙшoв
в|д сnpaви p|днo| шкoлИ: склaв пiдpyvник yкpaТнсЬкo| гpaмaтики, став
oдHИм з фyндaтop|в видaвHиЦтвa <УкpaiнськиЙ УчитeлЬ> тa зaснyвaв
paзoм 3 свo.Mи oдHoдyмцями <Cвiтлo>, щo Йoгo peдaгyвaв дo дHя свoсi
смepтi (24 жoвтня 1911 p ) Пiсля смepтi Г Шepстюка peдaКтopoм бyв
Bячeслaв Пpoкoпoвиv, 3a вИHяткoм кiлькoх чИсeл, щo Тx peдaгУBaлLА
Cпиpидoн Чepкaсeнкo тa.[митpo.Qopoшeнкo BиЙшлo всЬoгo 36 чисeл
<Cвtтлa> (пo 9 нисeл piчнo); oстaHHс числo 3a вepeсeHь,1 914 p
зaЛишилoся лишe в кopeктypi |71' c 2-3|

oтoж, пlсля oпoвiщeння вiЙни мiж Poсiсю тa HtмeччинoЮ 3 yкpaiHсЬкиХ
чaсoпис|Еl 3aл|!1Lxv1л|АCя лИшe <PiдниЙ КpaЙ>, щo в p .1 915 i 1916 виХoдив
(яpи}ккoю> y Гaдяvi нa Пoлтaвщинi, зa peдaкцrсю oлeни Пчlлки, тa
<Plлля> - хлlбopoбськиЙ lлюстpoвaниЙ часoпис. щo виХoдИв вiд , l  910 p
y Кисвl .Qoвeлoся далt пepeЙти дo пpиMlтивнoгo спoсoбy дpyкyвaння нa
шaпrpoгpафl aбo сeкгoгpaфl (тaк виЙшлo 1 91 5 p п'ятЬ чисeл < Бopoтьби >,
opгаHy кИiBсЬкo| гpyпи yкparнських сoцiaлiстlв-peвoлюцioнepiв, oдHe ЧисЛo
< Biльнol f l  yмки >. opгaнy yкpaI HсЬкoI paди кaлЬнo-дeмoкpaтИчHo| спlлки'
тpи Числa <3opi КиtвсЬкot)),  opгaнy сepeднЬoшкtльнo. i  мoлoдr),  aбo
пepeHoсити видaHHя з Кисвa дo lншиx мtст Укpalни i нaвtть пoзa Гl Meжaми
(нaпp зaмiсть <Лiтepaтvpнo-Hayкoвoгo Biстникa> видaHo тpИ Числa
<oснoви> в oдeсi '  a в Moсквt виХoдилИ <Teпла Poсa> (виЙшлoдвa нислa)
тa < Пpoмiнь> (виЙшлo чoтиpи нислa) |28, c 213, 215' 216' 2201

l-{iкaвo, щo кoлt4 peдакцtя <Paди> звepнyЛася дo вiЙськoвoi вЛaди з
пpoхaHHяM пpo вlдHoвлeння <Paди)). тo Ha тiм пpoхaннi пoклaдeнo тaкy
peзoлЮц|ю. <Пyсть ЛyчUJe нe пpoсятЬ> [22. c 65] Qeнзypнa пoлlтикa

цepкoвнoi Bлatи щoдo yкpaiHсЬкoгo дpyкoвaнoгo слoвa знаЙшлa в тtЙ
бeзцepeмoннtЙ peзoлюцl i  свrЙ хapaктepниЙ вислtв, щo, бeзпepevнo,
Hазaв)(.ци збepeжeться в iстopl l вeЛ и кoстpaждaлЬнoi y кpa t нськot п peсИ

Книжкoва пpoдyкцlя вжe з пepшoгo poкy XX ст зазHaлa тя)l{к| yтиски.
з 45 yкpаiнсЬкИХ pyкonИс|в нe дlстaли дoзвoлy Ha дpyк 22 pукonиciв. сeбтo
49% B числi нeдoзвoлel iиХ pyкoписiв бyли бeзвиннi pyкoписи, я|{. Haпp.
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<Cвятl Kиpил тa MeтoдiЙ> П Кyлiшa, <Як жис т iлo людcькe>
Cтpижeвськoгo, l т. n P 190.l цeнзypa He дaлa дoзвoлy Ha дpyк, Haпp ,
тaкиx бpoшyp (пpo кoпЛaХ> Cтeпoвикa, <Пpo вyлькaни> Йoгo ж; p. 1902
зaбoрoнeнo дpyкyвaти < Beлики Й вoЙoвни к> ( пpo oлeксaндpa Maкeдoнсь-
кoгo) Б Гpiнveнкa, <Пpo виспy> д-pa oлeксaндpa ЧepняxrвсЬкoгo,
<Poзмoвa пpo сiльськe гoспoдapствo) с Чикaлeнкo*, l  т. д. |71, с. 145].
Heзважaючи нa всi УтLl1cкуl цeнзypи, видaвництва <Biк> y Киeвr тa
<БлaгoдtЙнe Тoвapиствo> y Пeтepбypзi спpoмoглИся видaти дo .1906 p
вeлИку кlлькiсть бpoшyp i збipникiв Taк, <БлaгoдiЙнe Тoвapиствo> вiд
1900дo 1906 p видaлo34 бpoшyp, зниx 5бpoшype Чикaлeнкa <Poзмoви
пpo сiльcькe xaзяЙствo> в кiлькoстl 80 тисяч пpимipникiв; видaвництвo
<Blк> видaлo, кpiм знaчHol кiлькoстi бpoшyp, тpи тoми збipникa <Btк>,
<ЛiтepaтypниЙ збlpник нa спoмин o Кoниськoгo>, <Ha вiннy пaм'ять
Кoтляpeвськoмy> i tH**

Якимсь чyдoм сeнaтopoвi Андpiю Mapкoвиvoвi. гoлoвi Toвapиствa iм
Шeвчeнкa для дoпoмoги HeзaMoЖHим стyдeHтaм вищиХ шкiл Пeтepбypгa,
poдoM з пiвдeннoi Poсi,l, вдaлoся 3 жoвтня 1905 p. дoбyти вiд нaнaльникa
Гoлoвнoгo Уnpaвлiння в спpaвax дpyкy дoзвiл Ha видaння пoвHoгo
<Кoбзapя>' щo Йoгo i  викoнaлo тe Toвapиствo спiльнo з <БлaгoдiЙним
Toвapиствoм> Пepшe видaHHя <Кoбзapя> виЙшлo в кiлькoстi .1 0 тисяч
пpимlpникlв цiнoю .1 кpб 50 кoп 3a тpи мiсяЦi тe видaHня Ц|лкoм
poзiЙшлoся P 1907 виЙшлo дpyгe видaння пoвнoгo <Кoбзapя> в 25
тисячaХ пpимipникiв. aлe p 19,1 0 видaвцiв Йoгo пpитягнeнo дo сyдoвoi
вiдпoвtдaльнoстi. Cпpaвa дoХoдила дo Ceнaтy. Ceнaт зaтвepдив пpисyд
Cyлoвot пaлaтI^. a саМe - 3нищити 104 стoptнки дpyкy, a пpoцeс пpoти
вИдaвц|в пpипиHити [a0 с 133. 137, 140-142I

f lня 26 квiтня , l  906 p виЙшoв нaкaз, щo встaнoвив вrльниЙ дpyк
кHИжoк бeз пoпepeдHЬoТ цeнзypи' i  цe oдpазy вплИHyлo Ha poзвитoк
yкpаtнськoi книжкoвoi пpoдyкцii Taк, yжe p 1 908 виЙшлo 220 yкpalнських
книг i  бpoшyp, кp||\, чaсoписiв. Пoвстaлa цiлa низкa Hoвиx видaвHицтв,
як <Чaс>, <Лaн>, <Кpиниця> i  iн ,  тa Hoвих кHигapeнЬ y Киeвi тa Ha
пpoвlнцi l  Книжкoвa пpoдyкцiя тpимaлaся далt маЙжe нa oднoмy piвнi,
як пpo тe св|дчaтЬ дaнi зa 1912-19.14 poки. 1912 p видaHo , l98 нaзв
КHих(oк. , l913 p 201,1904 p 216.3 числa кHип щo виЙшли y свiт 19.13 p.,
сл|,q згaдaтИ тут, як пepшy книгy з пeдaгoг|ки yкpaiHсЬкoю Moвoю,
пpИзHaчeHУ Аля yнитeлtв i  вихoвникiв, < Пpoблeми Е}иХoвaння Й

-Пiзнiшe (Po3i l i toви) e Чикaлeнка дiсraли цeнзypнии Ao3в|л.,Bидавництвo <Biк> з 19. l8 p пpиnинилo свoюд|ялЬн|сrЬ, бo <сrapi п 'eтoди видaвHицтвa
вх<eнeпaсyвалидoнoвиxoбстaвин> 3aчассвoгoiснyвaння<Biк>видaв140Ha3вyкlлькoстi
560000 пpиMlpникIв на сyмy щoнaймeншe 200000 кpб пo книгаpськiй цlнi  [95 с 111]
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HaвЧaнHя>> Якoвa Чeпiги (Я 3eлeнкeвинa) oбсягoм в 156 + 2 neч стopiнoк
3 пoчaткoм вiЙни 1914 p дo сaМot peвoлюцrT 1917 p yкpaiнськe

дpyкoвaHe слoвo пiдпaлo мaЙжe цiлкoвитiЙ зaбopoнi нe т iльки нa
тepитopi l  Poсi i  ,  aлe Й нa oкyпoвaниx poсiйським вtЙськoм yкpа|HсЬкиХ
зeMляХ - в Гaличинi тa Бyкoвинi oсь дaнi пpo yкpalнсЬкy кHИжкoвy
пpoдyкцiю зa двa poки вiЙни: 1 91 5 p видaнo всЬoгo 73 нaзв yкpaIHсЬкиХ
кHи)кoк, . l916 p. 79 нaзв [34' с 66-67]

oтoж, як бaчимo, вoсннi poки. щo пpинeсли стpaшнi peпpeс|i  пpoти
yкpaiHсЬкoгo слoвa, тя)ккo вiдбилиcя нa yкpaTнськlЙ книжкoвiЙ пpoдyкцit
Peвoлюцiя 1905 p пpиHeсла пoлeгкoстl тaкoж в бtблioтeчнiЙ спpавt
Haсaмпepeд, мtнiстp внyтptшнix спpaв видaв 2 гpудня 1905 p oбiжник
пpoскасyвaF{ня пpaвил 15тpaвня 1890p Hapoднt бlблioтeки, щoнeбyли
в шкiльних пpимiщeнняx, мали пpaвo мати y сeбe книги | чaсoписи' щo
Tx нe вилyнeнo з oбiry в tмnepii Tpoxи згoдoм, a сaмe 27 лютoгo 1906 p.'
мiнtстepствo oсвlти видaлo oбiжник, щo дoзвoляв Hapoдним бiблtoтeкaм
пpи шкoлax нaбyвaти кHижки тa nepioдичнi видання, дoпyщeнi дo
пyблivних бiблroтeк l читaлeнь Aлe нepeз шlсть poкiв мiнlстepствo oсвiти
видaлo пpaвилa з дня 9 ЧepвHя 1912 p '  щoб знoв oбмeжити пopядoк
кoмплeКтyвaнHя пpишкlльниx HapoдHиХ бiблioтeк. a сaмe, т i  бtблioтeки
Maли npaвo нaбyвaти кHи)кки, щo ix aпpoбyвaв УчeниЙ кoмiтeт
мiнiстepствa oсвlти для yннiвськиx бiблioтeк Hи)<них i сepeднiх шкiл, а
кplм тoгo, Moгли нaбyвaти книги i  чaсonиcи, щo |x нe виЛyчeнo з oбlгy в
iмпepi i  якщo вiдпoвtдниЙ iнспeкrop Hapoдних шк|л He мaтИMe 3aпepeчeHЬ
пpoти пoдаHoгo Йoмy спискy кHиг | Чaсoписiв A, гoлoвHe, пpaвИлa 9 нepвня
1912 p встaHoвиЛи, щo пpишкiльнi нapoднi бiблioтeки стaютЬ влaснiстю
в|дпoв|дHИХ шкlл

Пpo тe, як згyбнo вlдбилися пpaвилa 9 нepвня 1912 p нa дoлi
пpи|. l lк lлЬHиx HapoдHиХ бiблioтeк, Moх(нa вкaзaти нa тaкиЙ пpиклaд в
КиiвськiЙ гyб нa виMoгy диpeкцit HapoдHиХ шкlл ntдпaли виклЮчeHHю з
oбiгу пpишкiльних HapoдHиХ бiблtoтeк yсt твopи yкpalHсЬкoю Moвoю, a
т зв пaвлeнкoвськt нapoднi бtблioтeки- зoвс|м зaчиHeнo Бaгaтo зeMств
пoдaлoдo Ceнaтy скapгy нa нeзaкoннiсть пpaвил 9 vepвня 1912p Тrльки
нoвиЙ мiнiстp oсвlти гp. П |гнaтьев 21 тpaвня 1915 p сКaсyвaB згадaнi
пpaвилa з дня 9 чepвHя 1912 p [43'  с 186-187]

3piст нapoдниx бiблtoтeк Йшoв дyжe пoмtтнo Taк. Haпp , в XapкrвськiЙ

.BiдoмиЙ poсiЙський книгoвиAaвeць Флopeнтlй Пaвлeнкoв, який пoмep , l 900 p запoвlв
вIдкpити на кottlти пiсля лiквlдацil Йoгo пiдпpисмсrва 2000 наpoдниx бrблioтeк у piзних ryбepнiях,
aсигнУючи на кoжнy бrблioтeкy 50 кpб , 3 тим, щo мiсцeвa yстанoва (зeмствo мiстo сiльська
гpoмaда r т n ), асигнуe з свoгo бoкy нe мeнцJ 50 кpб нa npидбaння кl. lижoк для бiблioтeки та
забe3пeчить il при м|щeнняn,l i дaл ьu.lим yгpи Ma н ням
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губ' 1911 p нaлivyвaлoся 684 Hapoдниx бiблioтeки, пpичoмy нa кo)|(Hy
бiблioтeкy пpиnaдaЛo nepeсtннo 795 книжoк, в Чepнiг iвськiЙ гyб 1915 p
бyлo 293 нapoдниХ бrблioтeк, Ha кoЖHy бiблioтeкy пpипaдaлo пepeс|чHo
597 книжoк, в КиiвськiЙ губ - 1912 p бyлo 322 нapoдниx бiблioтeк, нa
кo}кHy бiблioтeкy пpипадaлo nepeсivнo 43B книжoк [43, с 1-a, 2-a. тaблицi]
Aлe в Hapoдниx бiблioтeкaх УкpaiHи. з пpичИни oбмeжeнoгo катaI.loГy
дo3вoлeHиХ книг для ТХHЬoгo кoмплeктyваHня, yкpaiнськt кHи}ккИ
стaHoвилИ нeпoмiтнy ЧaстиHy - вiд 3 Аo 60/o yсix книжoк

.Qo opгaнiзaцi i  нapoдниx бlблioтeк вiд 1906 p 83ялися Hoв| кyЛЬтypHo-
oсвiтнi  тoвapиства <Пpoсвiтa>' щo виHикaли нa Укpalнl  Ha oсHoвl
тимчaсoвиХ пpaвил пpo спiлки тoвapиствa з дня 4 бepeзня 1 906 p Пepшa
кПpoсвlтa> пoвстaлa щe дo видaHHя тиx <Пpaвил) - B Кaтepинoслaвi
(статyт <Пpoсвiти> зaтвepдx{eнo 8 жoвтня 1905 p ), a слiдoм зa Heю в
oдeсl,  Кaм'янцl нa Пoдlллt '  Кисвi,  Чepнiгoвi тa iншиx мiстax i  сeлaх Усьoгo
бyлo дo сopoкa кПpoсвiт>.3 HиХ нaЙдtяльнiшoю слiд вИзHaтИ
кaтepИHoславсЬкy, щo Й пiсля зaкpиття l i  BoсeнИ 1914 p к3Э
пpoпoвiдyвaнHя сeпapaтИзмy) пpoдoв}кyвaлa свoю дtяльнiсть, як фiлtя
poсiЙськoгo <Hayннoгo oбщeствa> |20'c 75! '  а тaкoж ки|всЬКy <Пpoсвlтy>
(статyт | i  зaтвepд)кeнo 26 тpaвня ,1 906 p ) Ha чoлi киlвськot <Пpoсвiти>
yвeсЬ чaс стoяв Б Гpiннeнкo Boнa, м lн , poзвинyлa шИpoкУ видaвHиЧy
дiяльнtсть 3a чaс свoгo кopoткoгo iснyвaнHя влaдa зaкpиЛa Киiвськy
кПpoсвiтy> 10 квiтня 1910 p, Bидaлa 34 книжoк в,163 700 пpимtpникaх*
[54' с 239] Киlвськa <Пpoсвiтa> пepeдaлa свoю бiблloтeкy, щo Haл|чyвалa
дo 3000 тoмiв'  в тиMЧaсoвe кopистyвaння киiвськoмy ГpoмaдяHсЬкoMy
тoвapиствy У квtтнi  1917p Киlвська <Пpoсвtтa> вiднoвилa свoю
дiяльнlсть, aлe, зa бpaкoм в|дпoв|дHoгo пoMeшкaHня, He MoГЛa зaбpати
свoсl бiблtoтeки 3 пoМeшкaнHя киiвсЬкoгo Гpoмaдянськoгo тoвapистBa
Taк пpoтяглoся aж дo гeтЬNлaнатy, кoли пoмeшJкaHня Гpoмaдськoгo
тoвapИства п|дпалo peквlзtцi l  oтoж, кHи}кки КиТвськor <Пpoсвiти>
дoвeлoся laaлИтv| дo сlо.leпy, iтiльки в кiнЦi 1918 p пepeHeсeнo ix в Hoвe
пoмeшкaHHя <Пpoсвiти> i  в iдкpитo бiблroтeкy для кopистyвaння [30
c 4З-44|

Пepeд peвoлюЦ|сЮ 1917 p. <Пpoсвtт> yжe нe зaлишилoсь, всi
<Пpoсвiти> злiквiдyвaлa aдмiнtстpaтивHa влaдa' щo в|д сaмoгo пoчaткy
ставилa piзнi  пepeшкoди пoшИpeнню <Пpoсвiт> У бaгaтьox мiсцяx
aдMlн|стpaц|я He дaвaЛa дoзвoлy нa вiдкpиття <Пpoсвiти> (нaпp в
Xapкoвt. Чepкaсaх, Пoлтaвl '  Лyбнях)'  тaк щo iнiцiaтopи стapaлися в тaкиХ

.3а tнцtими AaниMи' киlвсЬка кПpoсвiтa> видaлa 36 назв кHих{oк в xlлькoстi 17з760
пpимipникtв [30' с a0}
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Е}иГ|aдкaХ дiстaтИ дoзвoлy Ha вiдкpиття бoдaЙ yкpalHсЬкoгo клyбy, щo дo
пeвHo| мipи зaстyпaв (пpoсBiтy> Xov i  нeчислeннi бyли <Пpoсвiти>, хoн
Тхня дiяrlьнiсть бyлa нeдoвгoвivнa, пpoтe вoHи пyстили глибoкe кopiння
тa taлИ дoбpиЙ вpoжaЙ y)кe в пepших дHяx peвoлюцii 1917 p

Щoдo пyблiнниx бiблioтeк - згaдaю тyт, щo p 1907 для oдeськoi
пyблiннoi бtблioтeки збyдoвaнo спeцiaльниЙ дiм, oдHy з нaЙкpaщиx
бiблioтeчниx бyдiвeль в Poсi l  Toгo сaмoгo poкy в т iЙ бiблioтeцi
нaлivyвaлoся дo 170 000 тoмiв 3гoдoм (1919) вoнa дiстaлa вiд свoгo
кypaтopa гp M. Тoлстoгo Йoгo влaснy бiблioтeкy, щo склaдaся пepeвaжHo
з poзк|шHиХ видaHЬ' нaдpyкoвaних' a |Hoд| виткaHиx нa [.Uoвкy' атлaс| '
япoHсЬкlм пaпepl |т г l  в мистeЦЬких | 'JJкlpяниx oпpaвax з влaсHopyчHими
iлюстpaцiями мaляpiB тa з aвтoгpaфaми aвтopiв. 3a свiдoцтвoм
бiблioфiлiв, нi в oднtЙ 3 стoлиЧHиx бiблioтeк Poсii нeмa тaкoi ц|Hнoi збipки
poзкiшниx видaHЬ Х|X ст [88, с 143' 1451 P 1901 збyдoвaнo для
Xapкiвськoi гpoMaдсЬкot бiблioтeки спeцiaльниЙ дiм' зг iднo з вимoгaми
бiблioтeчнol тeхнiки. Бiблioтeкa мaлa двi фiлiT в poбiтниних paйoнax
м Xapкoвa P 1913 бiблioтeкa нaлiнyвaлa 165.148 книг, бpoшyp i
чaсoписiв [89' с 52' 54] P 1911 Киiвськa мiськa.Qyмa збyдyвaла бiля
цapсЬкoгo сaдy спeцtaльниЙ дiм Aля мicькoi пyблiннol бiблioтeки.

3 нaсy peaкцii пiсля peвoлюцii .1905 p пoчaвся пoxiд цapськoгo ypядy
пpoтИ yкpaТHцiв i всьoгo yкpalHсЬкoгo. Miнiсгp внyтpiшнix спpaв П Cтoлипiн
свoiM oбiжникoм з дHя 20 сiчня 1910 p нaкaзaв гyбepнaтopai l '  He
дo3вoлятИ зaсHoвyвaти (|l{opoдчeсЬкlD тoвapиств€ l ' в т|M Числ| | yкpaIHсЬк|'
бo <oб'сднaHHя Ha lpyнтi нaцioнальних iнтepeсiв вeдe дo збiльшeння
oснoв нацioнальнoi вtдpyбнoстi й poзбpaтy тa мoжe викЛикaти нaслiдки,
щo зaгpoжyвaтиMyтЬ гpoмaдсЬкoMy спoкoю та бeзпeцi> Mlсцeвa влaдa
peтeлЬHo взялaся пepeвoдити в )киття дИpeктиви П Cтoлипiнa lJ.{oб
дonoмoгти мiсцeвiЙ aдмiнiстpaцiiнa Укpaтнi в бopoтьбi з (Maзeпинствo?Й)),
киiвськиЙ (зeмЛячoк) CepгiЙ Щoгoлiв вИпyстив 1912 p кHижкy пiд нaзвoю
<Укpaинскoe движeHиe какЪ сoвpeмeнHьtЙ этaпъ южHopyсскoгo
сeпapaтизMa>' дe пoдaв дoклaдH| в|дoмoст| пpo вс| т| yстaнoви'
opгaнiзaцil. Чaсoписи тa oкpeмих <свiдoмих> yкpaiнсЬкиx дiянiв' щo бepyть
aктивHy yчaстЬ в yкpa|HсЬкoмy pyсi l  кoгo вiн тiльки нe зaнiс дo свoгo
peсстpy npавHичиХ i  фiзиvних oсiб з мapкoю (HeблaгoHaдiЙних>,
poзyмtсться. зтoчкИ зopy пpaвoвtpнoгo poсiЙськoгo naтpioтa Tyт знaЙдeнo
в числi нeблaгoнaдiЙних yстaнoв iмпepaтopськy poсtЙськy Aкaдeмiю нayк
i св Cинoд, щo нaсмiл|Ал|Аcя пpиХилЬHo Bислoвитися пpo скaсyвaнHя
oбмeжeнь Щoдo дpyкoвaнoгo yкpaТнсЬкoгo слoвa, зeмeльнi i  мiськi
саMoвpядyвaHHя' в тiм числi навiть peaкцiЙri' киiвсЬкy мlськy flyмy, бo
вoна 1 91 1 p дoпyстилaся ( Heздopoвoi тeндeнцii> тим, щo здaлa в opeндy
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тeaтp <Hapoднoгo ДoMy> Mикoлi Caдoвськoмy, хoч бyли i  iншi
пpeтeHдeHти; в vислi opгaнiзaцiЙ piзних <Пpoсвiт>, клyбiв, кyЛЬтypнo-
oсвiтнiх тoвapиств, щo tvlалИ свiЙ oсiдoк нa Укpaiнi, знaxoдИf\4o тaкoЖ
<Moскoвскoe oбщeствo слaвянскoЙ кyлЬтypи)) з Йoгo yкpaiнсЬкoЮ сeкцieю,
а в спискy oкpeмих дiянtв фirypyють aкaдeмiки Фeдip Кopш i oлeксaндp
Шaxмaтoв, щo нaЙбtльшe сnpичинилoся дo видaння зaписки Aкaдeмil
Hayк - <oбъ oтмtнt стtснeнiЙ мaлopyсскoгo пeчaтHoгo сЛoвa);
пpoфeсopa Д oвсянlк-Кyлiкoвськoгo, щo нaсмiливcя Ha шeвЧeнкiвськiм
aктi  AкaдeмiT нayк 27 лютoгo 1911 p нaзвaти пoeзiю T Шeвчeнкa
<блaгoвiстoм мaйбyтньoгo вiдpoджeн ня УкpaТн и > ; пoдiл ьськoгo сп искoпa
Пapтeнiя, (yКparнсЬкиЙ свiтoгляд якoгo' пepeнeсeHиЙ в нaпiвспoлЬщeHy
пoдiльськy oпapxiю, дaв тaкi бyЙнi пpиpoстi,  щo дивyютЬ кo)к|-|oгo
нeyпepeдx(eнoгo пoбyтoвoгo iстopикa свoeю лoгiчнoю i псиxoлoгiчнoю
пoтвopнiстю> [86, с 143,152,,|53, 321 418-419' 422|

He стaнy тyт Haвoдити хapaктepистики тaких дiячiв, як M ГpyшeвськиЙ
C eфpeмoв i iн, з-пiд пepa C.lJ-|oгoлeвa: Iхню спeцифiннy <сoкoвитiсть>
читaч мo)кe сoбi yявити yжe з noдaнoгo тyт мaтepiaлy. У всякoмy paзi
C |J-|oгoлiв дy)кe пpислyжився свooю (пpaЦeюD aгeнтai l '  нaстyпникiв
П Cтoлипtнa (Йoгo зaбитo в Киeвi 1911p ) в бopoтьбi з <сeпapaтизMoм>,
бo сaмe з чaсy BIz'хoI ,| y свiт тoi <пpaцi> фaнтaзiя мiсцeвoi влaдИ нe
знaлa i l , leж в cпpaвi зaдyшeHHя yкpaiнсЬкoгo pyхy Haвeдy тyт для
пpиклaдy дeк|лЬкa iлюстpaцlЙ

P' 1912 мiсцeвa влaдa зaкpивae oднy зa oдHoЮ <Пpoсвiти>, щo щe
збepeглиcя: зaкpивae 11 жoвтня 1912 p. yкpaiнськиЙ клyб y Киевi:
кoнфiскye в бiблioтeкaх i  книгapнях yкpalнськi книжки, a 26 лютoгo 1913p '
3 Haкaзv дyХoвHoj цeнзypи' кoнфiскye в Киeвi в кHигapняx <Лiтepaтypнo-
Hayксlвoгo Biстникa> i тoвapиствa <Чaс> peпpoдyкцii святиx oбpaзiв
Cпaсителя i Бoжoi Maтepi пeнзля oсипa Кypилaся; в бaгaтьox сeлaх
пepeдплaтHики He дiстaють yкpaiнсЬкиХ чaсoписtв, бo сiльськi стapoсти
дiстaли звiдкiлясь пpикa3 нищити yкpaiнськi  чaсoписи; дeякi
пepeдплaтHики 3MyшeH| п'|няти aдpeсy' як пpo цe дoвlдyoMoся. Haпp ' з
листa oдHoгo yчИтeля з Пoдiлля дo peдaкцii Ки jвськol <Pади>: <3 пepшoгo
вepeсHя (1913 p - C)я вкaжy дpyгy aдpeсy. Пpимyшyr MeHe цe poбити
шкiльнe дyхoвHe нaЧалЬствo, щo звtльняe yсix нитaльникiв <Paди> Aлe
з 1 вepeсня я випишy (Paдy) Ha aApeсy якoгo-нeбyдЬ )кидa) [82' с 357]
P 1914 диpeКтop HapoдHиx шкiл Ки jвськoi ryб ПлeськиЙ звeлiв Bv|лУчvlтvl
3 Hapoдних бiблioтeк yсi yкpatнськi книжки; зaбopoняються yкpai.нськi
нaцioнaльнi вистaви, нaвtть <Haтaлкa-Пoлтaвкa) (в 3лaтoпonoлi) i т д
Bepшкoм бeзглyздих peпpeсiЙ пpoти )кивoгo i дpyкoвaнoro слoвa бyлa
зaгaлЬHa зaбopoнa мlнiстpoм внyтpiшнiх спpaв M Maклaкoвим ювiлeЙнoгo
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святкyвaHHя ,1 00-лiття нapoдиH Шeвчeнкa, щo знaЙшлa гoстpиЙ oсyд
нaвtть з бoкy Дepжaвнot Думи саMe 26 лютoгo 1914 p.' в дeHЬ Шeыeнкoвиx
poкoвин* HaЙбtльш звopyшливo пpoмoвлялИ Ha тoмy зaciдaннi !yми
Фeдip Paдiнeв та Boлoдимиp.Qзюбинський, yкpatнeЦь з Пoдiлля B свoТЙ
пpoмoвi Ф Paдtveв, м. iн. зayвa)кИв, щo бaгнeтaм He вдaстЬся влoвити
iдet <Кoмiсapи i  ryбepнaтopИ, .  кaзaв вiн, -  мoжyть фaльшyвaти вибopи,
aлe пoдaвити нaЦioнaльниЙ pyx вoни He в cтaнi>. B. f lзюбинськиЙ в овolЙ
пpoмoвt м iн, кaзaв, <УкpaTнствo виH}le в тoMy, щo вoHo нe бaжae ьIiLлpV|т|Аcя
з пpиMyсoвoЮ HaЦ|oHaлЬHoю сMyтoю | вИMaгao зaкoHHИХ гapaHт|Й для
пpизHaHня нaцioнaльних Йoгo oсoбливoстeЙ | бyлo б дивнo i .  гaдаю,
сopoMHo yкpа|HсЬКoMy нapoдoвi '  кoли бтoi влaстивoстi ,  пpиpoдHo| кoжнiЙ
Haц|oHaлЬHoстl  бpaкyвaЛo yкpaТнствy> [40'  c 121, 124' 126l

l  всe ж таl(и в тeмниЙ чaс peaкцl| He пpипиняеться дtяльнtсть нa пoлi
пoзaшкtльнot oсвiти. -  HaвпaкИ, зHaчнo зpoстaЮтЬ бrблioтeки, виКлaди,
вИстаBи, oсoбливo в зв'я3кy з пpипИHeHням 1914 p пpoдa)кy спиpТoвиХ
Haпo|в

Увeсь poзвитoк пoзa[.UкlлЬHoI oсвtти зaвдячyвaв дtяльнoстi гpoмaдян-
сЬкиХ opгaHtзaцtЙ зeмств, M|сЬкиХ сaMoврядyваHЬ, кooпepaтив, пpoсвtтнiх
тoвapиств тa пpИватн|Й lH|t. l |aтивl ,  ти]Й ЧaсoM як ypяд ставив лИшe кoлюЧl
зaгopoдИ. щoб зaтpимaтLАтoЙ poзвИтoк l-{iкaвo щo цapсЬкИЙ ypяд yпepшe
внiс дo дepжaвHoГo кoштopИсy зaкoHoM з дня 17 vepвня 1909 p
aсигнyBaHня нa пoзашкiлЬнy oсв|тy всЬoгo п'яTидeсяти тисяv кapбoвaнцiв
нa цlлy PoсtЙсьl<y tмпepIю!

Cepeд зеMстB Укpatни нaЙбiльшe poзBиHyлИ свoю дiяльнiсть в гaлyзi
пoзaшкiльнol oсв|ТИ Хapк|всЬкe гyбepнiальнe зeмствo' мiж iншим, вoнo
opгaHl3yBаJ.lo Ц|лy HизКy дoдaткoвИХ вeЧ|pн|х шк|л з двoplчHиM КypсoМ для
дopoсЛИХ, дe HaBчaHFiя пpoвaдилoся спeц|aлЬHиMи yчИтeляMи |l ятЬ pа3|в
Ha ти>кдeHЬ no 2-3 гoдИHи щoвeчopa Ha кoжнy тaкy шкoлy ryбepнiальнe
зeМствo aсИгoвyвaЛo 1500 кpб pivнo Чимaлo пpислy}к|/|лocя poзвиткoвt
пoзaшкiльнol oсвiти нa Хapкtвщинi тaкoж xapкiвськe Тoвapиствo гpaмoтнoстi

'P 1911 мtнiстpП CтoлипlнтакoжзaбopoнивсвяткувaтинаУкpatнl50-т ipoкoвиниздня
смepтi т Шeвчeнка Ttлькtа в Moсквi noчнe вiдбyвaтися ювiлeйнe святo, щo склaдaлoся з
ypoчистo| naнaх|Аp,Vi в дeнь 26 лютoгo ,l9]1 p ' 3 двox ypoчистих збoplв тoгo са|\'oro дня пo
пoлyAн| для вислyХання вступ|' lol npoмoви гp Ф Ilякa Бapта кШeвяeнкo - нapoднlЙ noeтD, a
УвeЧepl - для вt4сЛухання peфepатiв] акад Ф |(opLua к3наueння Шeвчeнка сepeд пoeт|в
славяHства)' Artroнa Калiшeвськoгo к[Йoтиви пoeзl i  Шeвчeнка) та oЛeкси }1oвицькoгo
кl lJeвчeнкo як маляpD 5 бepeзня 1911 p y вeликiЙ 3алI кoHсepватoplt вiдбyлaся виставa
(Hазар Cтoдoля> з <Beчopницями> П HiщинсЬкoro тa кoнцepт 3 участю M Лисeнкa
MCаAoвськoгoтaapтистlвrаpтистoкlмпepатoрсЬкихмoскoвськихтeатpiв 3числanpивlтаHЬ
вигoлoшeних нa збoрaх 26 лютoro, oсoбrlивo в14зHaчалася пpoмoва Любoвi Янoвськot' Aeлeгaгки
в|дкиян щoнeмoглиУсeбeвсвorЙхатl  налeжнoвшaнyвaтивeлиЧнeнaц|oналЬнeсвятo [2'
с 21 '29 31]
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Beликy дiяльнicть нa пoлi пoзaшкiльнoi oсв|ти poзвиHyлa тaкoж Пepшa
ки.lвсЬкa HapoдHа авдитop|я, щo, накlнeць, дiстaлa зaтвepд)кeння свoгo
стaтyтy дня 3 липня 1901 p. пiд нaзвoю <Киiвськe Toвapиствo дoпoмoги
пoчaткoвiЙ oсвiт i> Biд 1902 p yтвopeнo пpи тiм Toваpиствi кoмiсiT -
лeкцiЙнa, HapoдHиx ЧитaнЬ тa ДИтячVix читaHЬ Читaння пpoвaдиЛися в
piзниx aвдитopiях, м. iн,  y в 'язHицяХ - в ки. iвськiЙ гyбepнiaльнiЙ' в
apeштaHтсЬкиx poтax, в apeштнiм дoмi B oстaннiх poкax лeкцiЙнa кoмiсiя
opгaнiзoвyвaлa, кpiм лeкЦiЙ з лiтepaтypи, iстopii, пpиpoдoзHавствa, тaкoж
з iстopiТ Mистeцтвa тa хyдoжнi Beчopи лiтepaтypнo-MyзиЧHo| твopЧoст|, -
тaк Haпp , 191 3 p. бyв вeнip кoлядoктa вистaвa вepтeпy (Гaлa/aнiвсЬкoгo)
з кoмe'-|таpями. Toвapиствoдo 19,l3 p. видaлo 23нaзви бpoшyp. нapoдниХ
читaHЬ зa чaс вiд 1882 p. дo 19, l3 p, бyлo 2105' вtдвrдyвaнЬ - З25812'
лeкцiЙ - 377, вiдвiдyвaHЬ - 54716; дитячих читaHЬ - 308, вiдвlдyвaнiв -
97692, кoнцepтiв i вeнopiв - 338, вiдвiдyвaчiв 101243, читaнЬ зa дoпoмoгoЮ
Тoвapиствa -.19259, в iдвiдyваviв -214414 [87, с 33, 45,46,55,57,58]
P.1915 - в дняx 7 -12 нepвня - вiдбyвся в Хapкoвi з iнiЦiaтиви xаpкiвськoгo
Тoваpиства гpамoтнoстt пepшиЙ з'i3д в спpавi noзaшкiльнoT oсвiти, щo
Maв свojм зaвдaнням вHeсти пeвнy плaнoвiсть y тlЙ дiлянцi тa з'ясyвaти
noтpeби пoзaшкiльнoТ oсвiти. | тoЙ з'Тзд oдHoдyшнo npивiтaв peзoлюцiю
aвтopa циx pядкiв пpo кoHeчHy пoтpeбy зaпpoвaд)кeнHя yкpaiнсЬкoТ Moви
в пoзaшкiльнiЙ oсвiтi [26J ХapкiвськиЙ з'iзд вeликy yвaгy yдiлив пИтaHням
мистeцЬкoгo виxoвaHHя' opгaнlзaЦ|| Hapoднoгo Тeатpy. HapoдHиХ xop|в'
HapoднИx свят, мистeцЬкиХ вистaв iт tн Tpeбa скaзaти. щo ty т iЙ дiлянцi
пoзaшкiльнoТ oсвiти пoзHaЧився пoмiтниЙ пoстyп з пepшиХ poкiв XХ ст.
Taк'  yпepшe пoявилися пepeсyвHi мистeцькi вистaви. з iн iцiaтиви
yкpaТHcЬкoгo Maляpa B'ячeслaвa Poзвaдoвськoгo. Як y)кe згaдyвaлoся,
КиТвськe тoвapиствo дoпoMoгИ пoЧaткoвiЙ oсвiт i  yлaштoвyвaлo
лiтepaтypнo-мyзиvнi вe{opa, - з числa Тx згaдaю тyт вeчip yкpaiнсЬкИХ
дyм 3 yЧaстю Кoбзapя Тepeшкa Пapxoмeнкa тa пpoф Aндpiя Лoбoди,
щo вигoлoсив вiдпoвiдниЙ peфepaт, КaтepинoдapсЬкe тoвapиствo
aмaтop|в вивчeHHя Кyбaнськoгo кpaю yлauJтyвaлo 7 бepeзня 1903 p
зaс|дaHHя, дe кoбзap MиxaЙлo Кpaвнeнкo викoHaв дeкiлькa yкpaiHсЬкиХ
пiceнь, a C. Пeтлюpa пpoчитaв peфepaт Ha тeмy кКoбзapl, lХHс стaнoвищe
тa зHaЧeHHя> [109. с 33. f loкyмeнти] Пoявилися aмaтopськi тpyпи з
сoлoм' - Hanp . в с Пoзникax Лoxвицькoгo пoвiтy, зaвдяки пpaцi Baсиля
Pyсинoвa; м iн, 7 жoвтня .1 901 p. сeляHсЬка мoлoдЬ в с пoзHикaХ
yлaштyвaлa вистaвy пiд кepyвaнням M Кpoпивницькoгo Ишлa дpaмa
<Heвoльник> тa <Пpиxo)кa> (<ЛaкeЙскaя> M Гoгoля в пepeкладi нa
yкpaiнськy Nаoвy B Pyсинoва) [49, с 89-90] У тoмy сaмoмy пoвiтt, з
tнiцtaтиви caMих сeляH, noвстaли тpи сeляHсЬк| тpyпи, щo пoчaли

457



yлaштoвyвaти yкpajнсЬкi вистaви M.КpoпивHицЬкий в3яв Ha сeбe
кepyваHHя тИми HаpoдниMи apтИстa|лV| 111,1 , с 16 Teк изв ] Як вlдoмo.
спpaв| сyтo HapoдHиx вистaв npисвятив oстaннi poки свoгo )кИття
M КpoпивницькиЙ, пepeбyвaюни y сeбe нa Хyтopt <3aтишoк> нa Хapкtвщинi
|52' c 29З-294] B мiстi  Кoвaлiвцi,  нa Пoлтaвщинl. з iнiцiaтиви мiсцeвoгo
пoM|чнИкa yчитeля, зaсHyвався гypтoк aмaтopiв. пepeважHo 3 сeляH, для
yлaштoвyвaHня yкpаiHсЬкиx вистaв <Cвaтaння нa Гoнчapiвцi>,
<Бoндapiвнa> l  iн [110, с.  37 loкyмeнти]

Пoявилoся тaкoж багaтo сeляHсЬкиx xopiв Hапp., в о Чyлкoвoмy
Бpaцлaвськoгo пoвiтy yтвopивCя щe в BO-x pp. ХlX ст сeляHсЬкиЙ xop,
щo склaдався Ha пoчaткy ХХ ст з 4Q oсiб oбoх poдiв !иpиГeHт тoгo
хopy сiльськиЙ yvитeль К Лyкaшeвич пoчaв B|лcтУnaти зi  свoiм xopoм в
lHшиx мiсцях, щoб пoзнaЙoмити з вислiдaмИ свoei пpaц| шиp|. lJy
люднtсть. 3 числa сeляHсЬкиХ хopiв oсoбливo E}изHaчився xop в кiлькoстi
180 oсiб, щo Йoгo opгaнiзyвaв лiкap Пopфиp leмyцькиЙ в с oxмaтoвi
нa Киiвщинi. ocь щo зaнoтyвaв пpo xop П. .Qeмyцькoгo y <lJ.|oдeнникoвl>
пiд дaтoю 5 vepвня 1910 p. e. Чикaлeнкo: <Cпiв xopy зpoбив нa Haс
(e Чикaлeнкaтa B Bинничeнкa - C) вeлинeзнe вpaжiння .  я в мyзицi
людинa HeгpаMoтнa. aЛe зMaлкy чyю, як Hapoд спiвас' i  знaю, щo вiн
спiвae xopoвi пiснi нe тaк, як Тx спiвaють iнтeлtгeнти B iнтeлiгeнтськиx
ХopaХ мeлoдiю (мoтив) вeдyтЬ тeHopи тa жiнoчi дИскaHти, a iншi гoлoси
iм втopятЬ; в yкpaiнсЬких нapoднiх хopaХ мeлoдiю вeдyтЬ нижчi гoлoси-
бapитoни. aлЬти, а тeHopи чи дискaнти. так звaнi п|дгoлoсHики' вивoдятЬ
ваpiaцiT гopoю oт voмy сeлянИ, чyючи, як спiвaють tнтeлiгeнти, кaжyтЬ,
щo пaни сп|ваЮтЬ, Haчe naнaХидy пpaвлять, сeбтo Ha цepкoвHиЙ лaД
Cпiв Йoгo (П .Qeмyцькoгo - C.) xopy poбить чapyючe вpа)к|Hня
свoсptднiстю, opигiнальнiстю i нeпoдlбнlстю дo свpoпeЙськoгo чи нa[Uoгo
iнтeлtгeнтськoгo тa цepкoвнoгo спiвy Beликe дlлo poбИтЬ дp fleмyцькиЙ;
шкoдa, щo вiн на цiлy Укpaiнy мaЙжe oдинoкиЙ А тим чаcoм тeпep,
кoлИ пpoсвiтньot poбoти нe мoжнa poбити нa сeлi,  хopoвиЙ спiв тa
тeaтpaльнi вистaвИ бaгaтo MoжyтЬ пpислy}|{итися дo нaцioнaльнoгo
в|дpoджeнHя Haшoгo Hapoдy) [82. с. 139].

oтoж, дiяльнiсть зeгЙств i  p iзниx кyлЬтypнo-oсвiтнix opгaнiзaцiЙ
niдгoтoвилa Кaдpи poбiтникtв нa пoлi пoзaшкiльнoi oсвiтИ з кoлa сaмoгo
нapoдy, щo Й зaстoсУBaлVi свiЙ дoсвiд дopeвoлюЦiЙнoгo чaсy дo пpaЦ| y
влaсHиХ пoзaшк|лЬHИХ yстaнoвaх, щo пoвстaли 3 peвoлюцiсю 1917 p

Paнlш нiж пepeЙти дo oглядy HapoдHor oсвiти з чaсy peвoлюцi i
1917p, пoдaM y загaЛЬHих pисax стaн oсвiтнЬoi спpaви нa Укparнi пepeд
1 01-7 а

3a дaними Киjвськoгo стaтистичнoгo кoмlтeтy, в сeлax Киiвськol гyб
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на 1 сlчня 1908 p нaлtvyвaлoся дiтeЙ шкiльнoгo вiкy 344920, з HиХ
вчИлoся B шкoлax 136382' сeбтo 208538' aбo 60,5% дiтeЙ зaлишилoся
бeз нaвчaння [1, с s2l  P.1910 нe бyлo пpиЙнятo дo шкiл КиТвськoi
шкiльнoi oкpyги, щo oxoплювaлa п'ятЬ yкpalнсЬкиХ гyбepнlй, 171513
дiтeй, з них ,101055 

дiтeЙ нe бyлo пpийнятo чepeз тtснoтy шкiльних
пoмeшкaнЬ [38' с 34] 3a дaними oднoдeнHoгo пepeписy нapoдних шкiл.
з HиХ ЦepкoвнoпapафiялЬниx тa шкiл гpalлoти - 6628, сeбтo 59'6% [3B'
с.33]. P. 1915 нa HaдднiпpянськiЙ Укpaiнi бyлo вcьoгo 19340 шкiл, дe
вчилoся 1663000 дiтeЙ.

Aлe щo мoглa дaти дiтям нayкa в Hapoдниx шкoлaХ oсoбливo в
цepкoвHoпapaфiяльних тa UJкoлax гpaf\лoти, кoли тi шкoли бyли нyжi дiтям
i свoею Moвoю' i всiм свolм дyхoм?

lJ-]e г ipшe стoялa спpaвa з пoзaшкiльнoю oсвiтoю, щo He Moглa
кopистyвaтися yкpalнcЬкoЮ мoвoЮ тa сnpияти poзвиткoв| yкpaIHсЬкo|
кyлЬтypи

Чyжa для yкpаiнськoгo нapoдy шкiльнa Й пoзaшкiльнa oсвiтa нeMинyчe
вeлa дo пoслiдoвнoгo пiдyпaдy yкpaIHсЬкo| кyлЬтypи Peцидивtзм
нer. lисЬMeHнoстi - цe бeзпoсepeднiЙ нaслrдoк pyсифiкauiЙнol пoлiтики
цepкoвHoгo peжиMy.

УкpаiнськиЙ Hapoд, щo y)кe ,165a p викЛикaв здивyвaHHя нyжинцiв
свoeю кyлЬтypoю, пoчaв пoвoлi тpaтити свoe кyлЬтypнe нaдбaння

3poзyмiлa piч, щo <дepyсифiкaцiя> шкoли i  oсвiти взaгaлi стaлa
пepU'Jим гaслoм yкpaТHсЬкoгo Hapoдy вжe 3 пepшoгo дня peвoлюцiЙнoгo
pyxy 1917 p

Пpистyпaюни дo oглядy стaнy Hapoднol oсвiти вiд peвoлюцi i  1917 p
(8 бepeзня н ст ) дo кiнця листonata 1920 p ' мyшy нaсaмnepeД yкaзaти.
щo Укpalнa зa тoЙ чaс пepe}килa дeкiлькa змiн влaди, з якиx кoжHa якщo
He вHoсилa щoсЬ свoгo Hoвoгo, тo бoдaЙ pyЙнyвaлa cтape в систeмi тa
opгaнiзaцli HapoдHoT oсвiти. a тoMy для кpaщoгo poзyмiння iстopil HapoдHoi
oсвiти тoT дoби нeoбxiднo встaHoвити пeвнi пepioди, 3в'язyючи |Х з
пaнyвaHHяM тol чИ |Hшoj влaди нa Укpaiнi

oтoж, нa мiЙ пoгляд, всю oзнaЧeнy тyт дoбy Moжнa пoдiлити Ha чoтиpи
пepIoди

ПepшиЙ пep|oд - чaс влaди Tимчaсoвoгo poсiЙськoгo ypядy вiд 8
бepeзня 1917 p дo видaнHя.10 vepвня 1917 p lУнiвepсaлy Укpalнськol
[.{eнтpaльнol Paди, щo пoКликaв дo )киття Гeнepaльний сeкpeтapiaт' в
тiм числi i  Ceкpeтаplaт oсвiти.

.PeциAивiзм нeписЬмeннoстI кoHстaтyють мaтepiали бaгатьoх зefutств Haпp, в
Чepнlгiвcькlй гу6 були випaдки щo за 34 poки пo зaкlнчeннi шкoли yннi зoвсiм зaбyвaли vитaти
[1a'  с 46]

t

I
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ppугиЙ nepioд - вiд | Унiвepсaлy Укpaiнськot l-{eнтpaлЬHol Paди дo 30
квiтня 19,|8 p, кoли нiмцi poзiгнaли Укpatнськy QeнтpaлЬHy PaдУ тa
yтвopили Гeтьмaнaт' t-{eЙ пepioд oбiЙмae тaкoх( oднoмiсяvнy oкyпaцiю
poсiйськими бoльшeвикaMи частиHи Укpaiни, aлe тa oкyпaцiя бyлa
oстiльки кopoткoчaсoвим eпiзoдoм, щo бoльшeвицЬкa влaдa нe встиглa
Й пoчaти poбoтy в oсвiтнiЙ дiлянцi.

Тpeтiй пepioд - чaс влaди гeтЬMaHa Пaвлa Cкopoпaдськoгo вiд 30 квiтня
дo 15 гpyдня 1918 p. '  кoли внaслiдoк пoвстaння yкpaTнсЬкoгo Hapoдy
злiквiдoвaнo Гeтьманaт.

Чeтвepтий пepioд - чaс влaди flиpeктopil вiднoвлeнol УкpaTнськoi
HapoднoТ Peсnyблiки. У цeй пepioд - вiд лютoгo 1919 p. oкyпyютЬ зHaчHy
чaстинy Укpatни зi стoлицeю Кисвoм тo бiльшoвики (дo пoлoвини сepпHя
1919 p ).  тo дeнiк iнцi (дo пoлoвини гpyдня 1919 p ),  a пoтiм знoв
бiльшoвики. '/

У пepшиЙ пepioд oпiкy нaд нapoднoю oсвiтoю нa Укpaiнl взялo нa сeбe
yкpaiнсЬкe yчитeлЬствo, щo нeгaйнo пpистyпилo дo yкpaiнiзaцiТ шкoли
ТимчaсoвиЙ poсiЙськиЙ ypяд мyсiв paхyвaтися з тим фarгoм i 28 бepeзня
1917 p, yxвaлив дoпyстити в шкoлaх Киtвськoi шкiльнoj oкpyги нa$|aння
yсix пpeдмeтiв yкpaTнсЬкoю мoвoЮ пpи yмoвr зaбeзпeчeння yvнiв нe
yкpatнцiв HaвчaнHягvl в poсiЙськiЙ мoвi 7 квiтня TимчaсoвиЙ ypяд iмeнyвaв
пpoф. Mикoлy Baсилeнкa кypaтopoм Киiвськoj шкiльнoi oкpyги, a
Boлoдимиpa Hayмeнкa - Йoгo пoмiчникoм | тoЙ, i дpугиЙ бyли зaнaдтo
пoмlpкoвaнi t нe вtдпoвiдaли Haстpoям yкpajнсЬкoгo гpoмaдяHства, щo
pвaЛoся пepeвeстИ yкpа|H|зaц|Ю oсвiти - в|д ни)кчих шк|л дo вищих - y
нaЙкopoтшиЙ нaс BиpaзHикott,l тиx нaстpo]в бyв ПepшиЙ BсeyкpаiнськиЙ
з'Iзд yкpaTнських yнитeлiв i пpoфeсopiв' щo Йoгo opгaнiзoвyвaлo Toваpиствo
шкiльнoi oсвiти нa чoлi з |вaнoм Cтeшeнкoм - в днях 5 € квiтня 1917 p.
3'Iзд тoЙ, м iн . yхвaлив пpoсити Укpaiнськy l-{eнтpaльнy Paдy yтвopити
Гoлoвнy шкiльнy paдy, якiЙ пiдлягaли б кypaтopи тpьox шкiльHих oкpyг нa
Укpaiнi тa якa плaнoвo пoвeла б спpaвy opгaнiзaцii piднol шкoли i oсвiти
на Укpaiнi

Укpaiнськa l-{eнтpaльнa Paдa спpaвдi yтвopилa npи сoбi шкiльнy
кoмiсiю, щo дo нei вxoдила цiла Paдa Toвapиствa шкiльнoi oсвiти. 3гoдoм
з тoТ кoмiс i i  виpoстae Гeнepaльнa шкiльнa paдa пpи Гeнepaльнiм
Ceкpeтaplaтi oсвiти [59. с 18-19] УкpaTнськoмy yчитeлЬствy дoвe,.loся
вeсти вeлИкy бopoтьбy за piднy шкoлy нe тiльки з пpиl-tЦипoвиMи кoлaми
poсiЙськoгo гpoМaдяHствa, щo бaжaли зa всякy цiнy вiдстoяти дaвHe
yпpивiлeЙoвaнe свoс стaнoвищe пiд пoкpивкoю шиpoкoT симпaтi i  дo
визвoлЬHиХ 3MагaHЬ yкpaiнсЬкoгo наpoдy: вiдсeпapyвaння yкpaТнськoгo
Hapoдy вiд poсiЙськol кyлЬтypи, <poднoй, близкoЙ и нyжнoЙ yкpaиHскoMy
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Hapoдy) '  Moвляв' нeпJlинyчe npивeдe дo стpашHoгo пoнижeння
кyЛЬтypнoгo piвня на Укpaiнi Toмy щo Тимчaсoвий poсiЙськиЙ ypяд He
Йшoв нa 3aдoвoлeння виllЛoги yкpajHсЬкoгo Hapoдy в спpaвl aвтoHoм|i
Укpaiни. УкpaТнськa l-{eнтpaльнa Paдa виpiшилa oгoлoсити aвтoнoмiю
УкpaТни свoiм <l Унiвepсaлoм дo yкpaТнсЬкoгo Hapoдy, на Укpaтнi i noзa
УкpaTнoю сyщoгo)), дe спoвiщaлoоя, щo <oднинi сaмi бyдeмo твopити
нaшe життя).

У сepeдинi чepвня 1917 p' пoвстaв ГeнepaльниЙ сeкpeтapiaт.
Гeнepaльним сeкpeтapeм oсвiти став |вaн Cтeшeнкo, гoлoвa

Тoвapиствa шкiльнol oсвiти, a йoгo пoмiчникoм Пeтpo XoлoдниЙ, тoвapиш
гoлoви тoгo самoгo Тoвapиствa B дeклapaцii Гeнepaльнoгo сeкpeтapiaтy
з tня26 ЧepвHя 1917 p тaк нaмiчeнo пpoгpaMy в спpaвi HapoдHo| oсвiти:
<Ceкpeтapiaт мae на мeтi нaсaмпepeд з'eднaти y свoiх pyкax всe
кepyвaHHя шк|лЬнoю oсв|тoЮ' a сaмe: дoгляд зa пepeвeдeHHя]vl нa м|cцях
yкpaТHi3aцi i  шкoли, opгaнiзaцiю видaHHя пiдpyчникiв, в iдшyкaння i
пpигoтoвлeння yнитeлiв для шкiл* тa пoмiч y зrypтyвaннi Tх y пpoфeсiйнi
тoвapиcтвa. B спpaвi пoзaшкiльнoi oсвiти Ceкpeтapiaт мae нa мeтi
дoпoмoгy кyлЬтypHиM тoвapиствaм !ля здiйснeння свoТх зaвдaнЬ y
шкiльнiЙ спpaвi Ceкpeтapiат мaс пoдбaти пpo ствopeння Bсeyкpatнськoi
шкiльнoi paди, якa нoситимe тepитopiaльний xapaктep, a зpaзy t\ 'aс
пoкopистyвaтися |снyючим opгaнofii влaди' як oт tlJк|лЬHими oкpyгail'и'
aбo гpoмaдянсЬкими iнститyцiями, 3 якими зaв'я)кe пoстiйнi знoсини. .Qля
noстiйнoгo зв'язкy з мiсцями Ceкpeтapiaт liae нa мeтi зaвeсти свoiх
опeцiaльниx кoмiсapiв пo нapoднiЙ oсвiт i>.

Ha жaль, ГeнepaльниЙ сeкpeтapiaт зyстpiнyв вeликy oпoзицiю npoти
yкpaiнiзaцii |'l lкoли нe тiльки з бoкy вopoгiв yкpaiнськoi кyлЬтypи' - poсiян
тa зpoсiйщeних (мaлopoсiв>' aлe й з бoкy кepмaниviв Киiвськol шкiльнoj
oкpyги, щo зoвсiм iгнopyвaли yкpaТHсЬкe пpaвитeлЬствo, a yвeсЬ чaс
зHoсилися з TимчaсoвиM ypядoм i вiд ньoгo дiстaвaли диpeктиви, i нaвiть
тoдi' кoли TимчaсoвиЙ ypяд пiсля дoвгиХ вaгaHЬ зaтвepдив ГeнepальниЙ
сeкpeтapiaт (1 вepeсня 1917 p.) тoдiшнiй кypaтop КиiвськoТ шкiльнoj
oкpyги B. Hayмeнкo пoixaв дo Пeтpoгpaдa дorЙaгaтися Fieзaлeжнoстi
oкpyги вiд ГeнepaлЬHoгo ceкpeтapiaтy oсвiти. He мaючи жaдHoi
eкзeкyтивнoi сили, Ceкpeтapiaт oсвiти спиpaвся лишe нa пoвнy
сaмoпoжepтви пpaЦю yкpa I HсЬкoгo yч итeл Ьства тa yкpa| нсЬкoгo нapoдy.
Пpи дoпoмoзi BсeyкpaтнсЬкo j yчитeльськoТ спiлки вдaлoся влiткy .1917p

зopгaнiзyвaти дo сoтнi yнитeлЬсЬкиХ кypсiв нa кoшти зpeфoptvloвaниХ

-Пepeд peвoлюцioю 1 91 7 p бyлo на УкpаТнi 33 yvитeльських сeмiHapг. тa 8 yнитeльських
iнститрiв [59 с 80]. а такoж 5 цepкoвнor{итeльсЬкиx uкiл|27, c 27o|
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нa дeмoкpaтичниХ зaсaдaх м|сцeвиx сaмoyпpaв' a зa дonoMoгoю
Toвapиствa шкiльнoi oсвiти виpoбити yкpaiнcЬкy тepмiнoлoгiю в plзних
дiлянкaх нayки, yкpatнськиЙ пpaвoпис i пiдpyvники. Te сaмe Toвapиствo
виpoбилo плaH eдинol шкoли нa УкpaTнi, щoб дaти зMory дiтям вiльнo
пepeхoдити вiд нижvoT дo сepeднЬoТ i вищoT шкoли ToЙ плaн сдиHoТ
шкoли, пiсля oбгoвopeнHя Йoгo нa I l  BсeyкpaTнськiм yнитeльськiм з ' iздi
в дHях 10-12 сepпня 1917 p., лiг в oсl- loвy пpoeкгy eдиF|oi шкoЛи, щo
йoгo oпpaцЬoвyвaлa низкa кoмiсiй пiд кepyвaнHяM тoвapишa Гeнe-
paлЬнoгo сeкpeтapя, a пoтiм тoвapишa мiнiстpa oсвiти П. Xoлoднoгo
3a Гeтьмaнaтy тa poбoтa кiлькa paзiв пpийнялaся, iтiльки зa flиpeктopii
пpoeКт eдиFloi шкoли бyв зaкiнveниЙ' ToЙ caмиЙ 3'Тзд yxвaлив, м. iн..
Kлoпoтaтися пpo зaсHyвaHня в Киoвi Hayкoвo.пeдaгoгiннoT aкaдeмit [1 8,
с.  395].

УкpaiнськиЙ нapoД сaм yзяв нa сeбe yтвopeнHя тa yтpимaнHя
yкpaiнськиx шкiл нapoдHиx, вищиx пoчaткoвиx i сepeднix TимчaсoвиЙ
ypяд зoвсiм He дaвaв кoштiв нa yтpиtvtaння yкpaТнських шкiл, i лишe в
сepпнi 1917 p зaтвepдив зaкoHoпpoeп мiнiстpa oсвiти Тимчaсoвoгo УpяДу
пpo вiдкpитгя двoх yкpaTнсЬких дepжaвHиx гiмназiЙ, пpo зaсHyвaння пpи
Ки jвcькiм yнiвepситeтi кaфeдp yкpaiнськoi мoви, лiтeparypи, iстopil i пpaва,
пpo дoпoмoгy 20 (двaдцяти!) тисян кpб. нa видaння yкpaiнськиx
niдpyvникiв тa 5 тисяч кpб. УкpaiнсЬкoмy нayкoвoмy тoвapиствy в Киeвt

3poзyмiлa piv, щo тaкe глyмливe стaвлeнHя Тимчaсoвoгo poсiЙськoгo
УpяДу дo кyлЬтypних пoтpeб Укpatни. дe кo)кнe мiстeчкo' сeлo i хyтip
HaMaгaлися Мaти y сeбe тy vи iншy t lJкoлy, пoглиблювaлo нeпpиязHЬ
yкpalнсЬкoгo Hapoдy дo Poсii | спpaвдi, якe зHaЧeHня мoглo мaти вiдкpиття
двoх yкpaiнсЬкиx дepжaвHиx гiмнaзiЙ, кoли силailnи сalioгo yкpalнсЬкoгo
гpol'aдянствa дo oсeнi 1917 p. вiдкpитo 53 yкpaiнськиx cepeднiх шкiл, в
тiм числi тpи yкpaiнськt гtмнaзii в Киовi. TaкиЙ нevyвaний зpiст нoвих
yкpalнсЬкиХ сepeднiх шкiл пoяснюeтЬся тим, щo Гeнepaльний сeкpeтapiaт
oсвiти нe в силi бyв пepeвeсти yкpaТнiзaцiю сepeднiх шкiл vepeз
нeвикoнaHня poзпopядкiв yкpaТнськot влaди, сабoтaж i глyзyвaння 3 yсЬoГo
yкpaiHсЬкoгo з бoкy диpeкгoptв i yнитeлiв' здeбtльшoгo poсiян, вopoжИХ
спpaвi yкpaiHсЬкoi шкoли i  кyльтypи. 3 тo1 пpиvини Й дoвoдилoся
вiдкpивати нoвi yкpaiнськi сepeднi шкoли зaмiсть тoгo, щoб yкpaTнiзyвaти
iснyюнi poсiЙськi шкoли.

[J.{e г ipшe стoялa спpaвa 3 yкpaiнiзaцieю вищих шкiл КиIвськиЙ
yнiвepситeт y липнi 1917 p. нaдiслaв Тимчaсoвoмy ypядoвi мeмopiaл, дe
виявив Hqдвo3HaЧHe сBoe стaвлeHHя дo yкpaiнсЬкoi кyлЬтypи: <Ha всi лaди
пpoпaryrтЬся i нaв'язyсться мiсцeвoмy Haсe,leнHю чyжa Й мaлoзpoзyмiлa
Йoмy мoвa, щo нe 3'явилaся витвopoм opгaнiннoгo poзвиткy, aлe [UтyчHo
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yтвopeHa 3 пeвниt\'l i ясним oбpaxyнкoм Ha тe, щoб зpoбити iх мo)|оивo
Meншe пoдtбнoю дo зaгaлЬHopoсiЙськoi мoви. Пpoвoдиpi yкpaiнсЬкoгo
pyxy дoмaгaютЬся зaвeсти yкpaiHсЬкy Moвy як дep)кaвHy мoвy t мoвy
HaвчaHня A пpo тe нaЙмiцнiшим i нaЙдopoжниrЙ для oбoх нapoдiв зв'язкot\,l
с Haшa лiтepaтypнa i зaгaльнoдepя(aвнa мoвa, щo 1T oбидвa плef\,leHa з
зaкoнl-loю гopдicтю i мaЙжe нa piвних пpaвaХ MoжyтЬ нaзвaти свoeю
.Qoмaгaння зaстyпити зaгaлЬнopoсrЙськy лiтepaтypнy t\4oвy в мaЙбyтнiЙ
Укpaiнiтaкoю шryчнo yтвopeнoю i нeдoстaтнЬo щe poзpoблeнoЮ fr4oвoю
зaгpo)кyr зaтpимaнHя poзвиткy oсвiчeнoсти тo]riy Hapoдoвi, щo змyшeниЙ
бyдe нeю кopистyвaтися> [59, с' 73]'

3a КиIвським yнiвepситeтoм вистyпae КиTвськиЙ пoлiтeхнiчниЙ
iнститy1 a oдeськиЙ yнiвepситeт Ha 3aпитaння Гeнepaльнoгo сeкpeтapя
oсвiти пpo yкpaiнiзaцiю вiдпoвiдae: <Пpoсиt\,lъ снoситЬся Ha oффицiaль-
нoмъ язьlк't> [59' с 74].

oтoж i тyт дoвoдилoся yкpаlнсЬкoмy гpoмaдянствy nepeбиpaт|А нa
сeбe yтpимaння нoвих yкpaТнсЬких вищиx шкiл. Тaк, 5 жoвтня 1917 p'
вiдкpитo в Киeвi УкpaTнськиЙ нapoдниЙ yнtвepcитeт в склaдi тpЬoХ
фaкyльтeтiв: iстopиннo-фiлoлoгiчнoгo, фiзикo.мaтeMaтичHoгo тa
npaвHичoгo, a тaкoж пiдгoтoвtих дo yнiвepситery кypсiв (зaгaльнa кiлькicть
слyxaнiв . 1400). pня 7 листoпaдa 19,|7 p вiдкpитo в Киeвi тaкy x( нa
гpoмaдськi тa пpивaтнi кo|'Uти Укpa jнськy Hay кoвo-пeдaгoгiн нy Aкaдeм iю*,
щo Maлa пiдгoтoвляти кaдpи yнитeлiв yкpaiнoзнaвствa для сepeднix шкiл
[18'  с 400]

Пiсля ||| Унiвepсaлy УкpaTнськot I-{eнтpaльнor Paди (7 листoпaдa
1917 p.) '  щo Hим пpoгoлoцJeнo УкpalнсЬкy Hapoднy Peспyблiкy,
l-{eнтpaльнa Paдa зaкoнolt' з дHя 28 гpyдня 1927 p. злiквiдyвaлa шкiльнi
oкpyги. Ha Tx мiсцe yтвopeнo Кoмiсapiaти 3 пpeдстaвHикiв yсix нацiй (no
4 yкpalнцiв тa пo oдHoltiy вiд poсiян, пoлякiв i жидiв) Cкaсoвaнo тaкoж
диpeкцiT тa iнспeкцi i  нapoдниx шкiл'  а нa iх мiсцe встaHoвлeнo
гyбepнiaльниx i  пoвiтoвиx кoмiсapiв нapoднoi oсвiти тa пpи них шкiльнi
paди.

У дняx 15.20 гpyдня 1917 p вiдбyлaся в Киeвi Hapaдa зeмських i
мiськиx дiячiв в спpaвi opгaнiзaцii нapoднoi oсвiти нa УкpaТнi Hapaдy тy
opгaнiзyвaлo мiнiстepствo oсвiти. Пoстaнoви тoi нapaди вмiщeнo в ч. 5-6
(сiнeнь-лютиЙ 19. l8 p.) жypнaлy <Biльнa yкpaTнсЬкa шкoлa).

ТoЙ сaмиЙ ||| Унiвepсaл oгoлoсив i  нaцioнaлЬнo-пepсoHaлЬHy
aвтoнoмiю для нaцioнaлЬних мeншoстeЙ. Щoб пepeвeсти в життя

*C Пaстepнак в свoiй пpац| (l3 |сropii oсвiтнЬoгo pyХy за часи peвoлloцii 1 91 7- 1 9 1 9 pp )
вкaзye, щo 7 лucroпaдa 1 91 7 p. вiдкpитo в Киевi пeдaгoг|чн| кypси я|( пoчатoк ПeдаroriннoT
AкадeмiT [59, с 74]
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aвтoнoмiЮ в дiлянцi oсвiтHЬoi спpaви' ГeнepaльниЙ сeкpeтapiaт oсвiти
виpoбив пpoeкт yпpaвлiння спpaвaпnи oсвiти нa УкpaTнi. 3гiднo з тим
пpoeКтoм, кoжнa нaцiя зaвiдyr спpaвaми овoс| oсвiти чepeз вщпoвtднi
нaцioнaльнi opгaни. HaЙвищим opгaHoм' щo oб'eднyо дiяльнiсть
кyлЬrypнo-oсвiтнiх yстaнoв yсix нaцiй Укpatни, e ГeнepaльниЙ сeкpeтapiaт
oсвiти Ha мiсцях aнaлoгiчними oб'eднyючиMи opгaнaми мaють бyти
зaгaльнi ryбepнiaльнi шкiльнi paди. 3aсoби, щo iх видae ГeнepaльниЙ
сeкpeтapiaт oсвiти нa пoтpeби HapoдHoj oсвiти, пoдiляються пoмiж
сeкpeтap|aтaми нaцioнaлЬHиХ мeншoстeЙ пpoпopцiЙнo дo кiлькoстi
люднoстi кoжHoТ нaцioнaльнoстi Xoнa пpoeкт yпpaвлiння oсвiтoю
oфiцiЙнo i нe бyв yхвaлeниЙ, aлe Hи[4 кepyвaлися в цeнтpi i пoдeкyди нa
мiсцяx. oстaтoчнo пpoeкт ynpaвлiння Hapoднoю oсвiтoю бyв зaтвepджe-
ниЙ !иpeкгopieю УHP.

Hapoднe шкiльнИцтвo пoслiдoвнo poзвивaлoся, тaк щo мiнiстepствo
oсвiти" (гeнepaльнi сeкpeтapiaти пiсля lV Унiвepсaлy з дHя 22 ciчня 1918
p , щo ниt\,l пpoгoлoшeнo сaмoстiЙнiсть УкpaТнськoi Hapoднoi Peспyблiки,
пepeтвopилися y вiдпoвiднi мiнiстepствa, пoстaвилo нa пopядoк дeнний
питaнHя пpo всeHapoдHe Haвчaння i виpoбилo такi гoлoвнi oсHoви:

(,1 B Укpaiнськiй Hapoднiй Peспyблiцi всiм дiтям шкiльнoгo вiкy
пoвиHHa бyти забeзпeчeнa мoжливiсть oдepжaти бeзnлaтнy oсвiтy в дoбpe
зooгaнiзoван tЙ зaгaльнooсвtтнiЙ шкoлi.

2'Чac Hayки в нapoднiй шкoлi7 poкiв. ПepшиЙ стyпiнь 4 poки, дpуrиЙ
(пpoдoвжeння) 3 poки Увaгa: в пepuJy нepгy зaбeзпeчyrтЬся пepший
стyn|нЬ.

3. Шкoли вiдvиняють мiсцeвi сaмoвpядyвaнHя зaлeжнo вiд кiлькoстi
дtтeЙ шкtльHoгo в|кy, пpистoсoвyючи кiлькiсть шкiл дo чoтиpЬox гpyп
шкiльнoгo вiкy дiтeЙ: 7'  8 '  9 '  10 лiт для гIepшoгo стyпeня i  11' 12' 13 для
дpyгoгo стyпeня'

4. Кiлькiсть дiтeй нa oднoгo вчитeля пoвиннa бyти нi в якiм paзi нe
бiльш 40 дyш.

5. Утвopeння шкiльнoi сiтки i склaдaнHя фiнaнсoвoгo плaнy для iT
здtйснeння дopyЧarтЬся мiським i пoвiтoвим 3eмсЬким сaмoвpядyвaHHяпll.

6 '  УтpимaнHя в нapoднiй щкoлi пepшoгo стyпeня з дep)кaвниx
кoштiв бyдe 1800 кpб. нa piк i  , t50 кpб. нa нaвчaння зaкoнy Бoжoгo зa
кoжeH кoмплeКт, a всЬoгo нa кoмплeкт (40 yннiв нa piк 1950 кpб)

7. Пpивaтним бeзплaтним |,.lJкoлaм лишaeтЬся пpaвo включитисЬ в
цlк|лЬнy с|ткy чepeз в|дпoв|днe мtсцeвe сaмoвpядyвання нa зaгaлЬниХ
oснoвaХD [59' с. 59].

,Пepшим мiнiсrpoм У H P бyв I Cтeu.внкo. а йoгoтoваpишeм П Хoлoдний, I Cтeшeнкo
зaгинyв вiд кyлi нeвiдoмoгo 3лФ1инця в пo,гrавi в нiч нe 3,l липня ,l 918 p
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Lloдo сepeднix шкiл мiнiстeртвo oсвiти (зa мiнiсгpyванHя B'ячeслaвa
Пpoкoпoвинa) виpoбилo пpoeкт пpo фyнщiT neдaгoгiчниx paд, щo, 3 oдHoгo
бoкy, зaбeзпeЧyвав iнтeщси yчитeлЬствa' 3 дpyгoгo, iнтepeси yкpaiнськoi
кyлЬтypи Дo пeдaгoгiчниx paд мaли вхoдити всi yнитeлi (-льки) Щкoли,
шкiльниЙ лiкap' oдин пpeдстaвHик вiд мiсцeвoT нaцioнaлЬнoT paди oсвiти
тa пpeдстaвники бaтькiвськoгo кoмiтeтy y кiлькoстi 1/3 числа члeнiв
пeдaгoгiннoi paди Пeдaгoгiчнa paдa шкoли вибиpaс адмiнiстpaцiю шкoли
тa пeдaгoгiнний пepсoнaл' a зaтвepдЖye ix ryбepнiaльнa шкiльнa paдa
Пpи пoнoвнiIvl Heзaтвepджeннi ryбepнiaльнa шкiльнa paдa ilio)кe пpизHaчити
свoгo кaндидaтa - Haдсила}o.{и цeй тимнaсoвиЙ пpoeп пeдaгoгiнним Paдaм,
мlнiстp oсвiти Haкaзaв нe пiзнiшe кiнця 1917l18 aк.p. пepeви6paти
диpeктopiв i  всix iншиx oсiб, щo заЙмaють aдмiнiстpaтивнi noсaди в
сepeдH|х шкoлax.

У спpавi вищиx шкiл мiнiстepствo oсвiти виpiшилo пepeтвopити
УкparнськиЙ наpoдниЙ yнiвepситeт нa дepжaвHий, вiдкpити yнiвepситeт y
Кaм'янцi нa Пoдiллi, пoшиpити кaфeдpи yкpalнoзнaвствa тa зaвeсти y
всix вищих шкoлaХ лeктopaт yкpaiнсЬкoi мoви як oбoв'язкoвиЙ пpeдмeт
для вс|х слyxaч|в.

У пpoфeсiЙнiЙ oсвiт i  пepeвeдeнo peopгaнiзaЦiю yчитeлЬсЬкиx
сeмiнapiЙ тa iнститyтiв нa oснoвi зaкoнy Tимчaсoвoгo ypядy з дня 14
чepвHя 1917 p 3гiднo 3 тиI\ '  зaкoнoм, yчитeлЬсЬкi сeмiнapi i  стaвaли
сepeднiми |'llкoЛaми з 4-piнним кypсoм, a iнститyти - шкoлaми вищe
сepeднiх (пpиймaються тyди oсoби з зaкiнчeнoю cepeднЬoю oсвiтoю) з
3-pivним кypсoм. Bиpoблeнo плaн opганiзaцii цiлoТ мepeжi пpoфeciЙних
шкtл, aлe пepeвeсти Йoгo в )киття, He вдaлoся, . вiдкpитo лишe Укpalнськy
aкaдeмiю мистeцтвa 22 лиcтonaдa 1917 p.

Bибyx peвoлюцiT ,1917 p. стaHoвитЬ пepeлoмний мoмeнт тaкo)|( в
oсвiтнiй акцil пoльсЬкoгo гpol'aдянствa нa Укpatнi. 3aнeпaд цapсЬкoТ
влaди yсyHyв пpaвoвi пepeшкoди в зaснyвaннi пoльськиx шкiл. oсь дaнi,
щo пoкaзyЮтЬ дoсягHeння пoлякiв нa лeгaльнiм /pyнтi: p. 1917-19. l8 бyлo
нa Укpaiнi: 35 сepeднiх шкiл, yvнiв У l1vix .6526; 1253 пoчaткoвиx шкiл.
yннiв - 75283.,9 пpoфeсiЙниx шкiл, yvнiв - 425; pазoм: 1297 ulкiл' 82234
yннiв [91 ,  c 27,92'  93]

oсoбливo живиЙ pyx з вибyxoм peвoлюЦii .|917 p пoвстaв y дiлянцi
пoзaшкiльнoi oсвiти: пo мiстax i сeлax сaMe yкpaТнсЬкe нaсeлeнHя в3ялoся
дo opгaнiзaцiТ <Пpoсвiт)) як oсepeдкiв пoзaшкiльнot oсвiтньot npaцi сepeд
дopoслих 3piст <Пpoсвiт> пiшoв нaстiльки iнстeктивнo, щo ГeнepaльниЙ
ceкpeтapiaт oсвiти зopгaнiзyвaв y Киeвi 20-23 вepeсHя 19,|7 p. з ' lзд
пpeдстaвHи кiв < П poсвiт>. 3,iзд Haкpeслив шиpoкy пpoгpaмy пoзaшкiльнoТ
poбoти, щo Heю мaв зaнятися вiддiл пoзaшкiльнoT oсвiти сeкpeтapiaтy
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oсвiти (пoтiм вiддiл пepeтвopився в деnapтaмeHт пoзaшкiльнoI oсвiти)
3 дoпoвiдeЙ нa з'lqдi виявилoся, щo нa мiсцяx бpaкyе дoбpe пiдютoвлeних
дiянiв i  iнстpyктopiв пoзaшкiльнoj oсвiти Щoб зapaдити тoмy лиxoвi,
дeпapтaмeнт пoзaшкiлЬнoT oсвiти зopгaнtзyвaв y листoпaдi 1917 p
tнстpyкгopськi кypси, нeзaбapoм видaв <Пopaдник дiянaм пoзaшкiльнoT
oсвiти i дoшкiльнoгo виxoвaHHя> (КиTв, 19.l8) тa yХвaлив opгaнiзyвaти y
Киeвi пoстiЙний iнститyт пoзaшкiльнol oсвiти пpи ПeдaгoгivнiЙ aкaдeмii.

У видaвнинiй спpaвi yкpaTнськe гpoмaдянствo виявилo тaкo)к
нeaбиякиЙ poзпltaх, нeзвaжaючи нa цiлкoм зpyЙнoвaнe зa poки вiЙни
дpyкapоЬкe ypяджeHня, бpaк пaпepy i  фapб' Heвпopядкoвaнiсть
тpaнспopтy i тп' Пoвстaлa цiлa Hизкa чaсoпvicvi, a видaвництв i книгapень.
Taк' yжe 1917 p вихoдилo 63 yкpatнських чaсoписiв, в piзниx книг i бpoшyp
вийшлo 677 нaзв, за дaними жypнaлy <Книгapь>, aлe цi дaнi нeпoвнi, бo
Гoлoвнiй книжнiй пaлaтi (yтвopeнo iТ в Киeвi в бepeзнi 1919 p . хoн yжe 24
сiчня ,t918 p. видaн6 пpo нei зaкoн) пoщaстилo зiбpaти вiдoмoстi бiльшe,
нiж пpo 1000 нaзв кHиx(oк iбpoшyp, щo вийшли y свiт 19.17 p [59' с. 111]
Пpoтe i тa знaчнa кHи)ккoвa пpoдyкцiя He зaдoвoлЬнялa yсix пoтpeб uJкoли,
a тoмy мtнiстepствo oсвiти нa пoчaткy 1918 p виpoбилo шиpoкий плaн
дepжaвнoгo видaвHицтвa для зaбeзпeчeнHя шкoли piзними пiдpyvникaми
i шкiльним npилaддям 3 aсиг|.|yвання]ti нa тy спpaBy 10 мiльЙoнiв кpб.
[58'  с 114].

3 числa чaсoписiв, щo виxoдили в 1917 p , слiд згaдaти двa жypнaли-
мiсячни ки : < Biл ьнa Укpa t нськa Шкoлa>. opгaн BсeyкpaiнсЬкol yчитeлЬсЬкoi
спiлки, тa <Книгapь>, пepшиЙ yкpaTнський бiблioгpaфiчниЙ чaсonис, щo
йoгo видaвaлo тoвapиствo <Чaс>> y Киrвi (oбидвa згaдaнi мiсячники пo{aли
вихoдити з вepeсHя 1917 p |' P' 1917 бyлo 78 yкpaiнсЬких видaвHиЦтв.
p 1918 - 98 видaвництв, щo Maли свoю нaзвy iвипyстили бiльш, нiждвi
кl-|и)кки [a5' с 5]

Як yжe згaдyвaлoся. дpyкapсЬкa тexнiкa в 1917 p. i дeкiлькoх дaлЬ[Дих
poкaх' зa бpaкoм пaпepy, фapб i тexнiчнoгo пpилaддя, стoялa нa дyx(e
HизЬкoMy p|вH|, всe )к дeяк| yкpatнськi  видaння тoгo чaсy мoгли
noxвaлитися npикpaсaми слaвHoзвiснoгo гpaфiкa Гeopгa Hapбyтa,
(спpaв)кHЬoгo peвoлюцioнepa в мистeцтвi книги), зa вислoвoм Ф. Еpнстa
[93' с 12l. г. Hapбyт 1917 p. пoвepнyвся з Пeтepбypгa нa Укpalнy тa
oсeлився в Киевi, дe в скopoмy нaсi стaв пpoфeсopoм i peктopoм
Укpalнськot aкaдeмii 1t4истeЦтв Ужe 1918 p з'явилoся нa Укpаtнiдeкiлькa
yкpaiHсЬкиx книг i жypнaлiв з oбгopткafvtи тa iншими пpикpaсaми poбoти
Г Hapбyтa, a сaМe, Павлa 3aЙЦeвa <oксaнa Пepшe кoхaHHя Шeвчeнкa>
(oбгopткa, зaсTaвки тa кiнЦiвки), Гpицькa Кoвaлeнкa <oпoвiдaння з
yкpalнськoI iстopii для пoчaткoвих шкiл> (oбгopткa); .Qмитpa lopoшeнкa
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<Кopoтeнькa |стopiя Чepнiг iвщини> (видaвничa l lapкa тoBapиствa
<Ciвepянcькa дyмка>); жypнaли <BiЙськoвo.Hayкoвий Btстник Гeнepaль-

'toгo Штaбy УHPD' <Hapoднa спpaвaD тa <Haшe минyлe> (oбгopтки)[94'
' . :  140, 1411-.

У тeaтpaльнiЙ спpaвi ГeнepaльниЙ сeкpeтapiaт oсвiти нaсa[4пepeд
yв|в дo свoгo склaдy yтвopeнy нa пoчaткy peвoлюцit, з iнiцiaтиви
гpoмaдсЬкиx дiяviв, <Teaтpaльнy Paдy>. 3a Aoпoмoгoю тoТ Paди
Ceкpeтapiaт oсвiти yжe з oceнi 1917 p. opгaнiзyвaв y Киевi Укpatнський
нaцioнaльниЙ тeaтp, пiд opyдoю l.  Map'янeнкa (тeaтp тoй пpoiснyвaв
лишe oдин piк); зaклaв дpaмaтиЧ|.|y tlJкoлy для пiдгoтoвки дpa]vtaтичниХ
apтистiв Hapoдних теaтpiв тa poзpoбив цiлy низкy пpoeктiв щoдo
poзвиткy i пoшиpeння yкpaiнсЬкoгo тeaтpy Дo peчi згaдa}o ryт, щo в
Кисвi, кpiм Укpаtнськoгo нaцioнaльнoгo тeaтpy, щo мiстився в пoмeшкaннi
<Hapoднoгo Дoмy> нa TpoТцькiЙ плoщi' тa мiськoгo oпepнoгo тeaтpy, в
1917 p бyли: тeaтp M. Caдoвськoгo з пoбyтoвим peпepтyapoм (мiстився
в мiськiм тeaтpi в сaдy <Шaтo>)тa <MoлoдиЙ тeaтp>, щo Йoгo зaлoжив
гypтoK apтистiв пiд opyдoю Лeся Кypбaсa' кoлицJнЬoгo apтистa тpyпи
M.Caдoвськoгo Cпoчaткy <MoлoдиЙ Тeaтp> дaвaв двi-тpи вистaви нa
мiсяць, a з oсeнi 1918 p. yжe зa Гeтьмaнатy, poзпoчaв пoстiЙнi виcтaви
[33' с 151,2,c 208-210]

Гeнepaльний сeкpeгapiaг oсвiти, a пoтiм мiнiстepствo oсвiти дбaлo
пpo opгaнiзaцtю lншиx гaлyзeЙ fi'истeЦтвa, - ]t'yзиЧl.|o|, мaляpськoi i iн.,
для чoгo cтвopилo пpи сoбi вiдпoвiднi вiддiли, дe бpaли yчaстЬ вiдoмi
дiяviyкpaiнсЬкoгo мистeцтвa. У мiнiстepствi oсвiти noвстaлo питaння пpo
oб'eднaння всix мистeцьких вiддiлiв y Гoлoвнiм yпpaвлiннi мистeцтв пpи
мtнiстepств| oсв|ти vи в oкpeмiм мiнiстepств| мистeцтв, lтe питaнHя y)кe
oбгoвopювaлoся 30 квiтня 1918 p. в зaсtдaннi Paди мiнiстpiв, aлe тoгo
сaмoгo дHя пoчaвся гeтЬiliaнсЬкиЙ пepeвopoт Tiльки yЖe 3a Гeтьмaнary
тoЙ пpoeкт yвiЙшoв в життя [59' с. 106]

ГeнepaльниЙ сeкpeтapiaт (пoтiм Miнiстepствo) oсвiти yдiлив вeликy
yвaгy тaкo)к спpaвi дoшкiльнoгo виxoвaння. УтвopeниЙ спeцiaльниЙ
B|Aд|л дoшкIл Ь|-loгo BиxoвaнHя opгaHl3yвaв |нстpyктopсЬк| кypси' нapaди'
з'i3ди в спpaвi дoшкiльнoгo виxoвaHHя. Piшeння тих Hapaд i з'iздiв дaли
вlдд|лoвl дoшкiльнoгo вихoвaHHя мaтepiaл для вигoтoвлeння цiлot

-кpiм тoгo. Г Hаpбр вигoтoвив ,l 91 8 p дeкiлька малюнкiв кpeAитoвих бiлeтiв i пourгoвиx
lЙapoк укpаjнсЬкoi Hapqднoi Peслyблiки, aлe дpyк iх бyв Heдoскoнeлий .Qркe iнтeнсивнy npaцю
нa noлi книx(t|oгo мистeцтва po3винyв Г Hаpбр в Aвoх oстaннiх poках свoro життя, aлe
пepeдчаснa смepтЬ (пoмep 23 тpавня 1920 p ) He далa йoмy мoжливiсть Aoкlнчити po3пoчатe
19,17 p видання кУкpaТнськoT афтки> i залишилися тльки oкpeмi вцбитки oбroщки та 13 apк
малюнк|в лiтep: б, в, г.t,, з. и-i, к, л, м, н, o. с, ф. н [94 с 140]
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систeMи дoшкiлЬHoгo виxoвaHHя, щo i t  вмiщeнo в yжe згaданiм
< Пopaдникy >.

3 гeтьмaнськиM пepeвopoтottj! нa чoлi мiнiстepствa oсвiти стaв пpoф.
М. Baсилeнкo, a тoваpишeм мiнiстpa зaлишився П. ХoлoдниЙ.

oсвiтнe х(иття вiдpaзy стaлo бyдyвaтися нa iнших зaсaдaх:
Гeнepaльнa шкiльнa paдa no кiлькoх зaсiдaннях бyлa злiквiдoвaHa; 3нoв
пoявилися y Xapкoвi тa oдeсi  кypaтopи шкiльних oкpyг (в Киeвi
зaл и шaвся кoм iсap oсвiти ); мiнiстepства для oкpeм иx нaЦioнaл ЬнoстeЙ
з oсвiтнiми пpи ниx вtддiлaми скaсoвaнo' зaмiсть дeцeнтpaлiзац|T пoчaв
бpати вepх пpиHцип ЦeнтpaлiзaцiT' нaпp , пpизHaчeння yнитeлiв вищиХ
пoчaткoвих шкiл зaлe)кaлo вiд мiнtстepствa oсвiти; пoвiтoвi  тa
гyбepнiaльнi стapoсти (пepeлицьoвaнi кoлишнi спpaвHики тa
ryбepнaтopи) пoнaли Haклaдaти свoю pyкy нa сnpaвy нapoднoi oсвiти
[39' с. 52]. Кpаснoмoвним свiдoцтвoм тoгo, з якими тpyдHoщaми Й'шлa
влiткy 1918 p. opгaнiзaцiя yчитeлЬсЬких кypсiв нa мiсцях, мoх(e слy)кити
oбiжник мiнiстpa внyтpiшнix спpaв Фeдopa Лизoryбa з Аня 25 чepвF|я
1918 p. дo гyбepнiальниx стapoст, дe вiн пpoпoнye iм зpoбити
вiдпoвiдниЙ poзпopядoк, <щoб пoвiтoвi стapoсти i  взaгaлi влaдa
пpихилЬH|шe в|днoсилися дo кypсiв i  нe стaвaли нa пepeшкoдi ix
opгaнiзaцiТ> [19' с. 340]-.

3гoдoм спeцiaльнa кoмiсiя пiд гoлoвyвaнHям B. Hayмeнкa виpoбилa
пpoeКт yпpaвлiння oсвiтoю, щo скaсyвав гyбepнiaльних i  noвiтoвих
кoмiсapiв HapoдHoi oсвiти тa шкiльнot paди пpи ниx, a вiднoвляв стapi
кypaтopii шкiльних oкpyп лишe зaмiсть тpЬoх нa УкpaТнi' нa кoжHy ryбepнiю
3oкpeп,a, тa диpeКтopiв нapoдниx шкiл нa кoжний пoвiт Тoй пpoeкг i внiс
B. Hayмeнкo як oстaнHiй мiнiстp oсвiти гeтЬмaнсЬкoгo ypядy (мiнiстpoм
oсвiти стaв вiн 14 лиcтoпaдa .19.18 p )' дo Pади мiнiстpiв зa п'ять днlв
пepeд кiнцeм Гeтьмaнaгy-- [59, с. 53].

НapoОнe шкiльнuцmвo Зa чac Гemьмaнamу
Xoнa пpaця кoмiсiЙ y спpaвi eдиHoТ шкoли тa всeнapoдHoгo нaвчaHHя

*3гадyюvи в свoТй пpацi <|сropiя yкpaiни 1917.,t923 pp >, (т 2, c 340) пpo пepeшкoди в
opгaнiзацii ритeльсЬких кypсiв влiткy 1 918 p ' д lopoшeнкo твepAить. щo <бyвали випаAки,
щo yнитeлi craЫАлу| пepeцJкoAи навiть самiй oprанi3aцii кypсiв> цiкaвo. щo Д Дopoшeнкo.
стаpaннo дqAep'ryючисЬ в згадeнiй пpацi пpинятoro в наyкoвих тBopаx пpaвилa - 3азначaти
дx(epeлo' вiдкiль авrop бepe тi ни iншi вiдoмoсгi, нe знaйшoв нa цeЙ pаз мo)кливим нi вказати
кoнкpemнuх випадкiв. нi пoслатися нa A)кepeлo oтoж мoжна з pirшyvoю кaтeгopиvнiстю
твepAити. щo, кoли б в diЙcнвmi6ули тaкi випaдки, тo мiнiсгp Ф Лизoryб. бeзпepeннo, згaдaв
би y свo.lм oбiжникy (тeкст йoгo пoвнiстю цитye ! .Qopoшeнкo) пpo тe, щo самi yvитeлi
пepeшкqAжyють в opгaнiзацiT кypсiв' щo Тх пpи3нaчeнo для пoпoвнeнHя TхнЬoro вЛaснoгo
знання AвoбiжникyФ Лизoгyба i  натякyнатe Heма

-'B. Hayмeнкo бyв забитий бiльшoвиками в Киoвi 8 липня 1 91 9 p
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нa дoвгий чaс пpипиHилacя, всe ж poзpoблeння мaтepiaлiв пpoдoвжy-
вaлoся зaвдяки стapaHняM П. Xoлoднoгo

3piст пoнaткoвих i вищиХ пoчaткoвиX шкiл Йшoв тиI\' сaмим тeмпoм,
як | paH|ш.

Укpaiнiзaцiю вищиx пoчaткoвиХ шкiл пepeвeдeнo тиtvl спocoбoм, щo
в тиx шкoлax'  дe yvнi в бiльшoстi  свoТй нaлeжaли дo yкpaiнцiв,
yкpa jHсЬкa Moва як виклaдoвa зaвoдилaся з 1-гo клaсy, a щoдo стapl.lJиx
клaс|в'  пepeх|д дo виклaдaHHя в Hиx тoгo Чи |Hшoгo пpeдMeтy
yкpalHсЬкoю rЙoвoю стaвився в зaлeжнiсть вiд фaктиЧнoT Moжливoстi
здiЙснити цe [,19' с. 3a3]

Cпpaвa з yкpaiнiзaцiсю сepeднЬol шкoли стoялa зHaчHo гipшe. пiд
впливoм poсiйськoгo гpoмaдянствa i  yнитeльствa M Baсилeнкo
вiдмoвився пiдписaти oбiжник пpo yкpalнiзацiю пiдгoтoвчoгo i пepшoгo
клaсiв чaстини iснyюних сepeднix шкiл y мiсцeвoстях' дe живe бiльшiсть
yкpaTнцiв. 3aмiсть тoгo знoвy виcyнyтo iдeю yтвopeHня дepЖaвHиM кoштoм
нoвиХ yкpaTнсЬкиХ сepeднiх шкiл. Aлe peaлiзaцiя тor iдeТ стaвилa нoвi
yкpaTнськi сepeднi tlJкoли в дyЖe пpикpe стaHoвищe: нi oднa 3 Hих He
мaлa зaбeзпg{eнoгo пpимiщeння' вiдпoвiдних кaбiнeтiв, бiблioтeк i т п.'
нaслlдкoм чoгo дoвoдилoся iм iти в пpиЙми дo poсiЙськиХ сepeдHlx шк|л,
a вoни HeoХoчe дaвaли yкpaТнськiЙ шкoлi пpимiщeння, тa Й тo зpoзyмiлa
piч, y дpyry змiнy. Haвiть в Киeвi пepшa yкpaTнська гiмнaзiя iм Шeвчeнкa
мyсЛa тинятися' нe знaхoдяЧи npитyлкy. ти1til чaсoм як пepцJa киIвсЬкa
poсiйськa гiмнaзiя мiстилacя в пaлaцi [59' с. 67-68].

Cлiд тaкoж вкaзaти, щo мiнiстp oсвiти M Baсилeнкo пpипиHив
викoHaнHя Hакaзy свoгo пoпepeдникa, мiнiстpa B Пpoкoпoвиva, пpo
пepeвeдeHня пeдaгoгiчl-|иil4и paдa['и вибoplв диpeктopiв i iнспeкгoptв
сepeдн|х шкIл.

У спpaвi вищoi oсвiти пepeвeдeнo в життя yХвaлy ypядy УHP щoдo
вiдкpиття двoх yкpaiнськиx yнiвepситeтiв y Киeвiтa в Кaм'янЦi нa ПoAlллi.
A сaмe, 6 жoвтня 1918 p. вiдбyлoся вiдкpиття Укpaiнськoгo дepЖaвHoгo
yнiвepситeтy в Киoвi, влaснe тим yнiвepситeтoм стaв Укpaiнський
нapoдниЙ yнiвepситe1 щo бyв вiдкpитиЙ, як yжe згaдyвaлoся' ypядoм
yHP 5 жoвтHя 1917 p. УкpatнськиЙ дepжaвниЙ yнiвepситeт сKлaдaвся з
ЧoтиpЬox фaкyльтeтiв: iстopиvнo-фiлoлoгivнoгo, фiзикo-мaтeмaтич|"|oгo,
пpaвHичoгo тa r\'eдичHoгo. Perсopoм бyв з пpизHaчeHHя в. o. звичaйнoгo
пpoфeсopa lвaн Гaнiцький. Унiвepситeт мtстився в бyдинкy кoл
Apтилepiйськoi шкoли [19' с. 353-354].

22 жoвтня 191B p. вiдбyлoся вiдкpиття Укpaiнськoгo дep)+(aвнoгo
yнiвepситeтy в Кaм'янцi нa Пoдiллi Cпoнaткy вiн мaв тpи фaкyльтeти:
бoгoслoвськиЙ' iстopиvнo-фiлoлoгiчний та фiзикo-мaтeмaтичниЙ 3
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пoЧaткoM 1919 p opгaнtзoвaнo сiльськoгoспoдapсЬкИЙ фaкyльтeт, a вoсeHИ
1919 p - пpaвниvиЙ Peктopoм yнiвepситeтy бyв з пpИзHачeHHя пpoф
|ван oгiснкo. щo пepeвiв yсю пiдгoтoBчy пpaЦЮ в спpaвi opгaнiзaцi i
yH|Bepситeтy Унtвepситeт зaЙняв бyдинoк' дe пepeд тим мiстилaся B-
клaсoва тeхнiчнa шкoлa. CiльськoгoспoдapсЬкИЙ фaкyльтeт Maв oкpeMe
пpиM|щeHHя, a, кp|м тoгo. пoлe (,1 00 дeсятин) '  щo Йoгo дapyвaлa
yH|вepсИтeтoв| кaМ'янeцька мiськa дyмa [6,1 , с 40, 55] Ha.qeнь 1 ЛипHя
1920 p yчИтeлЬсЬкиЙ пepсoнaл склaдався з oдHoгo зaслy}кeHoгo
звичaЙнoгo пpoфeсopa, 2звичaЙних,2 в o звичаЙнoгo пpoфeсopa, oдHoгo
нaдзви.taЙнoгo пpoфeсopa, 5 в o нaдзвичaЙнoгo пpoфeсopa,14 пpивaт-
дoцeHт|B, 11 в o пpивaт-дoцeнтa, 15 стapшиx асистeнтiв, 5 мoлoдших
aсистeнтiв, 6 лeктopiв тa 3 пpoфeсopсЬкиХ стипeндiaтiв Pазoм 65 oсlб
Cлyxaнlв на тoЙ нaс бyлo 1401, з Hих стyдeHтiв 1112, сryдeнтoк 289,
пpичoМy дiЙсних стyдeнтiв (-oк) бyлo 9.14, вiльниx слyхaviв 487 ДtЙcнi
стyдeHти (-тки) i  вtльнl слyxaч| poзпoдiлялИcя зa фaкyльтeтoм i
Hац|oнaлЬHlстю тaк:

пpaвHичoгo фaкyльтeтy тoвapИствo <Пpoсвiтa> виptшилo вlдкpитИ B
Пoлтавi yнiвepситeт в склaдi двox фaкyлЬтeт|в - lстopиvнo-фlлoлoгiчнoгo
тa мaTeмaтИчHo.пpиpoдHиЧoгo тaкo)к 3 yчaстЮ xapкiвських пpoфeсopiв
y дoпoвHeHня дo мiсцeвиx сил. B числ| хаpкIBсЬкиХ пpoфeсopiв. щo
B|АrиaДaлИ в Пoлтавськiм yнlвepситeтi,  бyли тaк| yчeн|. як ! БагaлrЙ,
Фeдlp Шмlт'  M Cyмцoв. a з числa мiсцeвиx сил мo)кHa згaдaтИ кoл
пpoфeсopa Пeтepбypзькo| дyхoвHoТ aкaдeмi i  Mикoлy Caгаpдy, Baдимa
l lepбaкiвськoгo. Hатaлiю Mtpзa-Авaк'яHЦ, Boлoдимиpа l leпoтьeвa
Cтyдeнтствo склaдaлoся пepeвaжHo 3 сeЛяHсЬкoi Moлoдi, а тoмy зa
нaцioнaльнiстю стyдeнтсЬКa Maсa бyлa yкpatнськa Кlлькtсть стyдeнтiв
бyлa дoситЬ вeликa, aлe мiнлива' бo <в тяжкi для Пoлтавщини i
Пoлтaвськoгo yн|вepситeтy Чaси, як Haпр , мiсяцi дeнiк iнщини aбo
ЧepвoниХ Haвал, кiлькiсть стyдeнтстBа зHaчHo зMeн[UyBалася > 3aняття
в yнtвepситeтi вlдбyвaлV|cя п|сля пoлyдHя, тaк щo стyдeHтИ Maл|А
Mo)клив|стЬ слyжбoю нa piзниx пoсaдaХ зapoбляти сoбl eкзистeнЦ.
мiнtмyм для свoгo пpo}киття в Пoлтавi Унiвepситeт мiстився в
пoMel!кaннl г iмнaзi i  Cтapицькol 3 нaсy oкyпaц|| Укpaiни бiльшoвикaми
ПoлтaвськиЙ yнtвepситeт пepeтвopeнo в |нститyт нapoдHol oсвiти (|Ho)
[a7. с 3-5'  8-9]

3 кtнцeм Гeтьмaна .y пepeвeдeHo в Життя iдeю yтвopeння УкpatнськoТ
aкaдeмii нayк |дeя тa пoвстaла yжe з пoчaткoм peвoлюцit 1917 p сepeд
члeнiв Укpaiнськoгo Hayкoвoгo тoвapиствa в Киeвi ПepвiсниЙ склaд
АкaдeмiТ стaнoвИлИ 12 члeнiв з пpизHaчeHня гeтЬMанa" 27 лиcтoпaдa
1918 p пiд aкoмпoнtмeнт гapмaт пoвстaHсЬкoгo вiЙськa пpoти гeтЬмaHсЬкoi
влaди зlЙшлися впepшe aкaдeмtки в npимiщeннi Укpatнськoгo HаyкoЕ}oгo
тoвapиствa для пepeвeдeння вибopiв пpeзидeнтa i нeoдмiнHoгo сeкpeтa.
pя. Hэ пpeзидeнта вибpaнo aкaд npoф Boлoдимиpa Bepнaдськoгo. a на
нeoдшtiнн.-lгo сeкpeтapя - aкaд. пpoф Aгaтaнгeлa КpимсЬкoгo

У вiдaннl Aкaдeмrt нayк бyли piзнl yстанoви, в тiм числi HацioнaлЬHa
бiблioтeкa Укpalнськol дepжави. У тiй бlблloтeцl '  згtднo з зaкoHoм з дHя
2 сepпня 1918 p. гrpo yтвopeння фoндy Haцioнaльнol бlблroтeкИ, | 'лaлИ
б бути зtбpaнi yCl дpyкoвaнi i  pyкoписнi пам,ятки дyХoвHoгo життя
yкpaТнськoгo Hapoдy 5 вepeсня 1918 p yтвopeнo тимчaсoвиЙ кoMlтeт
для 3aснувaння HaцioнaлЬHo| бiблioтeки, а в листoпaдi тoгo poкy
склaдeHo плaH opгаHiзaЦi i  HaЦloHaлЬнol бiблioтeки Toмy щo шИpoкa

^ПepвlсниЙ склaд дiйсних нлeнiв укpа|нсЬкol акaдeмiT наyк бyв тaкиЙ' нa вЦдlЛi iсropичHo-

фtлoлoгlvних наук 1 .Q Бaгaлiй.2 A КpимськиЙ 3 Mикoла Пeтpoв' 4 Cтeпaн Cмaль-CтoцьllиЙ
нa в|ддiлi  фlзичнo-мaтeмaтичних нayк, 1 B Bepнaдський 2, Cтeпaн Tиtuoшeнкo 3 Mикoла
Кaщeнкo'4 ПавлoTyткoвськиЙ,нав|ддlЛ|сoЧ|aЛЬ}lихнayк,1 MиХаЙлoTyгaн-БаpанoBсЬкиЙ'
2 ФeдipТapанoвський, 3 Boлoдимиp КoсинськиЙ. 4 opeстЛeвицькиЙ [55 с 29-30]

Фaкульn1enШ

Бoгoслoвський
lстopиvнo-фtлoЛoгiчниЙ
Ф|3икo.Maтeматични Й
Пpaвниний
ClльськoгoспoдapсЬки Й

nauюнaльнlcmь

40 УкpaTнськa
338 Жидlвська
478 Пoльськa
310 Poсrйська
235 H|мeцЬкa

Бiлopyська
Bipмeнськa

1111
211
35
32
8

1 [15, c 2921

t
I
I

I
Кoли вlд пo,loвиHи квiтня 1918 p бtльшoвики зaЙнялt,1 Кaм'янeць. тo

кoмiсap oсвiти Boлoдимиp 3aтoнськиЙ пpИ|Хaв дo Кaм'янЦя, вiдвlдaв
yнiвepситeт | Haка3aв зaкpити бoгoслoвськиЙ фaкyльтeт, <бo бoгoслoви -
Haш| BopoгИ> 3нepвня 1918 p yвiЙшлaдo Кaм'янця чaстинayкpaiHсЬкoгo
вiЙська УHP пlд пpoвoдoм пoлкoвHикa oлeксандpа Удoвичeнка i зaxoпилa
Кaм'янeць i  в lд тoгo нaсy бoгoслoвсЬкиЙ фaкyльтeт пoчaв зHoв
фyнкцtoнyвaти [3 c З26-З27!

Кptм двox згадаHих yнiвepситeтtв, пoвсталa тoдi Ha Укpalнi щe oдHa
вИщa шкoлa, a сaMe, з iнiцlaтиви тoвapИствa <Пpocвiтa> в Пoлтaвi 6
жoвтHя 1 91 8 p вiдкpиття yкpaTнськoгo yH|вepситeтy Пepeд yтBopeнHяM
в Пoлтaвi Укpalнськoгo yнiвepситeтy фyнкцloнyвaв тaм з oсeнi 1917 p
poсiЙськиЙ пpaвниvиЙ фaкyльтeт. щo бyв, зa склaдoм пpoфeсopських
сил. BлaстИвo фiл i €Ю Xapкiвcькoгo yнiвepситeтy l l  paвн иv иЙ фaкyл ьтeт
пpoiснyвaв l ieпoвHИЙ ptк, бo з пoгipшeнням залiзничнo| кoМyнtкaцi l
yтpyдHИвся пpиl3д xapкlвських пpoфeсopiв дo пoлтaви Пiсля лlквiдaцi l
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nyблiкa витoлкoвyвaлa слoвo (HaцioHaлЬHa> в Haзвi Бiблioтeки, як
<нaцioнaлiстИчHa>, спiльнe зiбpaння AкaдeмiT Hayк дня 3 тpaвня 1919p.
зaтвepдилo noстaнoвy тимчaсoвoгo кoм|тeтy для зaснyвaHHя
HaцioнaльнoT бiблtoтeки пpo змiнy нaзви нa Bсeнapoднy бiблioтeкy
УкpaТHи P. 19,t9 Bсeнapoднa бiблioтeкa Укpaiни poзnopяд)|(алa
книгoзбipкoю дo 300-тисяч тoмiв Пpoтягoм пepшиХ двox poкiв
Bсeнapoднa бiблioтeкa нe liалa стaлoгo пpимiщeння iпpимyшeнaбулa
в|с|м paз|в пepeсeляTися з Mlсця нa мtсцe Тiльки в дpyгiЙ пoлoвинi
1920 p. Bсeнаpoднa Бiблioтeкa Укpaiни дiстaлa ЧaстиHy бyдинкy
кoлишHЬoТ.1-i  гtмнaзi i  (бyльвap Шeвчeнкa, 14) для свoгo npимiщeння
[58' c 5 '  6, 41; 55'  с 119].

3a Гeтьмaнaтy сг|paвa пpoфeсiЙнol oсвiти aнiтpoxи He пpoсyнyлaся
Haпepqд, хoчa Hа нoлi пpoфeсiЙнoT oсвrти пoстaвлeнo oкpeмoгo тoвapишa
мiнtстpa oсвiти пpoф. lвaнa КpaсyсЬкoгo. 3гaдaю тyт' щo з Числa
пpoфeсiЙниx шкiл Киlвськa дyхoвHa aкaдeмlя, щo пlдлягaлa м|H|стеpствy
|спoв|дaHЬ, дlстaлa зHaЧHy aвтoнoпn|ю внaслiдoк lJoвoгo стaтyтy, щo Йoгo
виpoбилo тe мiнiстepствo' a 13 сepпня 1918 p зaтвepдилa Paдa мiнiстpiв.
3гiднo з тим стaтyтoм, в AкaдeмiТ зaвeдeнo кypси iстopi i  УкpaТни,
yкpа|HсЬкoI f\4oвl4, lстop|| yкpalнсЬкoгo писЬt\4eнствa, tстopit зaхlдHopyсЬкo|
цepкви тa iстopli yкpаiHсЬкoгo пpaвa [19' с. 333]

Пoзaшкiльнa oсвiтa oпиHилaся в нaЙгipшiм пoлoжeннi: в цeнтpi
poбилися aсиrнyвaння нa пoзaц.lкiльнy oсвiтy (зaкoнoм з дня 23 сepnня
1918 p aсигHoBaHo нa пiвptнvя дo 1 сiння 1919 p 5949350 кpб виpoб.
лялися plзH| плaHи, влaштoвaHo кopoткoтepмiнoвi кypси пoзaшкiльнoi
oсвiти (влiткy 1918 p ), a нa мiсцяx iшлo плaнoвe i  бeзплaнoвe pyЙнyвaння
тoгo, щo бyлo зpoблeнo зa чaс l-|eнтpaльнo|.PaNt Тoмy нa з'iqдi <Пpoсвiт>
4-7 лиcтoпaдa 1918 p виHoситЬся pe3oлюЦ|я. (дotvtaгатися пpи|lинeння
пepeслiдyвaння з бoкy стapoст t aдмiнiстpaцii, звiпьнеHHя пol'eшкaнЬ
<Пpoсвiт> вiд peквiзицiЙ. звiльнeнHя 3.п|д apeштy пpoсв|тяHсЬких дlяЧlв'
видaHHя вищoю влaдoю Haкaзy, нa niдстaвi якoгo бyлa б мoжливiсть
пpaцювaти вiльнo> [59' с 91-92]

Ceлянськi poзpyХи, щo пoвстали зa Гeтьмaнaтy, злe вiдбилися нa
oсвtтнtЙ спpaв|, сtльськi шкoли пpaцювaли з пepeбoсм, a yстaнoви
пo3auJк|лЬl{o[ oсв|ти мaЙжe ц|лкoвитo пpипиHили свoю чиннiсть Тoдi
зaгиHyлo в oгнi aбo poзгpaбoвaнo бaгaтo вeликиХ бiблioтeк в пaнсЬкиx
Maсткaх' як пpo цe чиTaсMo' Haпp.' y спpaвoздaHH| тиl\,чaсoBoгo кoм|тeтy
tля зaсHyBaHHя всeнapoдHoi бiблioтeки: <3oвсiм знищeнi бiблioтeки
вeликoгo зHaчeHHя - с Пoнoмаpeвa Ha Чepнiг iвщинi, B Гopлeнкa нa
Пoлтaвщинi, як TapнoвсЬкoгo в Кисвi тa iн )) [100, с. 13] Тяжкi мaтepiaльнi
ylЙoви життя, щo нaстaли внaсл|дoк гopoжaHськoi вiЙни, a тaкo)к
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< y плoтнeнiс )) пoilteIдкaHь пpи бiл ьшoви кax п pи Myсил и бaгaтьox влaсникiв
вeликиx бiблioтeк дo пpoдa)кy свoiх бiблioтeк в цiлoстi чи Чaсткa]uи.
Гoлoвним пoкynцeм пpивaтних бiблioтeк бyлa тoдi Bсeнapoднa бiблioтeкa
УкpaТни.

Пoдaм тyт iмeнa дeкiлькox влaсникiв вeликих бiблioтeк в пepioд
1900-1920 pp. з пoдaнняtu пoдeкyди вiдoмoстeЙ пpo дaльшy дoпю тиx
бiблioтeк: пpoф. B. Aнтoнoвич, - Йoгo бiблioтeкy дapyвaлa Укpaiнcькiй
aкaдeмil нayк дpy)киHа в. Aнтoнoвичa - Кaтepинa Meльник-AнтoHoвич;
пpoф Д Бaгaлiй пpoдaв свoю бiблioтeкy (дo 6 тисяч тoмiв) BсeнapoднiЙ
бiблioтeцi Укpaiни [58' с 6]; пpoф. C. Гoлyбoв пpoдaв чaстиHy свoel
бiблioтeки (2162 тoмiв) Bсeнapoднiй бiблioтeЦi Укpalни; пpoф.
B lкoннiкoв пpoдaв тaкo)к iЙ свoю нaдзвичaЙнo цiннy бiблioтeкy.
пepeвaхffio з твopiв poсiЙськoТ тa всeсвiтнЬoi iстopiТ, всЬoгo дo 20000
книг i дo 3000 6poшyp [58' с. 6]; o КoниськиЙ щe 3a життя свoгo
пoдapyвaв свoю бiблioтeкy Hayкoвotr,ly тoвapиствy iм Шeшeнкa y Львoвi;
пpoф. ЮлiЙ КyлaкoвськиЙ пpoдaв cвoю бiблioтeкy (дo 5 тисяч тoмiв),

щo склaдaлaся пepeвaжHo з твopiв ryмaнiтapниx Hayк, BсeнapoднiЙ
бiблioтeцi Укpaiни [58, с. 7]; Boлoдимиp Лeсeвин (1965) зaпoвiв свoю
бiблioтeкy Hayкoвoмy тoвapиствy iм Шeвчeнкa y Львoвi; пpoф
|в.Лyчицький бiльшy чaстинy свoеi бiблioтeки (в кiлькocтi 9206 тoмiв)
пoдapyвaв Киiвськiй мiськiЙ пyблiннiЙ бiблioтeцi, a чaстиHy (233,l тoмiв)
пpoдав BсeнapoднiЙ бiблioтeцi yкpaiни [102, с. 28-29|' гp Гpигopiй
Mилopaдoвич мaB бiблioтeкy, щo нaлiнyвaлa дeкiлькa тисяЧ тoмiв' в
тiм числi дoвoлi пoвHy збipкy книг з iстopiT yкpaТHи [9' с. 1226-12271'
дaлЬuJa дoля iT мeнi нeвiдoмa; B Hayмeнкo нeзaдoвгo дo свoej зaгибeлi
пpoдaв свoю бiблioтeкy, щo нaлivyвaлa дo 4 тисяч тoмiв, y тiм vислi 36
стapoдpyкiв XV|.XV|| l  ст. BсeнapoднiЙ бiблioтeцi УкpaTни [58, с '  6] '
|в.Cтeшeнкo мaв бiблioтeкy в кiлькoстt дo 2 тисян тoмiв, пepeBaжнo 3
yкpaiнiки; Йoгo бiблioтeкy пpидбaлa тaкoж згaдaнa Бiблioтeкa; eлисeЙ
Tpиryбoв пpoдaв тaкoж тiЙ Бiблioтeцi свoю бiблioтeкy в кiлькoстi 1751
тoмiв, в т iм числiдoситЬ пoвнy збipкy <Кoбзapя> в 16 piзниx видaHHяx

[1O1, с. 221,бap. Фeдip ШтeЙнгeль пepeдaв чaстинy свoer бiблioтeки i
fuyзeю (16 скpинь) yнiвepситeтoвi св Boлoдимиpa для oxopoни' a Чaстиl.|y
(1 7 скpинь) oбiцяю пepeдaти Bсeнapoднiй бiблioтeцi Укpaiни [1 00' с. 1 2-
.|3]; пpoф. M. ЯснoпoльськиЙ пpoдaв свoю бiблioтeкy (2798 тoмiв).
пepeваж|-|o з гaлyзi фiнaнсoвo.eкoнoмiч ниx нayк, Bсeнapoднiй бiблioтeцi
Укpaiни [58, с. 6]. Кpiм тoгo, BсeнapoдHa бiблioтeкa Укpalни дiстaлa в

дap бiблioтeкy, щo нaлeжaлa киiвськiЙ <CтapiЙ Гpoмaдi>"

.Пpo склад бi6лioтeки киiвсЬкot кCтаpoi Гpoмади> Aив. статтю B Hayмeнкa
<Cтаpoгpoмадськa бiблioгeка в м ки€вi)) в чaсoписi кКнижний BicтникD, 1 91 9, 1
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Heзвaжaючи Ha сeляHськl poзpyxи тa Ha всi yтиски i nepeшкoди з
бoкy aдмiнiстpaцil. пoзaшкiльнa oсвiтa He пpИпинялa свoгo poзвиткy.
Tак, нaпp.,  нaпpикiнцi 1918 p. нaлivyвaлoся нa Укpaiнi  952 дiяльниx
<Пpoсвiт> [19, с.  344].

Утвopeнe npи мiнiстepствl oсвiти Гoлoвнe yпpaвлiння Mистeцтвa тa
HaЦ|oHaлЬHoi кyльтypи (нa нoлi тoгo Упpавлiння стaв, нa пpaвax тoваpишa
мiнlстpа oсвiти, Пeтpo .Qopoшeнкo* пoклaлo пoчaтoк УкpаТнськoT
нaцioнaльнoi бiблioтeки, зaсHyвaлo в Киeвt .QepжaвниЙ дpaмaтинниЙ
тeaтp, пiд opyдoю oп CaкcaгaнсЬкoгo, УкpaiнськиЙ нaцioнaльниЙ xop,
пiд диpигyвaнняt\4 oлeксандpa кouJиця' тa lepжaвниЙ симфoнtvниЙ
opкeстp. пtд диpиryвaнням o Гopiлoгo [19, с 365-367]

Щoдo видaвнинoТ сnpaви - гeтЬмaHсЬкиЙ уpядaсиг}.|yвaв Ha видання
пiдpyvникiв 2 мiльЙoнu кpб, зaмiсть тиx 10 Mлн., щo |х визнaчИв пpoeкт
мiнiстpa oсвiти yHP в Пpoкoпoвиva yкpaiнсЬкa пpeса в 19,18 p
нaлivyвaлa 83 пepioдинниx opгaHи, a кHижкoвa пpoдyкцiя B|l|яBLАлacя У
видaннi 1084 нaзв yкpalнсЬкoю мoвoю, 386 poсiЙськoю*", 56 iншими
мoвaми, всЬoгo 1526 назв книжoк [34, с. 66-67].

.Qля пiдгoтoвки yчитeлЬствa мiнiстepствo oсвiти влiткy 1918 p
opгaнiзyвaлo 64 кypси, з них 59 yкpajнсЬкиx тa 5 жидiвських i пoльськиx

Пpaвнe стaHoвищe yЧитeля стaлo тaкe сa]vle тяжкe' як i зa цapсЬких
чaсiв Miнiстp oсвiти M Bасилeнкo He визHaвaв ви1\'oг yкpaiнськoгo
opгaн|зoвaHoгo yчитeлЬствa, a бiльшe пpислyхaвся дo poсiЙсЬкoгo
yчитeлЬствa. A нa мiсцях склaлися цlлкoм вopoжi вiднoсини мiж aгeнтaми
гeтЬMaн|всЬкol влaди тa yкpaiнсЬкими yчитeлЬсЬкиMи спiлкaми Тoмy нe
дивo. щo (пo всЬoмy фpoнтy, в цeнтpaлi t нa мiсцях, зopгaнiзoвaнe
yкpaTHсЬкe yчитeлЬствo стaвaлo в oпoзицiю дo гeтЬMaHщини. бopoлoся з
нeю iдeйнo aбo Й зi збpoeю в pyкaх' Кoли бyв зopганiзoвaниЙ Укpalнський
HaцioнaльниЙ Coюз' щo Maв стoяти нa чoлi всЬoгo yкpatнськoгo pyХy,
BсeyкpaTнськa Учитeльськa Cпiлкa взялa якнaЙбiльшy yЧaстЬ в йoгo
poбoтi B часи пoвстaнHя flиpeкгopii пpoти гeтЬмaHщиHи yкpaiнськe
yЧитeлЬствo нa мiсцях piшyнe стaлo нa бiк пoвстaнцiв> [59, с 121].

Haкaзoм.Qиperсopii УHP здня 26 гpyдня 19,|8 p викoHyючиM oбoв'язки
мiнiстpa oсвiти пpизHaЧeнo П. Хoлoднoгo, aлe в кopoткo[,ty vaсi мiнiстpoм
oсвiти стaв |вaн oгiснкo, a П XoлoдниЙ тa Юхим lJ.{иpиця*** Йoгo
пoмlчникaми У мiнiстepствi oсвiти вiднoвилaся poбoтa кoмiсiЙ в спpaвi
сдинo| шкoлИ тa вceHapoднoгo HaвчaHня' вiднoвлeHo пoпepeднi opгaни

.П 
f lopoLueнкo бyв зaбитиЙ бiльщoвиками в oдeсi 1 2 липня 1 91 9 p.*3a даними Юp Meжeнка, p 19.l8 вийшлo y свiт 1184 нa3в книжoк yкpaiнсЬкoю мoвoю та,l079 нaзв poсiйськoю мoвoю [45 с 29]

*,.Юxим [{иpиця бyв за6итий бrльшoвиками 1919 p

474

yпpaвлiння oсвiтoю' щo ix скaсyвaв Гeтьмaнa1 тa poзpoблялaся цiлa низка

нoвих 3aКoнoпpoeкт|в.
29 сiчня 1 91 9 p. TpyдoвиЙ кoHгpeс y Киeвi yтвopив кyлЬтypнo-oсв|тHю

кoмiсiю, дo якo.| yвiЙшли , l0 дeлeгатiв. Ha гoлoвy кoмiсi i  вибpaнo eвгeнa

Bиpoвoгo, yчитeля кaтepиHoслaвсЬкoi кoмepцiЙнoi шкoли. Гoлoвнa

пpaця, щo i l  пepeвeлa тa кoмiсtя, цe poзгляд 3aкoHoпpoeктy пpo
yпpaвлiння oсвiтoю в цeьтpl i  нa мiсцяx. Cвятoчнe Шeвчeнкiвськe
зaсiдaння кyлЬтyp|. lo.oсвir.ньoi кoмiсi i  з yчaсTЮ члeнiв yсiх кoмiсiЙ

Tpyдoвoгo кoнrpeсy дня 10 бepeзня 1919 p. в Пpoскypoвi yxвaлилo

дopyЧити кyлЬтypHo-oсвiтнiЙ кoмiсii видaти пoпyляpнe видaHня noeзiЙ

Т Шeвчeнкa*
24 лютoгo 1919 p y Piвнoмy .Qиpeктopiя зaтвepдилa зaкoH пpo

yпpaвлiння oсвiтoю. 3гiднo з тим зaкoнotd, ynpaвлiHня Hapoднoю oсв|тoю

дeцeнтpaлiзyeться, a сaMe, пepeдaeтЬся кoлeгiaльHиM opгaHaМ з

пpeAстaвHикiв тpьox eлeмeнтiв - зeмлi (пpeдстaвники м|сцeвoгo

сaмoвpядyвaння), влaди (кoмiсap HapoдHoi oсвiти) тa зopгaнiзoвaнoгo
yчитeлЬствa (вибopнi ЧлeHи yчитeлЬсЬких сnlлoк). oтжe, 3aсHyвaHня
шкiльних paд пpи зeмствax тa ввeдe6Hя в шкiльнi yпpaви ЧлeH|в зeпЛcЬкиx
yпpaв малo свoit\,t  зaвдaнHяM мiцнo 3в'я3aти шкiлЬHe yпpaвлl|{|{я 3

сaмoвpядyвaHHям. 3 дpyгoгo бoкy, ввeдeння кoмiсapiв oсвiти дo склaдy
члeнiв шкiльниx yпpaв i  пpизнaнeнHя iх гoлoвainи тиx yпpaв дaвaлo
мiнiстepствy oсвiти мoжливiсть мaти пoстiйниЙ кoнтpoлЬ Haд MlсцeвиMи
oовiтнtми yстaHoвaMи. ToЙ сaмиЙ зaкoн yтвopювaв пpи мiнiотepствi oсвiти
Гoлoвнy шкiльнy paдy в склaдi 21 члeнiв як дopaдчиЙ opгaн

HaЙвiдnoвiдaльнiшoю пpaцeю, щo Heю 3aЙмaлoся в тoЙ чaс

мiнiстepствo oсвiти, бyлo вигoтoвлe3ня в oстaтoчнiЙ peдaкцii пpo€ктy

пpoгpaци eдиHoi шкoли. У зв'язкy з пoдiями в Гaличинi знaчнa к|лЬк|стЬ
гaличaн-пeдaгoг|в oпинилaся в Кaм'янцi Ha пoдiллi ,  дe в тoЙ чaс

пepeбyвaв ypяд !иpeкгopil УHP Miнiстepствo oсвiти (зa мiнiстpyвaHHя
спoЧaткy Aнтoна КpyшeльниЦЬкoгo, a пoтiM П. Xoлoднoгo) yтвopилo

кoмiсiю в склaдi 14 гaличaн i  14 нaдднiпpянцiв. пiд гoлoвyвaHHяM
П.Xoлoднoгo, для poзглядy пpoeкry пpoгpaми eдинoT [lJкoли Bигoтoвлe-
ний пpoeкт пpoгpaми для пеpшoгo циКлy eдинo'l шкoли, т. зв. oсHoвHo|

шкoли, нaдpyкoвaчo в Кaм'янцi нa Пoдiллi кoштoм мiнiстepствa oсвiти

пiд нaзвoю <Пpooкт eдиHoi шкoли нa Bкpaiнi Книгa 1 oснoвнa шкoлa)
(Кaм'янeць-ПoдiльcькиЙ, 1919, 172 с ) Пpoгpaмa дpyгoгo циклy eдиHo|
tlJкoли, т. зв. кoлeг|i, зaлиЦJилaоя в pyкoпис|.

-Пiсля лiквiдацii тpyдoвoгo кoнгpeсy i всiх Йoгo кoмiсiй гoлoвa кyлЬтypнo-oсв|тнЬol кoм|с|l

свoiми засoбами викoF|ав пoпyляpнe виданttя (кoб3аpя)) зa peAaкцioю д-pа Baсиля Cимoвиva
(вийшЛo в Ляйпцi з 192,l p )
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3гiднo з тиt\4 пpoeКтoM, eдинa [Дкoлa, щo чepeз нeT пoвиннi пpoxoдити
yсt дlти, склaдaeтЬся з двoX циклiв oсHoвHoТ шкoли тa кoлeгiT. oснoвнa
uJкoлa в свoю чepry склaдarтЬся з двoх стyпeнiв п,oлoдuJoi oсHoвHoi
tlJкoли тa стapшoi oсl{oвHoi шкoли. Кypс oснoвнoТ шкoли - 8-pivниЙ, пo 4
poки в кoжнiм сryпeнi, кypс кoлeгil 4-pivниЙ' eдинa шкoла e 3aгaлЬнo-
oсв|тHя; пpoфeсiйнa шкoлa вiдoкpeмлюrтЬся тa бyдyсться пoвepx
зaгaлЬнooсв|тHЬoТ tUкoли нa piзних iT стyneняx. е.динa цJкoла, кpiм тoгo, с
цJкoлoю виХoвнoю, бo нayкa в нiЙ с зaсoбoм дo вихoвaння, тa дiяльнoю,
бo пpи нaвчaннi тoгo чи iншoгo пpeдn,teтa пpoвoдитЬся як мeтoдa дiсвиЙ
пpиHЦип. 3a дpyкoвaнoю пpoгpaмoю rдинoТ шкoли, пpoвoдилoся HaB{aння
в нapoдHиx шкoлax Пoдiлля вiд 1919 p.дo чaсy oкyпaцi i  yкpaТни
бiльшoвикaми'

3yпинюся ryт кopoткo нa гoлoвHиx pисаx кoлeгii, нa ocнoвi pyкoписHoгo
пpимipникa дpyгol чaстиHи пpoeктy eдиFloi шкoли

peaлЬF|oгo 3нaHня, Maтиf\,tyтЬ peaльнuЙ вiддiл кoлeгii. Moжнa пiдiбpaти
пpиpoднинt дисциплiни сiльськoгoспoдapсЬкoгo хapaктepy для шкiл в
paЙoнi сiльськoгo гoспoдapстBa, a eкoнoмiннi ducцuплiнit звecти Для
шкiл в paЙoнi lДиpoкиx тopгoвeлЬних oбopoтiв i т. д. Тaк yтвopюloтЬся
с|лЬсЬкoгoспoдapсЬкиЙ , eкoнoмiчнuЙ тa iнU|,i вiддiли кoлeгii. Якi б нayки
нe BХoдили в тoЙ aбo iншиЙ вapiaнт кoлeri i ,  вoни мaють бyти тaк
пpилaднoвaнi. щoб пo скiнчeннi кoлeгiT yvнi мaли po3витoк нe нижЧe
пeвHoгo p|вня, oдHaкoвoгo для всiх. .Qля дoсягнeHHя тoгo тpeбa пoдбaти,
щoб зaмiнa oднo| нayки дpyгoю. aбo скopoнeння oднol i пoшиpeння
дpyгoj poбилoся зa стaли[,t пpиHЦипoм. Taким npиF|ципoм мaс бyти
piвнoцiннic,nЬ y вихoвнiм знaчeннi нayк aбo тих чaстиH нayк, щo
зaсrynaютЬ oдHa дpyry Пpaвдa, He мo)кнa визнaчити пoки щo виxoвнoгo
зHaчeнHя пeвHoj нayки мipoю тa числoм, тoмy yстaнoвлeнHя тoчнol
числ oвoi пeдaгoгiн нoi eквiвaлeнтнoстi нay к нeп'o)кл ивe : вихoвHa Цiн нiсть

нaвчaHня t'iloв Ha гpaмaтиннiЙ oснoвi, i, нaвпaки, бo цi пpeдмeти мaютЬ
пpиблизнo oдHaкoвe 3нaчeння для iнтeлeктyaлЬнoгo poзвиткy'
Пoшиpeння кypсy писЬMeнствa, щo oпepye фaктaми хyдox(HЬoгo
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yявлeнHя явищ життя в фopмi пoeтичHoгo слoва, ]tioжe пiти Ha paxyF|oк
кypсy мaлювaння. щo мas дiлo з тим сai lим' т iльки в iншiЙ фopмi -
гpaфiннiй, i  нaвnaки.

Bсiх вapiaнтiв кoлeгii нe мoжHa пepeдбaнити, aлe pyкoписниЙ пpoeкт
нaмiчaе щiсть, a самe: 1) ryмaнiсгиvниЙ вiддiл з oднoю клaсичнoю t\'loвoю
i oднoю Hoвoю il,loвolo; 2) ryмaнiстичниЙ вщдiл 3 двoмa клaсичниlъ4и
мoвa]Йи i oднioю нoвoю; 3) ryмaнiстинний вiддtл 3 тpЬo]vta нoвиft,lи ]tioв€llt'tи
aбo з oднoю клaсичнolo тa дBoMa Hoвими мom['и; 4) peaльний вiддiл,
S)eкoнoмivний вiддiл; 6) дiвoчиЙ вiддiл (двi нoвi lt.loви, pyкoдiлля, xaтнe
гoспoдapствo). Pyкoпиcний пpoeкг кoлeгii мiстить в сoбi 23 пpoгpaми
piзних пpeдмeтiв !o пoвнoгo кypсy yсix вapiaнтiв кoлeгii бpaкye пpoгpaми
тaких пpeдмeтiв: фiлoсoфськoТ пpoпeдeвтики, aнглiЙськoi мoви, пqдa-
гoгiки, pyкoдiлля, pyxaнки тa xaтнЬoгo гoспoдapствa|72' с. 130.131].

Дiяльнicmь мiнicmepcmвa ocвimu зa нaсiв flupeKmopii
,l7 сiчня 1919 p. мiнiстp oсвiти l. oгieнкo зaтвepдив для шкiльнoгo

вжиткy нa всiй УкpaТнi нaйгoлoвнiшi пpaвилa yкpaTнськoгo пpaвoпиcy, щo
ix виpoбилa спeцiaльнa кoмiсiя з видaтниx yкpaiнських yЧeних i пeдaгoгiв.

У сiчнi 1919 p. !иpeктopiя видaлa зaкoн пpo дepЖaвнy yкpaТнськy
Moвy в Укpaiнськiй HapoднiЙ Peспyблiцi тa пpo oбoв'язкoвe зaвeдeнHя
yкpa|нсЬкol lЙoви y внyтpiшнrм дiлoвoдствi Укpaiнськoi aкaдeмiТ нayк.

26 сiчня 1919 p. f lиpeктopiя зaтBepдилa зaкoн пpo збiльшeння
дepжaвнoi дoпoмoги Ha yтpимaння yнитeлiв пoчaткoвиx шкiл, a сaмe,
pivнe yтpимaння yчитeлiв тиx tдкiл визнaЧeнo в 3600 кpб., зaкoнoвчитeлiв
420 кp6' зa кoжниЙ шкiльний кoil4плeкт

flля пiдгoтoвки yЧитeлЬствa yХвaлeнo opгaнiзyвaти з .t сiчня 1919 p.
oдиH yчитeльський iнститyт, a з oсeнi .l919 p. щe 8 iнститyтiв Кpiм тoгo,
yхвaлeнo зaкoнoпpoeкт двoсeмeстpoвиx пeдaгoгiчниx кypсiв.

Cпpaвi вищoi oсвiти зa flиpeктopii нaдaвaлoся бaгaтo вaги: пpи
мiнiстepствi opгaнiзoвaнo oкpeмий дeпapтaмeнт вищol tuкoли, a тaкo)к
Paдy в спpaвi вищoi шкoли; poзпoчaтo poзpoблeння пpoeкгiв yтвopeнHя
нoвиx yкpaТнських вищиx шкiл [59, с. 76].

3a !иpeкгopil псЁ{aв виявлятися нoвий poзцвiт пoзaшкiльнoi oсвiти:
вiдбyлaся нapaдa дiячiв пoзaшкiльнo.t oсвiти в сtчнl 1919 p нa дpyгiм
дeпyгaтськiм з'Тздi BсeyкpaТнськoi yчитeпЬськoi спiлки в сiчнi 1919 p' piшyнe
пoстaвлeнo питaHня пpo всeнapoднe пoзaшкiлЬF|e нaвчaння [59' с. 92].

У спpaвi poзвиткy yкpalHсЬкoгo мистeцтва.Qиpeктopiя видaлa зaкoн
3 д|-|я 25 сiчня 1919 p. пpo yтвopeння УкpalнсЬкoТ peспyблiкaнськoi
кaпeли, щo rЙaлa [4eтoю . свoitt,l спiвoм шиpити вiдoмoстi 3a кopдo|"|oм
пpo сaмoстiЙнy УHP Ha чoлi кaпeли стaв нaйлiпшиЙ знaвeць yкpaTнськol
пiснi oлeксaндp КoщиЦь. Cпoчaткy кaпeлa вистyпилa в Cтaнiслaвoвi i
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Cтpию, a пoтiм виlхaлa дo ЧexoслoвaЧЧиHи' дe далa низкy кoнцepтiв в
Ужгopoдi,  в Пpaзi  п 'ятЬ кoнцepтiв тa в iншиx гoлoвHиХ M|стах
Чexoслoвavнини), a пoтiм в Aвстpi i ,  ШвeЙцapi i ,  Фpaнцi i ,  Бeльгi i ,
Гoллaндi i ,  Англi i  тa Hiмeччинiскpiзь з нaдзвинaЙним yспixoм [48' с 1O]
Пpo yкpaiнськy пiсню y викoHaHHi кaпeли пiд диpигyвaнHяt\, o Кoшиця
oсЬ щo пиcaв, Haпp , вiдoмиЙ чeськиЙ i l tyзикoлoг пpoф 3дeнeк Heeдли:
<Biд пlсень заxiдниx нapoдiв, слoв'я|.|сЬкиx i нeслoв'я|.lсЬкиХ. yкpaiнськa
п|сня визHaчaeтЬся HaсaMпepeд HeпopytJJH|стю свoгo нapoдHoгo
xapaKгepy, якoT в тaкiЙ мipi yжe нiдe нe здибyсмo Укparнськa пiсня
пpи свollл сxiднiм xaparгepi пcuхoлoeiчнo мar зaхiднiЙ niдклaд, a тoмy
вoнa Haм спpaвдi ближчa, нiж якa iншa пiсня схiдньoслoв'яHсЬкoгo
нapoдy B пpoтилeжнiсть poсiЙськiЙ пrснiyкpalнсЬкa пiсня e HaсaMпepeд
зHaчнo лipuннiuta, сeбтo лipиннiшa в нaшiм poзyмiннi тoгo слoва, сa[4e
тим, щo в нiЙ виявляoтЬся зHaчнo бiльшa кiлькiсть нaстpo jв . Укpalнськa
пiсня e pитмivнo eнepеiннiша' сeбтo пpaвильнiшa, нiж, нaпp , poсiЙська
vи сepбськa пiсня. a тoмy якpaз Haм, щo Mислимo pитмivнo, цiлкoвитo
пpaвилЬнo, с тaк близькa . MyзиvниЙ твip, щo дiстaнeться п Кoшицeвi
в|д кoмг.loзитopа' с вЛaстивo к|стякoM, сxei/!oю, щo дo Hиx мae BI1V|т|Аэя
}l(иття ли|,!e влaснoю твopнiстю спiвaкiв. A тoгo eфeктy дoсягae п Кoшиць
пpяtиo нeдoсяжHo КoжниЙ гoлoс (в хopi Кoшиця. - с ) мar свiЙ пeвниЙ
тeмбp зaвжди гoлoс мae свiЙ спeцiaльниЙ змiст (obsah)> [51, с , l3 '
15' 18. 27,29' 50 60] Кaпeла сKлaдaлaся 3диpигeнтa o КoшиЦя, Йoгo
пoмiнни цi Плaтoнrди |!ypoвськol, пpoфeсopa спiвy Гpигoplя Тyнaпськoгo
aдмiнiстpaтopa oлeкси Пpиxoдькa тa 72 cniвaкiв i  спiвачoк (в Чeхo-
слoвaччинi) 3 вiдсyтнlстю дepжaвHol дonoмoги кaпeлa в лиnнi 1 920 p
пoчaлa poзпaдaтися

Cлiд згaдaти тaкoж пpo iснyвaнHя в pp. 1919-1920 в Кaм'янцi нa
Пoдiллi ,Qepжaвнoгo тeaтpy на чoлi з M CaдoвсЬкиI\n

У видaвнинiЙ спpaвi мiнiстepствo oсвiти poзpoбилo плaн видaв-
ництвa y деpжaвнiм мaсштaбi для зaбeзпeчeння пtдpyvникaм и i книгaми
yсlx шкiл i yстaнoв пoзaшкiльнol oсвiти flиpeктoprя yхвaлилa тoй плaн
I aсигHyвaлa нa пoчaтoк видaвHичol спpaви 30 млн кpб, a тaкoж yтвopИлa
oкper ' ,e MIFl  |стepствo пpeси | пpoпaгaнди, щo мaлo 3aвдaHHяM
дoпoMaгaти poзвиткoвi yкpaiнськoT лiтepaтypнoТ твopнoстi тa пoшиpeHHю
лiтepатypнoi пpoдyкц|.,  1920 p мiнiстepствo oсвiти opгaнiзyвaлo
спeцiaльнy пeдaгoгiннy мiсiю y Biднi, щo Maлa Haлaгoдити спpaвy дpyкy
шкiльних пiдpyнникiв тa зaкyп шкiльнoгo пpилaддя для шкiл yсiх типiв
нa Укpaiнl

3a !иpeктopil нaстaлa знoв дoбa кoнтaктy l спiвpoбtтництвa влaди з
opгaн|зoваниM yкpaiнсЬкиM yЧитeлЬствoM. B сiчнi 1919 p. вiдбyвся y Киeвi
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|| з'тзд дeлeгaтiв Bсeyкpaiнськo j yчитeлЬськo j спiлки*, щo yхвaлив пoAaти

дo Диpeкгopii мeмopaндyм з кiнцeвим вислoвoм, щo (гoлoс кepyючих
yЧитeЛЬсЬких opгaнiзaцiЙ дoпoмoжe peвoлюцiЙнoMy yкpalнсЬкo[4y ypядoв|
виpiшити нeoбхiднi питaння peфopми шкoли, i yкpatнськe yчитeлЬствo
пtдe в пoвHoмy кoнтeкстi з свoiг'n ypядoмD. |59' c 121-122l.

Haкiнeць, пoдa[4 тyт дeякi стaтистиЧ|-|i дaнi пpo сepeдн€ i нижчe
шкiльниЦтвo BсЬoгo нa ,t сiчня 1919 p. сepeднix шкiл нa Укpaiнiбyлo:

Шкoлu Дepжaвнi гpoиaiськi Пpuвamнi Paзoм

Хлon'ячi гiмна3i.
Рeальнi шкoли
.Qiвсl.li гiмнeзii
.Qiвoli lнсrитри
кoмepцiйнi tДкoли
Тoproвльнi шкoли
flyхoвнi сeмiнapii
Д|вoчi eпapxiалЬнi
шкoIlи

Paзoм
15
2з0 515 298

474
70
362
4
91
18
9

15
104З [59 c 59]

88
I
178

19
4

24з
20
166

72
14

14З
41
'18
4

9

Bсьoгo нa 1 лисгoпaдa ,l9.|8 p. нa УкpaTнiбyлo .l162 вищих пoчaткoвиx
шкiл' з них .l069 

rгpиft'yвa,Iися Ha дep)кaвнi кouли тa 93 нa мiсцeвi кoшти.
Haстyпнa тaблиця нaдаr вhoмoсгi пpo poзпqдiл вищиx пoЧaткoвиx шкiл пo

ryбepнiяx:
ГуФpнЙ

Boлинь 31
Пqдlлля з7
Киiвщинa 65
Пoлтавщина з7
Чepнiгiвщина 50
Хаpкlвщинa 32
Катepинoславщnнa 2o
Хeрoнщинa 40
Тавpiя 14
Xoлмщина 2
пoлiсся 8
Bopoнotнинa 7

Paзoм 343

Шкoлu, Шкoлu,
вidкpumi вidкpumi
Оo 1917 p в 1917 p

44
34
36
62
52
23
1'7

6
29

4

327

l!!кoлu, Шкoлu Шкoлu Paзoм
вidкpumi зaлiзнuчнi х<udiвcькi
в 1918p

41 I
597
32 10
664
443
247
476
з66
12 1

I .

6
3-

417 52

4 128
4 141
5 188
1 170
1 150
-86
2 112
694
-56
-У
_18
_ 10
23 1162

[59' с 62l
.30тpавня19.l7p вiдбyлися opвнrзaцrйнi 3бopи всeyкpaiнсЬкoТyнитeльськoicniлки

|з' iзддeлeGтiвBсeyкpaiнськoiyчитeльськoТспlлкивц6yвся 13-15сepпня 1917p. aАpуrиЙ-
15-18 сiчня , l919 p B травнi 1918 p нiмeцький стаpшина 3 вiAAiлoм жoвнipiв poзrгнав збopи
Pади BсeyкpаTHсЬкoТ yЧитeлЬськoi сnlлки [59' с 120]
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гloдiлля 394701 7897
Хepсoнщинa 351826 7o37
Киiвщина 461534 9230
Чeoнtгiвщина 363021 7259
КaтeDинoслав-
щина 363559 7269
Xoлмщинa 162662 3253
Boлинь з78711 7574
Хаpкiвщина 425211 8504
Пoлпaвщина 372095 7444
Пoлtсся 81675 163з

Poзпoдtл дiтeЙ шкiлЬнoгo вlкy, забeзпeчeниХ i HeзaбeзпeчeHиX нижчиl\l lи
oдHoкЛасoвимЙ |двoКлaсoвиMи пoчaткoвИми шкoлaMи в ,1 919 p

Губepнi К-cmь K-cmь цtкtльнuх К.cmь icнуtoluх
ёmeй кo^Аnлeкmlв пo- Luкiльнuх KoMп.
Luк вiку mplбнLlх 0ля эa- лeКmв
в1919p бeзnечeнняоr вoОнo- вОвo.

meu LUк вlку клaco. клaco-
fua кo^'nneкm вuх |LJк вUх LIlк
50 dimeй)

n.ятoгo клaсy пpaвo встyпy дo вищo| | ' lJкoли' oгoлoсивши пpинцип
(вiдчиHeних двepeй)' сeбтo пpaвo вiлЬHoгo встyпy кo)кнoгo дo вищoi
шкoли HeзaлeжHo вlд Йoгo шк|лЬHoi п|дгoтoвки.

У дiлянцr пpoфeсiЙHoI oсвiти 3a uJtстЬ i пiв мiсяцiв свoгo пepeбyвaHHя
в КИeв| бiльшoвицькa влaда Hiчoгo He зpoбилa [59' с. 79] кpiм тoгo, щo
oдpa3y 3aкpила Киiвськy дyxoвнy акaдeмiю-

У спpaвi f.loзaшкiлЬHoj oсвiти, щo il бiлЬшoвицЬкa влaда пepeтвopилa
в (пoлiтичHy oсвiтy (скopoveнo - (пoлiтoсвiтa>), <нaЙбiльшe poбилoся
пo мiстаx. з сeлoМ paдянсЬкa влaдa He зyмiлa зв'язaтися, i тaм poбoти
вeлoся дyжe Maлo) [59, с 92]. Пpи нaцroнaлiзaцi|тeaтp|в влiткy 1919 p
<MoлoдиЙ Teaтp> i lepжaвниЙ дpaмaтиvниЙ тeaтp бyлo злитo в oдиH,
aлe фaктичHo вoHи He злилися, бo кoжниЙ з Hиx вистaвляв свoi п'eси
3аxoдами BсeyкpalнсЬкoгo тeaтpaлЬHoгo кoмiтeтy в сepпнi 1919 p
вiдкpитo yкpalнсЬкиЙ дepжавниЙ oпepHиЙ тeaтp Myзиvнy дpaMy, дe
пepшoю вИстaвoю бyлa кУтonлeHa> M Лисeнкa [33' с 154]

Укpa[нськa aкaдeмiя Hayк He пpипиHялa свoo. poбoти, хoЧa члeHи Г|
були в дyжe тя}ккoMy MaтepiaлЬнoмy i пpaвнoмy стaнoвищi Taк, y бepeзнl
1919 p бyли зaapeштoванi aкaд CepгlЙ eфpeмoв тa члeн aкaдeм|чHИХ
кoмlсiЙ Пeтpo CтeбницькиЙ (Aкaдeмlя нayк oбpaла ix дo свoгo склaдy 3a
!иpeктopi l) Ha клonoтaння Aкaдeмri oбox ix випyщeнo в квiтнi 1919 p
Aкaдeмlя мyсила тaкoж клoпoтaтися пepeд бiльшoвицькoю влaдoю пpo
видaчy oХopoнHИx гpaмoт для aкaдeMiкiв нa зaбeзпeчeHня вiд peквiзицi l
[xнiх пoмeшкaнь' хapviв, oбстaнoви. кHигтa нayкoвoгo пpилaддя, a тaкoЖ
кЛonoтaтися пpo дoзвiл кyпyвати кHижки бeз пoпepeднЬoТ anpoбaц|i
Bсeyкpaiнськoгo BидавHичoгo кoмiтeтy. щo дep)кaв пiд oблiкoм yсi кHижки
в кHигapHяХ Укpaiни [55' с 87' 141-14З1 3 вepeсня дo пoлoвиHи гpyдHя
1919 p тяглaся дeнiкiнськa oкyпaцiя ЧaстиHи УкpaТни з l l  стoлицeю
Кисвoм Ta oкynaцrя щe тя)кчe вiдбилaся на oсвiтнiЙ спpaвi

Уpяд ДoбpoвoлЬчoТ apмiT нe тiльки He дaвaв нt шaгa на yтpиMaнHя
yкpaiнськoi |'ljКoли' a щe стaвив вeличeзнi пepeшкoAи тим iнститyцiям i
oкpeMИM гpoMaдяHaм, щo згoдЖyвaлися дoпoмaгaти yкpalFiсЬкlЙ шкoл|
Bсi yкpalнськt шкoли oпoвiщeнo (пpивaтHиMи>, бeзпpaвнИMи' взaгaЛi
yстaнoвaМи такo| кaтeгopi l  щo бyдь-якиЙ кoмeндaHт (як цe бyлo, нanp , y
Лyбняx) мiг свoсю влaдoю зaчинити вжe paз дoзвoЛeнy l.llкoлy Учитeлям
нe тiлЬкИ He Плaтили гpoшeЙ, a Й нaвмиснe зaбирaЛи iх дo вiЙськa,
BИKИtaли [lJкoли з гlpиMlщeHЬ apeuJтoвyвaли yкpalHсЬких yчитeЛlв | т. п

.[]paвлlння ки.всЬкoI Ayхoв}lot aкaдeмti в лютoмy ,1919 p noстанoвилo пepeAати дo
Aкадeмrr нayк бrблloтeкy !yxoвнol aкадeмii в тимчасoвe кopисryвaння Aкадeмiя наyк нa зlбpаннi
8 бepeзня 1 91 9 p уxвалилa пpиЙняти ry бtблroтeку в свoс вЦaння тa nqAбати пpo il oxopoнy [55
с 91l

3938
4586
4880
5033

6870
'1756

341 5
6901
6258
918

tzo

288
533
110

205
111
277
з17
141
28

ЯкttГt Yo К.c|nь 1imei Якuй o/o Оimeй
dlmeЙ Luк laлuuaсtnьcя tuх вtку зaлu-
ыку,зa6eз. no1a шкoлoю шaсmьcя лoзa
neчeнux |1JКoлoю
aKoлoю

51 191501 49
65 107566 35
59 193491 41
70 105429 30

97 29288 3
54 74862 46
45 208061 55
81 80161 19
84 59195 16
56 35775 44

Paзoм З354995 67100 44575 2136 67 7 1085З29 з
[59 с 60]

3aлишaoться poзпoвiсти npo тi  зM|ни в oсвtтнiЙ спpaвi, щo стaлися
внaслiдoк oкyпaцi l  чaстиHи Укpаiни з | i  стoлИцeю Киeвoм сnoчaткy
бiльшoвикaми' пoтiм дeнiкiнцями, a дaлi знoвy бiльшoвИкaMи

Бiльшoвицькa влaдa нaДaлa пpaвo нaсeлeнню нa мiсцяx вИзHaчити
Moвy, щo Heю noвиHнo вeстися HaвчaHня в шкoлax Taкe виpiшeHHя спpави
виKЛaдoвol Moви B шкoлaХ Укpаiни далo зMoгy eлeмeHтaМ, вopoжe aбo
нeпpиXилЬHo HaстpoсHим дo yкpa|нсЬкo| t lJкoли' Haxиляти сeляH дo тoгo'
щoб вoHи вислoвлювалися пpoти ( кoHтppeвoлюцiЙHo j)) yкpai нськo.i мoви.
i факгиннo pyЙнyвaти yкpaiнсЬкy цlкoлy Й oсвiтy [59' с 38]

Heспpиятливo вtдбилoся бiльшoвицЬкe пaнyвaHHя Ha дoл| noлЬсЬкoгo
шкiльництвa 3a свiдoцтвoм iстopикa пoлЬсЬкoгo шкiльниЦтвa, тe
пaнyвaння Haлe}(aтиMe дo нaЙстpaшнlшиx мoмeнт|в в tстopit пoлЬсЬкo|
люднoстi нa Укpaiнi [91' с 107]

Бtльшoвицькa влaдa пoчaлa peфopмyвaти нapoднy шкoлy нa зpaзoк
шкoли в сoвeтськiЙ Poсii, бepyvи для тoгo <Пoлoжeниe o eдинoЙ тpyдoвoЙ
шкoлe D' щo Йoгo yxвaлив < BсepoссиЙскиЙ l-{eнтpaльньlЙ Исnoл нитeльньtЙ
Кoмитeт>12 вepeсня 1918 p. '  aлe влaдa нe мaлa нi пpoгpaми сдиHol
|.lJкoли' H| плaнy пepeвeдeHня в життя пpoeктy eдиHo| |.llкoли

Peфopмa сepeдHЬoТ шкoли пoлягaлa в тol\лy, щo б|лЬшoвицЬкa влaда
зpyЙнyвaлa стapшi тpvi Kлacvi сepeднЬoi шкoли тa Дaлa aбсoлЬвeнтaм
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Тим чaоoм як шкoли з poсiЙськoю виклaдoвoю MoвoЮ oдepжyвaли пoвнe
yтpимaння в poзмipi, щo Йoгo визнaчив ypяд floбpoвoлt${oi apмiT, шкoли,
щo пpoвадили HayКy yкpaTнсЬкoю ltloвoю i навчaли дiтeЙ пepeвaЖHo
мrсцeвoгo тpyдoвoгo нaсeлeнHя, пoнeвipялися в пpиймaх, бeз )кoдHих
гapaнтiЙ, 3 гoлoдHиM yчитeлeM oтoж Toвapиствo шкiльнoj oсвiти в Киoвi
зiliyшeне бyлo взяти в свoi pyки кepп{o ynoслiджeнo| yкpaТнсЬкol шкoли
тa фiнaнсyвaння lT тими кo|'Дтa['и, щo iх збиpaлo Тoвapиствo зaкликoм
дo воix вepств yкpaTнGЬкoгo HaсeлeHня

Пpoф. Киiвськoгo yнiвepситeтy св Boлoдиt\iиpa e . Cпeктopський, щo
стaв кypaтopoм КиiвськoT шкiлЬнol oкpyги з пpизHaЧeнHя ypядy
Дoбpoвoльчoi apмii' в poзмoвi з пpедстaвHикo]vl Toвapиствa шкiльнol
oсвiти eхидHo вислoвився' щo влaдa poбить eкспepeмeнt чи дiЙснo
yкparHсЬкa цJкoлa Й кyльтypa [4aютЬ кopiння в yкpaiHсЬкoмy нapoдi. B
дiЙснoстi тo бyв спpaвжнtЙ пoxiд пpoти yкрaТнсЬкoT tJJкoли тa yкpaiнсЬкol
кyлЬтypи. Caмy назвy <УкpaТнa>' <yкpalнськиЙ> зaмiнeнo нa ypядoвy нaзвy
<MaлopoссiяD, (мaлopyсскtй> [74. мeмopaндyм]

Haгoмiсгь пoльськi opгaнiзаЦii в пepiqд дeнiкiнськoгo пaнyвaFiня lvtoгли
з|-|oв po3винyти свoю явнy дiяльнiсгь' oсoбливo нa oсвiтнiм noлi [91' с. 119]

Пpo пoзaшкiльнy poбoтy в yкpaiнсЬкиx yстaнoвaх нeмa чoгo Й
гoвopити. Дoсить скaзaти, щo з нaкaзy <Кoмиссии для сбopa мaтepiaлoвъ
пo истopiи oсвoбoдитeльнoЙ вoЙны oтъ бoльшeвикoвъD в Киевi
скoнфiскoвaнo i  знищeнo 117 нaзв yкpaТнських кHижoк, в числi ix,
здaвaлoся б, тaкi нeдpaзливi' як <Cпoмини з poсiйськo-тypeцькoi вiЙни
1877-187в pp.D M Caдoвськoгo, <Кiнeць ЦapсЬкoj влaди)) Boлoдимиpa
Кopoлeнкa, <Bчiмoся piднoi il 'oвиD npoф l oгieнкa i т. п. A в листoпaдi
1919 p дoбpoвoльvi вoяки вдepлися в пoMeЦJкaHHя киiвсЬкoi <Пpoсвiти>
тa зHищили в нiй бaгaтo peveй з i] мaЙнa [30' с. aa]

Пiд чaс пaнyвaнHя дeнiкiнськoi влaди нe тiльки oпepниЙ тeaтp, a
взaгaлi yсi yкpalнськi тeaтpи нa дeякий нaс бyлo 3aкpитo.

Укpaiнськa aкaдeмiя нayк бyлa тaкoж пoзбaвлeнa дepжaвHoi дoпoмoги,
a тoмy yтpимaHня Aкaдeмii пepeOpaлo нa сeбe yкpaiнсЬкe гpoмaдянствo,
склaдaюЧи no)i(epтви дo кaси Toвapиствa шкiльнoi oсвiти .Цeнiкiнцi
зaбopoнили спiльнi зiбpaння члeнiв Aкaдeмii, нaвiть вивiскy з нaписoм
<Укpatнськa aкaдeмiя Hayк) qдepтo в нoч| з нaкaзy п'яHoгo пoлiцiЙнoгo
пpисгaвa (кoмiсаpa) i п'яних oфiцepiв Xol пoлoвинa спiвpoбiтникiв Aкaдeмii
iз.зa дeнiкiнцiв poзбiглaся з Киrвa нa пpoвiнцiю' всe жтaки дpyгa пoлoвиHa
iнтeнсивнo пpaцювaлa в кoмiсiяx (дeнiкiнськa влaдa нe дoгaдaлaся lХ
пoзavиняти) Ha 1 сiчня 1920 p Aкaдeмiя нaлiнyвалa 25 дiЙсниx aкaдeмiкiв-

.пepший склад yкpаiнсЬкoi акадeмiТ наyк в Кисвi нaл|чyвaв 1 2 члeнiв. пpи диpeкгopiТ тoй
склaA пoпoвHився з вибopy саi,oiAкаAeмii тpьoмa члeнaми (Бoгданoм Кiсгякlвським, Cepгieм
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тa тpЬoх диpeкгopiв з пpaваМи дiЙсних члeнiв, aлe фaкгиннo вся вeличeзHa
opгaнiзацiЙна пpaця пpoтягoп, 1919 p пpипaлa нa 14 aкaдeмiкiв, щo
tloстiЙнo пepeбyвaли в Кисвi, бo двa члeHи пepeбyвaли зa кopдoнoм, a
.qeв,яти члeFiaм чepeз бpaк кoмyнiкацii нe бyлo змoги з мtсця свoгo oсiдкy
пepelхaти дo Киeвa [55' с a].

.Qo pevi, згaдaю тyт пpo тi видaння Акaдeмii Hayк, щo вийшли y свiт
пpoтягoM 1919 p.: 1 . <3бipник пpaцЬ Кoмiсir для виpoблeння закoнoпpoeктy
пpo зaсHyвaння Укpaiнськot Aкaдeмil Hayк y Кисвi>' Киiв' .l919. 2. <Пepший
пiвpiк iснyвaння УкpaiнсЬкol Aкaдeп'ii Hayк y Киовi тa Hачepк iT пpaцi дo
кiнця 1919 p > КиIв, .1919 p. 3. <Cбopникътpyдoвъ Кoмiссiи пo выpaбoткъ
зaКoнoпpoeктa oбъ yнpeждeнiи Укpaинскoй Aкaдeмiи Hayкъ въ Киeвъ>.
Кleвъ,,19, l9 4. <3aписки iстopиннo-фiлoлoгiчнoгo Biддiлy yкpalнсЬкoi
Акaдeмil Hayк> Кн .|. 3a peд. п 3aйцeвa. 3aгoлoвним peдaгyвaHняlt,t
!  |  Бaгaлiя, Киiв, 1919.

3oвсlм iншe стaвлeння бyлo .Цoбpoвoльчoj вЛaди дo Киiвськoгo
yнiвepситeтy св Boлoд|лMиpa нa чoлi з peктoporЙ пpoф e Cпeкгopським
Пpaвдa, i  yнiвepситeт [4aв вeликy пoЦJaнy дo тoi влaди Як пишe
пpoф Е Cпeктopський в свojЙ пpaцi кCтoлeтиe Кieвскoгo yHивepситeтa)'
<пiсля зaHяття Киeвa f loбpoвoльvoю Apмieю пpoфeсopсЬкa влaдa
yxвaлилa вiтaти tTвoсoбi гeн Бpqдoвa, вис,1oвитиIЙ пoдякy 3a визвoлeнHя
вlд бiльшoвикiв тa зaпpoпoнyвaтviiЙ свoi сили, He зyпиHяючисЬ пepeд
тимЧaсoвиМ зaкpиттяМ yнiвepситeтy> [73' с' 79]

Пpo зpiст pyсифiкaцiЙнoi пoлiтики 3a oкyпaцit нaстини Укpaiни

e фpeмoвим та Mикoлoю Cyмцoвим); пpи бiльшoвицькiй влaдi з вибopy Aкaдei'|i yвiйшлo Ao iТ
склeдy Hoвих 1 1 члeнiв, oтoж, нa 1 сivня 1920 p' дo склаAy Акaдeмi,l вхoдилo 25 члeH|в (aкад.
MихайЛo тyгаH-БаpaнoвсЬкиЙ пoмep сiчня ,t919 p'. а сaмe на 1 вiддiлi ( iстopиннo-
фiлoлoг|чнolt'y). 1 [| Багалiй пo кaфeдpi yкpаjнсЬкol iсгopii; 2 M пsтpoв пo кaфqдpi сrаpoгo
yкpalнсЬкoгoписЬмeнств € l :3 M Cyмцoв noкaфeдpiyкp Hapoднoiслoвeснoстi:4 в пeperц
пo кафeдpi yкp мoви:5 C Cмaль.Cтoцький пo кaфeдpi укp мoви;6 M Бiляшiвський пo
кафeдpt yкp apxeoлoгi|; 7. К. Хаpлaмпoвин пo кафeдpi yкp цepкви: 8, A, фимський пo кафeдpi
аpaбo.rpанськor фiлoлoгi,[; 9,C' e фpeмoв пo катeдpi yкp кpаснoгo писЬмeHства. Hа |l вцAiлi
(мaтeматичнo-фrзиннoмy): 1 П Tркoвський пo кaфeдpl гeoлoгi];2 B Bepнадський пo кафeдpi
мiнepалoгiТ' 3 B Липський пo кaфeдpi 6oтaнiки; 4 o HiкoльськиЙ пo кaфeдpi 3ooлoг|r: 5
MAндpyсoв noкaфeдpi палeoнтoлoг||;6 B Кiсrякiвський пoкaфeдplxемrt;7 M Кащeнкo пo
кафeдpiаклiмaтизyва|{ня,8CТимorдeнкoпoкeфqдpiпpиклaднoii 'exанiки,9oЕЙxeнвалЬA
no l(aфeдpi фi3ики: 10 o opлoв пo кафeдpi aсrpoнor' iT Hа ||l вiддiлi(eкoнoмiчнo.сoцiaлЬних
t tayк) 1 o opжeнцький пo кафeдpi сгатистики; 2 К в,o6лиЙ no кафeдpi тopry i пpoмислoвoсri;
3' B, КoсинськиЙ пo кафeдpi сiльськoгo гoспoдapства; 4, Ф. таpaHoвський пo кафeApi
пopiвняльнor,iсгopij пpaва' 5, Б' Кiсrякiвський пo кaфqдp. coц.oлoгiТ; 6, o' Лeвицький пo кафeдpi
3виЧaeвoгo пpава Кpiм тoгo, за стaтщoм Aкaдeм|ti пpaвами дlЙсних vлeнiв AкaдeмiТ на свoeмy
g|дд|лl кopисIyвалися тpи диpeктopи. a самe o Гpyшeвський, диPeКrop кoмiсii для склaдання
iстopиннo-гeoгpaфivнoro сJloвника yкp зeмлi' € Тимчeнкo, Aиpefiop кoмiсiТ для складaння
lстopиЧнoгo слoвника yкp мoви та M Птyxа -диркrop fleмoгpaфiннoro iнститрy [55, с 3'a]
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бiльщoвикaми i дeнiкiнцями мoжe свiдvити кHи)ккoвa пpoдyкцiя нa
Укpalнi зa 19,19 p : yкpaiнськoю Moвoю видaнo 665 нaзв кHи)кoк, poсiЙськoю
- 726, iншими - 23, paзoM 1414 нaзв к}|ижoк [34, с. 66-67]

<Експepимeнт)), щo Йoгo poбилa дeнiкiнськa влaдa Haд yкpaiнсЬкoю
шкoлoю тa кyльтypoю' нao{Ho зaсвlдЧив, щo yкpaTнсЬкa шкoлa i yкpaТнськa
кyлЬтypa пуcтIллv| глибoкe кopiння в yкpaiHсЬкol\ l ty Hapoдi Пpo тe
кpaснoмoвнo пpot\4oвляe тaкo)к висл|д Hoвoгo eкспepимeнтy Haд
yкpajнсЬкolo шкoлoю i кyльтypoю, щo йoгo пpopoбляe тeпep бiльшoвицькa
влaдa.

У peзyльтaтi eкспepимeнтiв бiльшoвиЦЬкoi BлaАI4 в oсвiтн|Й спpaвi
сaмl сoвстськi iстopики Hapoднoi oсвiти пpийшли дo тaкиx виснoвкiв:
<oснoвнi пpoблeми HoвoT шкoли - пpoблeми сдиHoi шкoли, пpoблeмa
зв'язкy oсвiти з пpaЦe}o, пpoблeмa вoлi - бyли пpoгpeсивHими дiянaми
y)кe в дopeвoлюцiйниЙ чaс !ля oб/pyнтoвyвaнHя тих пpoблeм бyлa
пpopoблeнa вeличeзнa пeдaгoгivнa пpaЦя Тaк бyлa ствopeHa тa
пeдaгoгiннa спадщиHа, нa /pyнтi якoi сoвeтсЬкa UJкoлa пoчaлa свoю твopЧy
пpaцю в нeзpiвняннo бiльш спpиятливиx yi'oваХ' нiж тi, щo ними вoлoдiла
дopeвoлюцiЙна пo;aткoвa шкoлa> |112' c' 270|

ПoдaниЙ в oстaннiм poздiлi мaтepiaл пoкaзyс нaM, щo poзвИтoк
yкpalнсЬкol uJкoли ioсвiти Йшoв бeзynиннo вiд пoЧaткy XХ ст, щo в пpoцeсi
кyлЬтypнo.oсвiтньoi poбoти yкpaiнсЬкoгo гpoмaAянствa зpoстaпa
нaцioнaльнa свiдoмiсть yкpaTнськoгo нapoдy. щo з eтнoгpaфiннoi мaси
пepeтвopювaвся в Haц|ю тa HaмaгaeтЬся oсягHyти нaЙвищy Meтy -
дepжaвнiстЬ; щo шляX ЦеЙ тяжкиЙ ви['aгaв Haпpyги всix зyсиль iвeликих
жepтв, згaдaЙмo тyт iмeнa двox мtнiстpiв oсвiтtl тa двoX тoвapишiв мiнiстpa
oсвiти, зaгиблиx вiд pyки бiльшoвикiв aбo iх нaймитiв, - a сaмe. iмeна
lвaнa Cтeшeнкa, Юxимa lJ-{иpицi, Пeтpa lopotueнкa тa Boлoдимиpa
Hayмeнкa, a тaкoж бaгaтьox iнших' щo Тxнi lмeна Tи, Гoспoди' вiдaeш;
щo кoжнa poсiйськa влaдa, HeзaлeжFio вiд iТ пoлiтиvнoi зaкpaски, цapськиЙ
чи ТимчaсoвиЙ ypяд, бiльшoвицькa vи дeнiкiHсЬкa владa' вживaлa yсix
засoбiв. щoб знищити чи oбмeжити yкpaTнсЬкy нaцioнaлЬнy кyлЬтypy: щo
зopгaнiзoвaнe yкpaiHсЬкe yЧитeлЬствo зaЙмaлo nepшi пoзиЦiТ в бopoтьбi
зa piднy шкoлy i кyльтypy, a пoтiм в пpaцi пpи бyдoвi УкpаTнськoТдep)кaви
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108. Cв Писанb на yкpaинскoilъ языгk фqAи письм*нныхь вь Яnoнiи // Кreвцая Cтapина

1905 6
109. Кь изщeнiю к063арн010 }rсlryсcтва // кieвскaя Cтаpина 1903.4.
1 1 0 Укpaинскiй тeaтpь вь сeл* // Кieвская Cтapшнa. 1 903 4.
111 кpeстЬяHe-аpтисгьr//Кieвскaястapинa 1904 1
112 Укpаинскiй нapqдньrй xopь//кieвская Cтapинa 1905 7.8
1 1 3 Boпpoсы o языrс|r на Кyсrapнoмъ Cъeц.h // Кieвская Cтаpина 1 902 5
1 14 .Цoкладъ oбъ и3мeнeнiи пpавилъ пo изданiю }tаpoдньlxъ и nonyляp}iЬ|хъ |(нигъ нa

малop Язьlr|r //Кreвская Cтapинa 19o4 12
11 5 3аявлeнiя yкpaинскoй иrпeллигeнцiи // кieвская стаpина 1 905 3.
1 1 6 Укpаiнскiй я3ыкь вь Лyбeнскoмъ сeльскo-хoзяйствeннoмь oбщeств* // кieвская

Cтаpинa 1905 3
117 Hoвoe хoдатaйствo//Кieвскaя Cтаpинa 1905 3
1 18 Bъ Хapькoвскoмъ 06ществ* взаимonoмoщи тpyдящимФl жeнщинамъ // кieвская

Cтаpинa 1905 3
,l.| 9 oть rpaцдaнъ r Хаpькoва // кieвская стapинa 1905 6
1 2o Ефpeмoвь C 3aм*тки на тeкyщiя тeмы // Kieвская Cтаpинa. 1905 5
1 21. Кpeстьянскiй дoкладъ // Кieвскaя Cтapина 1 903 9
122 Кoнсmaнmuнф H. A , CmpумurюкuЙ B Я oнеpки пo истopии нaчaльнoгo Фpазoванiя

вPoссии 2.eищ испp идoп м 195з
1 23 Извлeченie и3ъ x(ypнaлoвъ Coв'tта Кieвскoй l|yхoвнoй Aкaдемiи за 1 91 0.1 1 щ r //

тpyды кieвскoй.Qyхoвнoй Aкадемiи 1911 12

PoзОiл lX

oсBlтA в гAличиH|
1. oсвiтa B гaличин. вiд1772 дo 1848 pp.

,[liaцeзiaльнi |Цкonu - Biieнcькe <сBarbareumу - кStudium rulhenumп - Львiвcькa
eeнepanьнacorniнapiя-Cmaннapodнoюtлкiльнuцmea1772p-fuфopмaшкiльнuцmв€,
1774 p - ШкiпьнuЙ сmamуm 1787 p - ЦicapcькuЙ pecкpuпln з Оня 18 чepвня 181З p -
Бopomьбa пеpeмucькoеo onucкona MuхaЙna Лeвuцькoeo 3a укpa'.нcьку мoву в utкoлi -
Hopмaльнi llrкoлu - Гoлoвнi urкoлu - Tpueianьнi .IJкonu - Пapaфiяnьнi .ЦкoI'I! -
Пiёeomoвa учumenьcmвa ma Йoеo мamepiaльнe сmaнoвuщe - Пidpуннuкu - Cepedнe
шкinьнuцmвo. - ЛьвiвcькuЙ унiвepcumem - ПepeмuсьKe пpocвimне moвapucmвo -
Toampaльнi вuсmaau - Budaвнuчa спpaвa ,Цwкapнi - Qeнзуpa - Пpeca в Гaлuчuнi

Кoли пpи пepцJiill пoдiлi Пoльщi 1772 p. Гaлицькa зei,ля вiдiйшлa дo
Aвстpii. стaн нapoднoi oсвlти в Гaличинi бyв дyжe HизЬкиЙ. eдинa вищa
вepствa тoд.шнЬoгo yкpaiнсЬкoгo гpoмaдянствa - yкpalнсЬкe дyхoвeHст.
вo - вдoвoлялoся мi3epHoю oсвiтolo. Пpaвда, i вимoги, щo ставилися
тoдiдo кaндидaтiв нa сBящeнствo, бyли тaкoж нeвисoкi: вlд кaндидaтiв
вимaгaЛoся 3нaнHя пoлЬсЬкoi мoви тa вмiння читaти | писaги киpилицeю,
aлe нeplдкo висвячyвaнo нa свящeнствo |тaкиx кaндидaтlB' якl 3oвсltti нe
вlilЛи читaти киpилицeю.

Пpo oсвiтнiй piвeнЬ гpeкo-кaтoлицЬкoгo ни)|G|oгo дyxoвeнствa в пepшиx
poкax пiсля npилyчeHня Гaличини дo Aвстp.i мoжe св.дчити, нaпpиклaд,
oцiнкa, щo iT дaв пpo тe дyxoвeнствo пepeпiисЬкиЙ стapoста Von.Mё||ern:
<PyсняцькиЙ (rusnlakisсhe) п.п e oднe нeдoyмствo (Dummerheit) i
нeoсвiчeн.стЬ (Unwissenheit). oдин нa 13 мaB тaкi-сякi стyдil' бaгатo з
Hиx нe Bn,tiлo нaBhЬ пифти' нe B стaнi бyлo гoвopити пpoпoвiдi, yнити
дiтeй кaтexизlt,ly iт. п.D [32' о. 384l. Кaндидaти нa cвящeнствo в 1756-
1788 pp вчилися nepeBa)кнo y вaсилiянсЬкиx шкoлaх- y кpeilteнцi,
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Boлoдимиpt '  Шapгopoдi,  Гoшoвi Бyvанi,  Гyмaнr, Дpoгoбичi.  Любapl.
oстpoзi l  Biнницl, aбo в сзyiтсЬкиХ шкoлаХ - в Caмбopi, Cтaнiслaвoвi,
Бapt Кaм'янцi нa Пoдiллi .  Львoвl,  Biнницi aбo в пiяpськlЙ шкoЛl в
3oлoчeвt, aбo в бepнapдинськiЙ шкoлi в 3бapажi |29, c 1|

lJ-|oб пiдняти oсвtтy гpeкo-кaтoлицЬкoгo дyХoвeнства, львlвськиЙ
спИскoп Лeв ШeптицькиЙ (вlд 17 сiчня 177B p _ лЬв|всЬкИЙ митpoпoлит)
пoдав 1776 p дo гyбepнit  пpoeкт дieцeзiaльнoi сeMIHаp|i  y Львoвi з
oднopiнним кypсoм 3дiЙснeння тoгo пpoeктy пpипaлo yжe нaстyпникoвl
Л Шeптицькoгo (пoмep Л ШenтицькиЙ 1З тpaвня 1779 p ), львiвськoмy
спискoпoвi Пeтpy Бiлянськoмy: вoсeни 1779 p вtн вiдкpив y Львoвl тa
Гaличi дieцeзiaльнi сeмlнаpiT Кpiм тoгo. бyлa щe oднa сeмiнаpiя a сaмe
в ПepeмиLL. lлi  (вtдкpитo t i  1770 p ]

Toмy щo yстpiЙ лЬв|всЬкoi дiсцeзiaльнoi сeмiнapir слyжив зa зpaзoк
для |Hших сeм|Hap|Й, пoдаM тyт кopoтк| в|дoMoст| пpo лЬв|всЬкy сeм|Hap|ю
Hавчaння в нiЙ вiдбyвaлoся yкpaIHсЬкoю кHИжHoю MoBoю, щo зa тoдiшнiм
звичасM бyлa мiшaHиHoю живot yкpaiнськo. Moви з ЦepкoвHo-
слoв'яHCЬкoю Пoбlч yкpalнськoi мoви пoмiчнoю бyлa пoлЬсЬкa мoвa Xoч
виХoваHцяMи сeмiнapi i  були в знaчнiЙ чaстинi ocoби стapш|, пepeважHo
жoнатi.  всe )к i  дo ниx пpиклaдaлaся сyвopа дaсциплiна' _ зa бiльшi
ПpoвиHи пpизнaчyвaнo чИслeHHl пoKлoHИ' a чaстo в)кивaHo | т|ЛeсHИХ кap
3a пoвeдiнкoю виxoвaнцiв дoглядaли двoс цeнзopiв. _ oдин явнtлЙ, a
дpугиЙ _тaЙниЙ Чaс наyки мaв тpИвaти oдин' а niзнlшe два poки' aлe на
пpaктицi He пpидepжУBaI1v1 тoгo тoчHo, нe piдкi були виnaдки. кoли
BиХoвaHцl висвяЧyBaлИся нa свящeHствo п|сля дeкlлЬкaM|сячHoгo
пepeбyвaння в сeмlнapiТ Bчилися в сeмiнapi l  тaкиХ пpeдмeтiв дoгмaтики'
MopалЬHoгo бoгoслoвlя'  пасти pсЬкoгo бoгoслoвiя. гoмiлeтичHиХ впpaв та
цepкoвнoгo спiвy 1782 p к iлькiсть вихoвaнцiв лЬв|всЬкoi сeмiнapit
дoХoдИЛa дo 80 [1, с 134-140]

Чepeз дieцeзiaльнi сeмlнapli пpoxoдила лишe мeHшiсть yкpalнськoгo
дyХoвeHства. бo знaчнa бiльшiсть Йoгo дiстaвaлa CвящeHствo зa дoпoMoгoЮ
кopoткoтepм|нoвИХ кypсiв пpи дiсцeзiях. а нepiдкo npoстo зa гpoшi Taк. y
пepeMИсЬк|Й д|rцeз|| вlд кaHдидaт|в Ha свящeнствo всe ж виMaгaлoся
дeякиХ вiдoмoстeЙ 3 цepкoвHo| пpaктикИ' хoча б в oбсяry спeц|алЬHo для
тoгo npизнaчeнo| кни)кки <Бoгocлoвiя нpaвoyчитeлЬHaя или сoбpaнiс
npИпадкoвЪ дyхoвHЬ|Mъ oсoбaмь пoтpeбнoe> (Унiв. 1732 p) Тi щo нe
MoглИ здoлaтИ тo| Hayки. |Xaли дo ЛyЦька чи Xoлма, дe тамoшнi спИскoпи
taвanLл зa 100 3л pyкoпoлoжeHня' пpИкpивaЮчисЬ вислoвoм св Письмa _
<Bсякoe диxанiс дa ХвaлитЬ Гoспoдa>, a пoтiм т| Heyки пoвepтaлися дo
Гaличvlни, щoб oбняти тaм пapaфil [1 4 , с 1 1 ]

HизькиЙ piвeнь oсв|ти гpeкo-кaтoлицЬкoгo дyХoвeнствa в MeжаХ
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тoдt luньol Австpit  спoHyкaB Mapiю Tepeзy в|дкpити для yкpatнцiв
гeHepалЬнy дyХoвHy сeмiнaplю y Brднi пpи цepквi cв Bapвapи, - вlдтtль t
скЛaлaся скopoчeна Haзвa тoi семrнapi l  _ <Barbareum), дe MaлИ вчитИся
гpeкo-кaтoЛи ки з Гaл ич Ин|А т a Угopщини

Brдкpитгя кBarbareum'a> вiдбyлoся 15 жoвтня 1775 p , сaмe B дeHЬ
iмeнин Mаpit Tepeзи Ha пpефeкгa (peкгopa)сeмlнapil пpИ3HaчeHo XopBaтa
MoHaХa-вaсилiaнинaИocaфaтa Бастaшичa (вiд1777 p стaв вiн oднovaснo
геHepaлЬHим вiкapiсм кpИжeвaЦЬкoгo eпискonа), a вepxoвниЙ нaгляд нaд
peлtг lЙним виХoвaнHям Vчнiв сeмlнaptt дopyчeHo кpих(eвацЬкoмy
спискoпoв| Baсилю Бoжичкoвичeвi

Ceмiнapiя <Baгbareum> мiстилaся в двoпoвepxoвiЙ кaм'яницi '  дe
paнiшe мiстився сзytтськиЙ спискoпaт, a вtд 1769 p _ opiснтaльнa
aкадeмiя [7. с 95] У тiЙ сaмiЙ кaм'яницi буna лaтинсЬкa кaплиця св
Bаpвapи Ty каплицю p 1775 пepeбyдoвaнo в гpeкo-кaтoлИцЬкy цepквy
св Bapваpи 3 нaсy лiквiдaцit  (1784) Цepквa св Bapвapи Cтaлa
пapaфlяльнoю гpeкo-катoлИцЬкoЮ цepквoю y Biднi

!o <Barbareum'а> пpиЙмaлися з вибopy вiдпoвiдних спискoпiв т i
кaнtIAp,aтLt' щo пepeд тим скiнчили пpинaЙмнi гtмнaзiю (тoдi гiмназtТ бyли
п'ятиклaснl) тa пoчyвaли в сoбt пoкликaHня дo дyХoвнoгo стaнy [7, c 117l
Bсi вихoвaнцi тoi сeмiнap|| Maли oднaкoвi пpaвa i  oбoв'язки. xoч дeяк|
бyли вжe свящeникaми aбo чeнцями. Тaк' вс| вoHи Hoсили oднaкoвиЙ
oдяг _ рeвepeвдy тa плaщ 3 шИpшими вдoлi pyкaвами Bсi дiстaвaли
oднaкoвиЙ Хаpч _ пpaвдa, нe aбиякиЙ: щoдня oбiд з ЧoтИpЬoХ стpaв, a
Ha вeчepю _ тpи стpaви. a y вeлик| святa oбiд склaдaвся з |.'Ueсти стpaв,
вeчepя _ 3 чoтиpЬox. a дo тoгo кoжHиЙ виХoвaHeцЬ д|стaвaв щoдHя Ha
oбiд i  вeнepЮ чвepтку винa Укpаlнцi з ГaлининИ, He пpизвинaснi дo винa'
дiстaвaли щop|чHo заплaтy 24 |7' c 137.138] Bсi пiддягaли oднaкoвiЙ
дисциплiнt Maли встaвaт|А 3a дзвiнкoм o пiв 5- l  гoд paнo, в пeвнi гoдИHи
вчитися в ayдитopiяx сeмiнaplT (мyзeях) чи слyХaти виКлaди в yнiвepситeтi.
вiдбyвaти Moлитви тa бoгoслyжeння. вtдпoчивaти aбo Йти нa пpoхiд пo
мiстy пapaми п|д пpoвoдoм HaгЛядavtв (дyкгopiв). a o пiв 10-i  гoд. вeчopa
лягaти cпaти |7, c 140-141] 3a пopyшeнHя дисЦиплlни пpизнaЧaлися
кapи. AoгaHa: зaлишeнHя виHyвaтця бeз oбiдy абo вeнepi (noдaвaвся Йoмy
лишe xлiб i  вoдa); в'язHИця' зaгoстpeнa в мipy тя}ккol вини зMeHшeHHяM
lжi Tяжчi кapИ мoжHa бyлo пoклaдaти тiльки в пopoзyмtнH| з пpидвopHoю
кaнцeляptсю, eпискoпoM-iнспeктopoм aбo з тиM eпискonoм, дo enapХl i
якoгo Haлeжaв винyвaтeць [7, с 13]

У числl пpeдMeт|в, щo виклaдaлися в <Barbareum'i> (кypс Йoгo бyв
п.ятиplvниЙ), зoвсtм нe бyлo p|дHoi Moви виХoвaнцiв Тlльки в oдHIM
вИпa.qкy M|г l  Мyсив BиxoвaHeцЬ yжИвaти plдHol MoвИ' a сaMe. кaтеХизaц||
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Maв в|H npoвaдИти тoЮ MoвoЮ' щo l| вживaB Hapoд в eпapxi|, вiдк|лЬ
пoХoдив виХoвaнeЦЬ |7' c 131]. У пepLuiм poцi iснyвaння тoi сeмiнapit
вЧИлoся в нiЙ 20 oсiб, в тiм числi 6 гaличaн _ 4 свiтськиx тa двoe василiaн
3 дpyгoгo poкy кoмплeкт виxoвaнцiв сeмiнapii встaнoвлeнo в кiлькoстi
46' a з пoЧaткoм 1779180 ак.p дoвeдeнo дo 48, з тoгo числa пpипадaлo
нa Гaличину 14 вихoвaнцiв, a нa УгopщинУ -34

Житгя <Barbarеum'a> бyлo нeдoвгoвivнe: дeкpeтoм з дня 23 бepeзня
1784 p Йocип l| нaкaзaв, щoб yгopськi виxoвaнцi сeмiнapir св Bapвapи
oпyстили тy сeмiнaptю з кiнцeм квiтня тa пepeнeслися дo Я/epy (Еr|au), a
гaлицькi гpeкo-кaтoлицЬкl вихoвaHцl Maли пpoдoвжyвaти Hayкy дo к|нЦя
шкiльнoгo poкy y вiдeнськi i  лaтинськiЙ сeмiнapiТ з тим, щoб з пoЧaткoм
вepeсня пepeнeстися дo нoвoyтвopeHoi гeнepaлЬнol сeмiнapii y Львoвi,
щo сaмe тoд| Maлa poзпoчaти свoю д|ялЬH|стЬ

Пpиvинa лiквiдaцi i  <Barbareum'a) пoлягaлa в тoмy, щo зa плaнoм
Йocиna || гpeкo-кaтoл|А|<|А мaли нaбyвaти дyХoвHy oсвiтy в гeHepaлЬних
дyxoвHИх сeмiнаpiях, гaлицькi yкpatнцi- y Львoвi. a yгopськi в Я/epi

Xoн i  нeдoвгo iснyвaв <Barbareum>, пpoтe вiн зaлишив пo сoбi
кopисний слiд y жиггt i  дiяльнoстi гpeкo-кaтoлицЬкoгo дyxoвeнствa
Пepeбyвaюvи нa стyдiях y Biднi' вихoвaнцi <Bаrbareum'a)) I\laли змoгy
нaбути дoскoнaЛe зHaHHя нiмeцькot Moви, пpигляHyтися дo кyлЬтypнoгo
життя стoлицi Aвстoit .  пoзнaЙoмитися з piзними слoв'яHсЬкими i
HeсЛoв'яHсЬкими HapoдаMИ, a гoлoвHe - yкpaiнськt вихoвaнцi з piзних
зeмeлЬ Maли мoжливiсть нaв'язaти мiж сoбoю близькi стoсyнки, a тaкe
взaсMнe пiзнaння poзбyджyвaлo пoчyття пpиHaлeжHoстi всiх дo oдHoгo
yкpajнсЬкoгo Hapoду [7. с 90-92]

< Barbareum> пepeстaв iснyвaти 1 тpавня 1784 p' 3a чaс Йoгo iснyвaння
в HЬor\4y бyлo всьoгo 1.16 виxoванЦiв, з ниx 29-з Гaличини. 3 числa 29
гaЛицЬкиx вихoвaнЦiв скiнчили стyдi i  в <Barbaгeum'i)) 15, a пiсля Йoгo
скaсyвaнHя дoкiннили стyдiT y львiвськiЙ гpeкo-кaтoлиЦькiЙ сeмiнapii _ 8
3 числa гaЛицЬких виxoванцiв <Barbaгeum'a> виЙшлo HeiЛaлo oсiб'  якi
3гoдoм зaЙняли вищi цepкoвнi ypяди, бyли пpoфeсopами yнiвepcитeтiв
чи дyxoвHиХ сeмiнaplй, визHaчилися свoiми HayкoвиMи пpaцями. .[oсить
згaдaти тyт Aнтoнa Aнгeллoвича, якiЙ у 1796197 pp. бyв peктopoм
Львiвськoгo yнiвepситeтy; Фeдopa 3axaptясeвичa, якиЙ y 1792-,1805 pp.
бyв вiцe.peктopoм л ьвiвськo] гeHepaл ЬHo j сeм iнapiT; Mи кoлy C кopaди нсь-
кoгo, який 1799 p стaв львiвсЬким eпискoпol, l ,  a 18О4-1805 pp бyв
peктopoм Львiвськoro yнiвepситeтy; МихаЙлa Гapaсeвинa, пpoфeсopa
львiвськot гeнepaлЬнoi сeмiнapi i  i  <Studium ruthenum>, aвтopa iстopi i
yкpatнськoT yнiaтськoT цepкви <Annales eсс|esiae Ruthenae>, Кoстянтинa
Caбaтoвськoгo, якиЙ у 1797-1806 pp бyв peктopoм львiвськoi гeнepaлЬHo]
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сeмiнapii тa aвтopoпll дeкiлькox пiдpyvникiв y пepeклaдi 3 лaтиHсЬкoi Moви
для <Studium ruthenum>; Якoвa Лaбчинськoгo, вiцe-peкгopa, a пiзнiшe _
peКтopa львiвськoj гeнepaлЬHoi сeмiнapi i  [7, с 183' 186-190' 2o1' 206-
2071

<Barbareum)), за вислoвoм A Aндpoхoвиva' aвтopa poзвiдки пpo тy
вiдeнськy сeмiнapiю, знaЙшoв свoe пpoдoвжeHHя в гpeкo-кaтoлицькiЙ
гeнepaльнiй сeмiнapii y Львoвi, дo чoгo нeмaлo пpислyжився вiцe-пpeфeкг
<Barbareum'a> MиxaЙлo l{авницькиЙ, yгopськиЙ pyсин, кoлишHiЙ
виxoвaHeцЬ <Barbаreum'a>, a пoтiм стaв пepшиM peктopo|t, львiвськoj
гeHepaлЬHo| сeм|Hаp|I

Кypс львiвсЬкoТ гeнepaльнoТ сeмiнapii спovaткy бyв дeв'ятиpiнниЙ,
згoдoМ - вoсЬмиpiчниЙ, a вiд p. 1824 _ шeстиpivниЙ (двa poки Ha
фiлoсoфii, a чoтиpи _ нa бoгoслoвськiм вiддiлi) M lJ-{aвницькиЙ oдpaзy
дoмaгaвся зHeсeHня дieцeзlaльних сeмiнapiЙ, бo вoни бyли мaлoвapтнi
в пopiвняннiз гeнepaльнoю сeмiнapiсю Дyмка M. lJ-|aвницькoгo знaЙшлa
пiдтpимкy в ypядi, внaслiдoк voю цiсap Йocиn || piшeнням вiд 9 бepeзня
1787 p. скaсyвaв дieцeзiальнi сeмiнapi i '  aлe дoзвoлив вихoвaHцяM
дoкiннити в них стyдiT, тaк щo фaкгиvнo дiсцeзiaльнi сeмiнapit пpoiснyвaли
дo oсeнi 1792 p. [1'  с 195]

У 1784 p. Йoсип || зaснyвaв y Львoвi yнiвepситeт 3 чoтиpмa фaкyльтe-
тaми. У Тх числi бyв i тeoлoгiчниЙ фaкyльтe1 дe виклaди вiдбyвaлися
пoчaсти нiмeцькoю, пoчaсти лaтиHсЬкoю мoвaми Ha пpoxaння львiвсь-
кoгo rпискoпa П БiлянсЬкoгo Йocиn || тимчaсoвo вiдкpив у 1787 p пpи
Львiвськiм yнiвepситeтiт. зв. pyський iнстиryт - <studium ruthenum>, кyди
Moгли б встyпити yкpalHцi фз знaння лaтиF|сЬкoi мoви: виклaдoвoю t\,loвoю
тaI\' мaлa бyти yкpaiнськa. Пpийнятoтyди oдpaзy 44 вихoванЦi Peктopoм
<studium ruthenum> пpизнaчeHo A Aнгeллoвичa, кoлишHЬoгo виХoвaHця
<Baгbareum'a), a в vислi пpoфeсopiв бyли як гaлицькi yкpa|нцi, тaк I
зaкapпaтсЬкi _ Пeтpo Лoдiй i |вaн 3eмaнник УкpaiнсЬкe гpoмaдяHствo
зyстpiлo вiдкpиття pyсЬкoгo iнстиryтy 3 вeликим зaxoплeнням [2, с ,193-

1 esl
Ha жaль, <studium ruthenum> нe спpиЧиHився дo poзбyджeння

нацioнaльнoгo пoчyття вихoвaнцiв Cтaлoся тaк з бaгaтЬox пpиЧин.
Haсaмпepeд yкpai l lсЬкa i l4oвa, щo нeю вiдбyвaлися виклaди дeякиx
дисциплiн, бyлa мiшaнинoю живoT мoви з ЦepкoвHoслoв'янськoю, i ця
(кни)кHa) мoвa бyлa тяжкa для зpoзyмiння Пpoфeсopи, якi виКлaдaли
свoi лeкцii yкpaiHсЬкoю мoвoю, визHaвaли звичaйнi слoвa живoj Moви 3a
<пpoстi виpaжeнiя>, a тoмy ввa)кaли зa noтpiбнe y свolx дpyкoвaниx
пpaцях пpoсити вибaчeння зa yжиття пoдeкyди (пpoстих виpaжeнiЙ>
Taк, нaпpиклaд, П ЛoдiЙ y пepeдмoвi дo свoгo пepeклaAy пpaцi Xpистiянa
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Гayмeйстepa <Настaвлeнiя любoмyдpiя нpaвoyчитeлЬHaгo>, м, iн '  пИшe,
<.Qа нe пoчyдИтся пpoстЬ|пl lъ инoгдa вьlpaжeнiямъ блaгoсклoнньtЙ
читaтeлЬ> Тaк сaмo Тeoдop 3aхapiясeвич в пepeдMoвi свoгo пepeКлaдy
пpaцi Maтвiя.QaннeнмaЙpa <Haстaвлeнiя истopiи цepкoвHЬ|я H. 3 > пишe:
<Ежe касaeтся пepeвoдa' зaHe чaстo виpaжeнiЙ пpoстьlxъ oyпoтpeбихъ.
сeгo дa He Ктo Ml.iЪ oть иHoстpaнHЬ|Хъ вЪ злo Bмъl{яeтъ> |24. с 30' 32]
Пo-дpyгe, дeякi пpoфeсopи нe дiстaли дoзвoлy BLАклapaтv1 свiЙ кypс
yкpaiHсЬкoю мoвoю (нaпpиклaд, тaк бyлo з кypсoM пaстИpсЬкoгo
бoгoслoвiя), a тoмy Bv'|клapaли пoлЬсЬкoю Мoвoю Пo-тpeтс. дeякi
пpoфeсopи нe зHaли yкpa|нсЬКoТ мoви i з тoT пpиvин|А чИтaли свol кypсИ
тaкoж пoлЬсЬкoю MoвoЮ Пo-нeтвepтe' сepeд пpoфecopiв нe бpaкyвaлo
тaкиx, якi нeдбaЙливo стaвилися дo Hayки <piднol Moви)) Haкlнeць, i  цe,
мoжe, гoлoвHa пpичиHa. - i  пpoфeсopи,. i  виxoвaнцi <studlum ruthenum>
oдpaзy oпинилися, тaк мoвити, в <мaчy[lJиHiм> пoлoжeннl в пopiвняHH| 3
тими пpoфeсopaми i  виxoвaнцями, як i  нaлeжaли дo <studium |at inum>
Тaк, сeнaт yнiвepситeтy He вважaв пpoфeсopiв <studium ruthenum> зa
члeнiв фaкyльтeтy i нe дoпyскaв rХ дo жoдHиХ aкaдeмivниx пoчeстeЙ*, а
yнiвepситeтськi пpoфeсopи зHeвa)Кливo стaвилися дo HИx, HaзиBaЮчИ
<studium ruthenum> _ <WinesсhuIe>. A щoдo слyхaviв <studium
ruthenum> _ ypяд згopи зpoбив piзницю мiж Йoгo слyхaчaми i  слyхaнaми
<studium |at inum>' сBящeHики, щo дiстaли oсвiтy в <studium ruthenum>,
oдepжyвали лишe 200 зл p , як пapoxи i  130 зл p , як сoтpyдники. тoдi як
свящeнИки, якi oтpимaли oсвiтy в <studium |at inum>, oдepжyвaли 300
зл p як пapoхи i 1 50 зл p як сoтpyдники Як пpaвдивo заyвaжив l Фpaнкo,
(ypяд oдHoю pyкoю нiби-тo дaв дoбpoдiйствo pyсиHaм, a дpyгoю зapaз
жe вiдiбpaв тoмy дoбpoдiЙствy всякy пpaКтиvнy вapтiсть> [40. c 278l

oтoж нe дивo, щo виХoвaнцt <studium ruthenum> нe т iльки нe
пepeЙнялися HaтХHeнHям дo викладiв <pyськoю) Moвoю, aлe стаBилися
дo свoei piднol MoвИ дo тoгo бaйдyжe, бaгaтo 3 ниx зoвсiм нe вмiлo ч|lАтaтИ
пo-yкpaIHсЬкoMy

Ц.|oб пiдняти piвeнь нayки yкpaiнськol Moви в <studium ruthenum>'
гyбepнiя B|АДaлa oпoвiсткy дo всiх yннiв гiмнaзiЙ i лiцelв (лiцel - двopivна
шкoлa, кyди пoстynaли aбсoльвeHти п'ятиpiнниx гiмнaзiЙ), - тoЙ, xтo He
вмiс читати пo-yкpajнсЬкoмy (ruthenisсh |esen), нe бyдe пpиЙнятиЙ дo
<studium ruthenum>' a poзпopяджeHHяlt, вiд 1 гpyдня 1797 p дopyчИлa
peкгopoвi К CaбaтoвсЬкoмy, щoб виxoвaнцi y святovнi днi poзмoвляли мiж
сoбoю пo-yкpajнсЬкoмy, a кoли б xтo тoмy пpoтивився, тo Йoгo тoваpишi

.Лишe згoдoм гyбepнiя виAaла poзпopядoк пpo ypiвнeння в пpaвaХ пpoфeсopiв < studruпl
ruthenumD з yнiвepситeтськими пpoфeсopа[,'и [4' с 453]
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мaли б дoнeсти пpo тe peкгopoвi, щoб тoЙ пoкаpaв винyвaтця. Бiльш piшyve
пoстaвився дo тoi спpaвИ львiвськиЙ митpoпoлит A Aнгeллoвиv: p 1809
вiн нaкaзaв, щoб кoжниЙ сeмiнapист склaдaв пiвpivниЙ i кiнцeвиЙ iспит з
yкpaТнськol мoви i oбpядiв, бo iнaкшe нe бyдe дoпyщeний дo висвячeHня
[3' с 54-55]

Пoдам тyт вiдoмoстi пpo тe, скiльки слyxaviв зaписaлoся y кoжHoгo 3
пpoфeсopiв бoгoслoвськoгo i  фiлoсoфiннoгo фaкyльтeтy <studium
ruthenum> у 1790 p : iстopiя цepкви (Т 3aхapiясeвиv) - 42, жидiвськa i
гpeцЬкa Moвa та бiблiйна гepмeнeвтикa (Apсeн Paдкeвич) - . l38,

дoгмaтич He бoгoслoвie (Moдeст Гpинeвeцьк иЙ) _ 4, мopaл ЬHe бoгoслoвie
(AндpiЙ Пaвлoвиv) - 5, ЦepкoвHe пpaвo (A. Aнгeллoвин) - 3, пaстиpськe
бoгoслoвiс (MихaЙлo Гapaсeвин) - 12,чиcтa i пpиклaднa мaтeмaтикa (|вaн
3eмaнvик) _ 42, фiзикa (|вaн 3eмaнник) - 26 тa тeopeтичнa i пpaктиvнa
фiлoсoфiя (П ЛoдiЙ) - 16I14' c 13 14].

Bихoвaнцi <studium ruthenum> жили в гeнepaльнiЙ сeмiнapi i  i  в нiй
yчилися, aлe дeякi пpeдMeти _ фiлoсoфiчнi,  бoгoслoвськt,  iстopiю
пpиpoди i  aкyшepiю - cлУxaлvi в yнiвepситeтi  oскiльки чaстиHa
пpoфeсopiв <studium ruthenum> зaЙмaлa кaфeдpи тaкoж в <studium
|atinum>, Ha виклaди в <studium ruthenum> пpизнaчaлиcя гoцv||1v| paнiшнi
aбo пiзнiшi вiд лaтинських виклaдiв. Bжe y тiм poзпoдiлi гoдин для
<studium ruthenum>, як пpaвдивo зayвaжyr А. Aндpoxoвич, <нaвнi
виявлeHo нeнaЧe низшiсть тoгo studium, тpaктoвaHo Йoгo пo-мaчyшинoмy)
[3' с. 69]

.Qисциплiнa в <studium гuthenum> стoялa He Ay)кe висoкo Cepeд Йoгo
виxoвaнцiв пo|.UиpeHиM бyлo пияцтвo l-{ iкaвo'  щo пo сyсiдствy з
сeмiнapiсю мiстився в дepжaвнiм бyдинкy шинoк, i  гyбepнiя нiяк нe хoтiлa
пoзбyтися дoxoдy з чиHшy тoгo бyдинкy. 3a вaжливi пepeстyпи виxoвaнцiв
<studium ruthenum> виключaли з i  сeмiнapiТ Tяжкoю кapoю бyлo
зaнeсeHHя пp|звищa винyвaтця дo (кoпepaтypи> BнeсeниЙ дo тo[ книги
мaв Цпe життя залишaтися (сoтpyдHикoм> [3' с. 79]

Кpiм вихoвaнцiв, якi yтpимyвaл|Аcя Ha кoшт peлiг iЙнoгo фoндy i
дepжaви, бyли щe свiтськi слyхаvi Boни yдepжyвaлися нa свiЙ кoшт i
хoдили в yнiвepситeтсЬкoмy oдязi. Ti виxoвaнцi, якi нe мaли щe цiлoI
г|MHaз|l ,  Myсили склaдaти дoдaткoвi iспити з вiдпoвiдних пpeдмeтiв
oкpeмy кaтeгopiю слyхaviв <studium ruthenum> стaнoвили хoлмчаки i
лyцяки, сeбтo свящeHики, щo Tx висвятив зa гpoшi xoлмськиЙ чи лyцькиЙ
onискoп [3' с. 93]

Piзнoмaнiтний склaд виxoвaнцiв <studium ruthenum> щoдo
пoпepeдHЬoi TХнЬoi пiдгoтoвки, зpoзyмiлa piн, злe вiдбивaвся нa yспiшнoстi
нaвчаHHя в сaмiЙ шкoлi, тим бiльшe, щo нayкa в <studium ruthenum>, як
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yжe 3гaдyвaлoся, вiдбyвaлaся в пpoгaлиHax, вiлЬних вiд лaтиHcЬкиx
виклaдiв Heмaлy poлЬ в мaлoyспiшнoстi нayки вiдiгpaвaли як бpaк
пiдpyнникiв, тaк i  тa тяжкa мoвa, щo Haзивaлaся (pyсЬкoЮD. Haкiнeць,
пpичиHoЮ лихoгo cтaнy Hayки як в <studium ruthenum>, тaк i  в <studium
|atinum>, бyли зapyvини aбo й шлюб вихoвaнцiв пiд vaс стyдiЙ Xova
львiвськa кoHсиотopiя He paз видaвaла Haкaзи npo забopoнy вiнvати
питoмцiв сeмiнapi l ,  aЛe Haкaз тoй частo пopyl lJyвaвся [3, с. 101-105].

<Studium гuthenum> пpoiснyвaв дo 
.1809 p Пpининoю Йoгo лiквiдaЦiТ

бyлa нaсaмпepeд визнaчeнa yжe в сaмiм дeкpeтi пpo зaснyвaння <studium
гuthenum> тимчaсoвiсть Йoгo як iнститyцi] }цpyгoю пpичиHoю був лиxиЙ
стaH Hayки, тaк щo сaм peктop К. Caбатoвський дoмaгався лiквiдaцil
<studium ruthenum>, тим пaчe щo, мaючи мaЙжe тi сaмi oбoв'язки, як i
<studium |at inum>, <studium ruthenum> кopистyвaвся знaчнo мeHцJиMи
пpaвaми. Пpoтe в yкpatнськiй лiтeparypiе пpихильники дyi,ки i  | .  Фpaнкa'
щo в лiквiдaцiТ <studium ruthenum) зaвиHили нaЙбiльшe сaмi йoгo
пpoфeсopи, щo кopисryвaлися тя)ккoю (кHижнoю) мoвoю тa вклaдaли y
свoT лeкцit зaнaдтo схoлaстиЧниЙ змiст [43, с. 310] Ha дyмкy iншиx
нaпpиклaд |вaнa КpeвeцЬкoгo' пpиЧиt.|oю yпaдкy <studium ruthenum> нe
бyлa aнi мoвa, aнi змiст сaмих виклaдiв, - пpичиHa лeжaлa в сaмiм
заpoдкy - в тимЧaсoвoстi iнститyцi.i, i з нaсy зpoстy кiлькoстi oсiб, щo
мoгли бyти пoвнoпpaвними стyдeнтaMи yнiвepситeтy, стaвaлo чим paз
мeнш пoтpiбним iснyвaння <studium ruthenum> |22' c 1211

Meнi здaeться, щo дoкip l Фpaнкa всe х( e oпpaвдaниЙ. Cпpaвдi, кoли
б пpoфeсopи He iлyЧилися, виклaдaюЧи свoi кypси вaжкoю ЦepкoвHoю
['oвoю, a пpoдoвжyвaли б, зa вислoвoп,l | Фpaнкa, <ry дoвry писЬMeнсЬКy
дiяльнiсть, щo з кiнця XV| ст силкyвaлaся ввeсти в писЬмeнствo живy
мoвy пpoстoгo людy) [ 39, с 20], тo пpoфeсopи бeзпepelнo, знaЙшли б з
бoкy виxoвaнцiв <studium ruthenum>l iншe стaвлeння дo (pyсЬкoiD мoви.
l кгo знae, Moжe, тoдi вiдпaлa б тa тимчaсoвiсть <studium ruthenum>, щo
iТ ви3нaчив дeкpeт пpи Йoгo зaснyвaннi, a нaтoмiстЬ ((вжe вiддaвнa
кpaсyвaвся б y Львoвi пoвний yкpaiнський yнiвepситeт>, як тo пpипyскaв
B Гнaтюк [13. с 2].

oбгoвopюючи питaHHя npo тe, якy кopистЬ мaв <studium ruthеnum>,
A Aндpoхoвич зaзнaЧae, щo виХoвaнцi <studium ruthenum> y пopiвняннi
з вихoвaнЦями <studium |at inum> бyли лiпшими пapoхaми. бo мoгли
дiлитися нaбyтим знaнHям зi свoiм Hapoдoм хoчa i в <книжнiЙ> мoвi, aлe
всe ж зближeнiЙ дo нapoднoi мoви. A нaЙбiльшy кopистЬ мaлa, якдoтeпнo
зayвa)кye A Aндpoхoвич, <вiчнo гoлoдHa тa вiчнo oщaднa Aвстpiя, бo
бiльшe noлoвиl.iи' a пpи кiнЦi майжe 3/4 слyxaviв yтpиMyвалися свo[м
кotlJтoм, a пpoфeсopи кoштyвaли пoлoвиHy тiлЬки тoгo, щo пpoфeсopи в
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<studium |at inum>, aбo Й i , leнlUeD [5, c. 72-73]. 3 свoгo бoкy' Якiв
ГoлoвацькиЙ дaв висoкy oцiнкy <studium ruthenum>, вкaзyюЧи, щo зaвдяки
pyсЬкиtt,l стyдlям pyсини Bcт|Агl1v| в oднo дeсятилiтгя npидбaти стiльки
дoктoplв бoгoслoвiя, щo бyли в стaнi зaмiстити ними yсi кaфeдpи
yнiвepситeтськi лaтинськoю i pyсЬкoю мoвoю |14, c' 12l.

Пiсля зaкpитгя <studium ruthenum> в Гaличинi для пiдгoтoвки гpeкo-
кaтoлицЬкoгo дyxoвeHства 3aлишилaся eдинa ЦJкoлa, кpiм тeoлoгiчнoгo
фaкyльтeтy Львiвськoгo yнiвepситeтy, a сaмe - гeнepaлЬHa дyxoвнa
сeмiнapiя y Львoвi.

Ужe p 1810 кiлькiстЬ вихoвaнцiв львiвськoi гeнepaльнoi сeмiнapiT
дoсяглa 200 oсiб Xoнa пpидвopнa кaHЦeляpiя poзпopяджeнHям вiд 25
сiчня 1 811 p oбмeжила кiлькiсть вихoвaнцiв нa 100 oсiб, oднaк в дiйснoстi
нe викoHyвaлoся тe poзпopяджeHня Taк, нaпpиклaд, y 30-40-x pp
миHyлoгo стoлiття y львiвськtЙ гeнepальнiй ceмiнapii вчилoся пoвepx 3O0
виxoвaнцiв piннo [30, с. I l|- lV]

oдним з визHaчHиx peктopiв сeмiнаpir (дo 1820 p )бyв д-p |вaн
Лaвpiвcький. Biн пильнo дбaв пpo тe, щoб виxoвaнцi вчилися цеpкoвHo-
слoв.яl.{сЬкoi мoви i стpoгo дoтpиftiyвaлися oбpядiв. 3 йoгo yстyплeнHям
peктopaт списyвaв ypядoвI пpoтoкoли 3 виxoвaнцями пoлЬсЬкoю aбo
H|rvleцЬкoю tt4oвoю, a виxoвaнцi гoвopили мiж сoбoю пo-пoлЬсЬкotиy, a дo
oбpядiв стaвилися нe тo бaЙдyжe, aлe й нe paз вopo)кe [3O, с CCX)Ц|V]

Пpo тe, 3 якиi ln зHaнням ЦepкoвHoслoв'янсЬкol мoви i  oбpядiв
пpиЙMaлися кaндидaти дo сeмiнapii, мo)кe свiднити oбiжник львiвськoТ
сeмiнapil вiд 30 гpyдHя 1842 p, дe гoвopитЬся, щo лицJe нeзнaчнa чaстиHa
(panсisstmi) з-пoмiж пpийнятих дo сeмiнapiT малa дoстaтHe 3нaння
ЦepкoвHoслoв'яHсЬкoi Moви, a iншi aбo нe yмiли читати, aбo з тpyдoм
вiдpiзняли слoв'янсЬкi бyкви Бyли мiж ними Й тaкi ,  якi  He вмlли
пepeХpeститися зa гpeцЬким oбpядoм, aнi <<oтчe нaш> in |ingua patriae
He зHaли' хoн бyли сиHaми свящeникiв [30, с. ссXХХ|Х]

Бaгaтo лихoгo зaзHaлa дyxoвнa сeмiнаpiя в чaсax, кoли львiвськoю
митpoпoлleю кepyвaв Mихaйлo Лeвицький (вiд 1815 дo 1858 p.). Тaк,
кoли (, l830) спaлaХнyлa y Львoвi Хoлepa, вiн вiдмoвився вiдпyстити
вихoвaнц|в дoдot\, ly '  пpи чol, ly ft 'итpoпoлит дoпyстився yжити такe
peчeHHя пoлЬсЬкoю ftлoвoю: <<2abу Wszysсy wyzdyсha|i, to zadnego nie
wypuiszeсz?u [30, с |Х] oбiжHикoм вiд 9 бepeзня .1837 p. вiн вeлiв
peктopoвi зaбopoнити вихoвaнЦям сeмiнapiT читaти <A||egemeine
Zeitung> i <RozmaitoSсi>. а тaкoж кynyвати бyдь-якi кHижки бeз вlдoмa
peктopа [19' с 152] Тoгo сaмoгo poкy Ha Йoгo дoнoс пpaвитeлЬствo
зaбopoнилo пoшиpеHня <Pyсaлки !нiстpoвoi>, цie.t пepшot в Галичинi
кl lиги в живiЙ нapoднiй мoвi [3,t,  с. 112] Biн жe вeлiв yсi пpимipники
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(PyсaлKи>, щo нaдiЙшли дo ЛЬвoвa, вiдвeзти Ha сxoвaнкy дo св Юpa,
дe вoни пpoлe)кaли дo 184B p He paз тoЙ сaмиЙ митpoпoлит Haкaзyвaв
нaчaлЬствy сeмiнapir poбити чaстi i  нaглt тpyси y виХoвaHцiв сeмiнapi l .
Bсi  т i  HaКaзи митpoпoлитa пpивeли,3a Е}ислoвoM д-pa Киpилa
Cтyдинcькoгo, aвтopa poзвtдки пpo львiвськy дyХoвHy сeмiнaptю в 1824 -
.1 843 pp , дo пpoтилeжниХ вислiдiв: <мoв би Ha глyп, l  пoчaли являтися в
сeмiнapi i  зaбopoнeнi книЖкиr>* [30' с CХXV|||]

Бiльшe тoгo, 13 квiтня ,1837 p y вихoвaнця Mикoли Пpoскypницькoгo
знaЙдeнo pyкonис peвoлюцiЙнot вlдoзви дo pyсЬкoгo Hapoдy pyсЬкoЮ
мoвoю пiд зaгoлoвкoм <Листи дo пpиятeлtв миpy> Xova кapниЙ сyл нe
знaйшoв npичИH для пoкapaнHя yв'язHeних виХoвaнцiв сeмiнapi i  (paзoм
з M ПpoскypHиЦЬким булo yв'язнeHo щe чoтиpЬox виxoвaнцiв сeмiнapi l) '
бo вoни He noшиp}oвaли pyкoписy, oдHaк пpeзидiя гyбepнii сaмa нaКлaлa
Ha ниx кapy: AвoХ виxoвaнцiв пpизHaчилa пpимyсoBo дo вiЙськa, a двoХ,
в тiм числi M. ПpoскypницЬкoгo, вiдпpaвилa дo бaтькiв пiд дoгляд
стapoствa [30, с CXXX||I P. 1s42 y пoмeшкaHн| сeмiнapii дeкlлькa pазlв
знaХoдили peвoлюцiЙнi бpoшypи Taк, oднoгo paзy знaЙдeнo peвoлюцiЙнy
бpoшypy в кишeнi пiджaкa сeмiнapистa MиxaЙлa 3axapiясeвичa, aлe вiн
пoяснив. щo Йoмy xтoсЬ i i  п iдкинyв. Bдpyгe Ha сХoдax дeкiлькa
сeмiнapистlв знаЙшли пaкyнoк peвoлюцiЙниx бpoшyp i  noкaзaли
peкгopoвi oднaк i нa цeй paз He вдaлoся пoлiЦ|l вlдкpити влaсникa I

д)кepeлa тих бpoшyp [31 '  с. 195]
У 30-х pp знaчHa чaстиHa виxoвaнцiв сeмiнapi i  зaХonилaся

.Дo peчl зraдаю тyг пpo лiтepаrypний вистyп д.pа Baсиля щypara на 3аxисг митpoпoлита
М Лeвицькoгo npoти oбвинyвaчeння в peтpoгpaAсrвl l вopoжoстl дo yкpaiнсЬкoi нацioнaльнol
справи B свo.й стaттi <!ва nepшl пyблиvнi вистyпи Mapкiяна Шaшкeвича> B |J-|ypаt м tн ,
пиLue. <Biд дoвцJoгo нaсy вщiплюстЬся y нaс фopмaльнy нeнaвистЬ дo oсoби митponoлитa
Лeвицькoгo Maлo-пo-мaлy люди nснинaють в iмeнl митpoпoлита Лeвицькoгo вид|ти синoH|м
peтpoгpaдa i вopoга нашoi нaцloнaлЬнoj спpави) Як apгyмeнт Aля oбopoни митpoпoлита,
B'l.{ypaт пoдас oдин Aoкyмeнт. <хсн i нe oдиниЙ для Йoгo (митpoпoлитa - C ) o6opoни>, a сaмe
вlдпoв|дЬ митpoпoлита вrд 23 сepпня 1 834 p на лист кpайoвoгo уpядy вlд 1 7 uepвня 1 834 p У
згадaнiм дoкyi 'eнт| митpoпoлит спpoсгoвyo зaкид ypядy' нtби сryдeнти лЬв|всЬкol сeмlнapi l
тoгo Чaсy пepeймaлися пoлЬсЬкoю peвoлюц|йнoю npoпагaндoю Tа вИпoвtAь свlAчитЬ пpo
бажання митponoлитa He лицJe вpятyвaти вlд кapи вихoвaHцiв' яких запtдoзpилa австptЙcЬка
влада в пoлЬськ|й peвoлюц|йH|й npoпaганд| aлe й вpяryвaти свoю peпyтац|ю як вищoro кep|вникa

сeмiнаp|i в oчaХ ц|сapя oтoж, та вiдпoвiдь нe i,aо )кaднoгo вiднoшeння дo питaння' чи
митpoпoлитM ЛeвицькийбyвсnpaвдlpeтpoгpaAlвopoгyкpаiнсЬкoiнaцloнaлЬнo|спpaви.а
тoliy лгepатypниЙ вистyп M щypaтa нa oбopoнy митpoпoлитa M Лeвицькoгo нe зaxитaв тol

хapaКгepистикимитpoпoлита'щoйдoсlneнyовyкpaTнськlйлiтeparypi Дoдaм,щoсaмавтop
кoHсr€rтye в свorй сгaттi. щo y лЬвiвськ|й сeмlнapii тoгo нaсy бyлo нималo виxoвaнцlв, (пpиХилЬних

пoлякaм l noльськlй справ| а нe пpиxилЬниx авсгp|ЙсЬкoмy ypядoвl I yцpaЦстE!(пIдкpeслeння
мoс - C ), a <qдин 3 пpeфefi|в сeмiHap|i o lvlикoлa ГopAинський, бyв нaвiть гoлoвoю noлЬсЬкol
кoвспipaцi iсepед сeмiнаpистrв> [44' c 100-101]
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noЛЬсЬкиM peвoлюцiЙним pyХoм Хoн peктopaт l  бyв вopoгoм пoлЬсЬкo[
пpoпaгaHдИ' aлe H|ск|лЬки He спpИяв po3виткoв| Haц|oнaлЬHoгo )киття,
щo Йoгo poзпoчaв y сeмiнapl i  Mapкiян Шашкeвич, l| виxoвaHeцЬ' pазoМ
3| свoiMи тoвapиl l lами Якoвoм Гoлoвaцьким тa |ванoм Baгилeвичeм.
Taк' peктop Beнeдикг ЛeвицькиЙ 1834 p зaбopoнив тiльки щo згaдaнrЙ
<тpiЙцi> BVipртLA збipник <3opя>, якиЙ був злo)кeHиЙ в (Мy)l(иЦЬкlЙ> мoвt
тanиcaниЙ фoнeтикoю' a p. 1837 нe тtльки зaбopoнив тrЙ сaмiЙ <тprЙцi>
BIАДaтV| <Pyсaлкy !нiстpoвyю> (всe ж вoнa виЙшлa y свi1 тiльки нe y
Львoвl, a в Бyдимi), aлe Й poзпoчaв пepeслiдyвaння Йoгo yклaдaчlв _
M Шашкeвичa, Я Гoлoвaцькoгo тa I Baгилeвича .Qo peнr згaдaю тyт,
щo M Шашкeвич щe сТyдeнтoм дpyгoгo poкy бoгoслoвiя вигoлoсив
1835p y сeмiнapi i  з Haгoди дня ypoдин Фpaнцa | пpoмoвy пo-
yкpa|HсЬкoMy Пpo тoЙ вистyп М. Шaшкeвичa згoдoм Я. Гoлoвaць}<tАЙ У
свoIx спoМинaХ пИсaв тaк: <Bся сeмiнаpiя бyлa зaxoплeнa, t yкpaiнсЬкиЙ
дyx п|дн|сся нa стo вiдсoткiв> [12' с 83] |спpaвдi, M Шaшкeвич 3aлишив
пiсля сeбe в сeмiнapi l  чимaлo пpиxилЬHикiв нaцtoнaльнot iдei,  якi пoтiм
вrдiгpaли вeлИкy poлЬ в нaсi peвoлюцiЙнoi xвилi 1848 p

Укpaiнськe HapoдFte шкiлЬництвo в гaличинi в час nepexoдy Тt дo
Aвстpil звoдИлoся дo двox мiськиx шкiл: шкoлa Бpaтствa пpи УспeнськtЙ
цepкв| y Львoвi тa нapoдHa шкoлa пpи василiaнськiЙ гiмнaзii y .Qpoгoбинi
тa к|лЬкoХ MoHaстиpсЬкиx шк|л (y Лaвpoвi, Caтaнoвi '  Tepeбoвлi, Cпaсi
кoлo Caмбopa. ГoLueвl),  нeвeлинких шкiл пpи пapaфiях, дe вчили
пepeвaжHo дяки ЛьвiвськиЙ стapoстa MiльдaХep y свo|M спpaвoздaннi
npo тoгoчaсниЙ стaн нapoдHoгo шкiльництвa в львiвськiЙ oкpyзi,  кyди
вХoдИли, м lн , Paвa, Кaм'янкa, Гopoдoк, Бiбpкa, Бpoди, 3бopiв, 3aлrзцi,
3oлoчrв. Бepeжaни. t. loдaв' щo (e лeдвe дeсятЬ пpавдивИх yvитeлiв,
oдHaчe з них тiльки двoс (y Пiдкамeнi l  3aлrзцях) вvaть дiтeЙ писaти,
читaти' paХyвaти | пoчaткlв лaтИни, peштa yчитeл|в вмlo т|лЬки пo-
пoлЬсЬкoMy чИтaтИ | писaти i тo щe, нa п|дстaв| мoгo влaсHoгo дoсв|дy,
ty)кe злe> [21 ' c 41]. ЛихиЙ стaн yкpaiнсЬкoгo Hapoднoгo шкiльництвa
ПoясHЮстЬся He ст|лЬки мaлooсв|чeHlстю 3Haчнo| частиHи дyxoвeнствa,
якe тoд| бyлo eдинoю yкpaТнсЬкoю iнтeлiгeнцtсю' скiльки Йoгo бaЙдyжiстю

Peфopмa нapoдHoгo шкiльництвa,Щo.it 1774 p пpoвiв вiдoмиЙ neдaгoг
Фельбlгep' встaнoвила тpи типи шкiл: нopмaлЬHa шкoлa шeстикласHa,
щo MaЛa свo|M зaвдaHHям гoтyвати вчитeлiв дo гoлoвHих шкiл; гoлoвнa
[!кoлa - чoтИpиклaсHa _ мaлa бyти в кoжнiм oкpyжнiм i  бiльшиx мiстax'
тpивiaльнa _ двo- aбo тpиклaснa шкoлa Maлa знaxot|l1тV'|cя в MeншиХ
мiстaх' мiстeчкax i  бiльшиx сeлaХ Кpiм тoгo. HасeлeHHя Maлo пpaвo
yтpИMyвaтИ нa власнi кoшти пapaфtяльнi шкoли, т зв дякtвки

Bищoю iнстaнцieю в шкiльнiЙ спpавi цiлot Aвстpi i  бyлa нaдвipнa
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кorvtiсiя, aбo кaнцeляpiя (studienhofkomission). Лишe пpoтягof\'t дeсяти
poкiв (.t792.1802) вищoю iнстaнцiсю бyв кoнсeсс (Studien.Consess), дo
складy якoгo вxoдили peКгop yнiвepcитeтy, пo oдHoмy пpeдстaвникoвi
вiд кoжнoгo фaкyльтery yнiвepситeтy тa пo oднo]t,ly пpeдстaBникoвi вiд
yсix гiмнaзiЙ i гoлoвниx шкiл.

!ля yпpaвлiння нapoдним шкiльництвoм y Гaличинi yтвopeнo 1776 p.
y Львoвi Кpaйoвy шкiльнy кoмiсiю. .Qo iT склaдy вxqдили тaкoж пpeдстaвники
гpeкo-кaтoЛицькoT тa pи]tio-кaтoлицЬкoТ кoнсистopil. Caмe тoдi впepшe
виpиHyлa спpaвa yкpaiнсЬкoi мoви в peфepaтi paдникa |. Кopaнди, бo вiн
пepший з aвстpiйськиx ypядникiв звepнyв yвary нa тe, щo пpoстиЙ нapoд y
Cхhнiй Гaличинi нe гoвopитЬ пo-пoлЬcЬкoмy, тiльки вживae <eine Art der
russisсhen oder illyrisсhen (! C.) Spraсhe> |21' c. 41|.

IJ-|oб зaoхoтити пpoстиЙ люд дo нaвЧaння дiтeй y uJкoлax, ypяд
нaкaзyвав пapoхам вигoлoшyвaти в Цepквl пpoпoвlдl пpo кopистЬ нayки
Ha жaль, лишe нeзнaчнa чaстинa дyхoвeнствa дбaлa пpo тe, щoб y
шкoлax вчилися дiти yкpaiнськoi мoви. Тaк' нanpиклaд, пepe]riисЬкa
дieцeзiaльнa кoнгpeгaцiя, щo вiдбyлaся y Baлявi 26 тpaвня 1780 p '
yxвaлилa, щoб в пapaфiяльниx шкoлax BЧилися <<|uszczуznУD нe лицJe
<kaplanskie)), aлe й iншiдiти [.l6, с. 91]. Бiльшiсть дyxoвeнствa i сaмoгo
нaсeпeння пoстaвилaся байдyжeдo ]t'oви нaв{aння, i цe бyлo пpиЧинoю.
щo peфopмa 1774 p. нe пpинeслa вeлик1.lx змiн в yкpаiнськiм шкiльництвi:
всi нoвi шoли B свolЙ бiльшoстi бyли з пoлЬсЬкoю виклaдoвoю мoвoю.
Бiльшe тoгo, бaгaтo дякiвських шкiл пoзaкpивaнo нa пoчaткy ХlХ ст y
зв'язкy 3 пoкликaнням дякiв дo вiЙськoвo't слyжби, хo{ fipидвopнa yхвaлa
звiльнялa ix вiд вiЙськoвol слyжби: тaк пoлЬсЬкi мaгнaти хoтiли пoзбyтися
yvитeлiв, якi мoгли внити yкpaiнсЬкиx дiтeЙ piднoю мoвoю.

Усix нapoдниx шкiл нiмeцькoгo типy 1786 p. бyлo в Гaлnчинi 47, a
сaмe: oднa нopмaлЬнa ЦJкoлa y Львoвi, 15 oкpyжниx,2 гoлoвнlлхтa29
тpивiaльниx, a сai'e .t5 мiськиx, 3 сiльськиx ,4 - Аnядiвчaт i 7 жидiвськиx.
Haтoмiсть кiлькiсть пapaфiяльниx щкiл, дe yкpaiнськi дiти мaли
мoжливiсть вчитися piднoю мoвoю' ]uaлo 3poстaлa. eпискoпи нe paз
видaвaли oбiжники 3 зaкликoПЛ дo дyхoвeнствa зaклaдати пpи цepквax
пapaфiяльнi шкoли. Тaк, наnpиклaд, пepeмиськиЙ епискoп M Pилo
oбiжникoм вiд 5 нepвня 1789 p. пoстaBив дyxoвeнствy в oбoв'язoк
якнaЙскopiшe зaвeсти пapaфiяльнi шкoли, a львiвський спискoп
П. БiлянськиЙ oбiжникoм з p. 1791 нaкaзyвaв yнити дiтeЙ пoчaткiв (pyсЬкoi
t\'oвиD*.

.дo3вoлю сo6i тyт вкa3ат]. нa сyпepeчнy xаpактepистикy в yкpаiнсЬкtЙ лiтepатypi
львiвськoгo eпискona Пeтpa Бiлянськoгo як oсвiтньoгo дiяна A самe. A Aндpoхoвиv [1
с.132] називае П. Бiлянськoгo <tлкiдникoм>. тoдiяк M Boзняк 112'c 20| пишe: кCnoмix
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Ужe шкiльним cтaтyтoм вiд22бepeзня 1787 p. визHaнo (pyсЬкy) Moвy
в Гaличинi зa кpaйoвy. Biдтoдi pyсини пoЧaли дon,taгaтися вiд ypядy
3aснyвaHня тpивlaлЬних цJк|л з (pyсЬкoюD виклaдoвoю мoBoю, aлe нeмa
слiдiв, щoб в тiм часi пoвстaлa дeбyдь (pyсЬкaD тpивiaльнa шкoлa [26,
с. ,|13-114].

|ня 17 сepпня 1805 p. виЙшoв шкiльний дeкpeт, нa oснoвi якoгo
дep)кaвa зaлишилa зa сoбoю зaгaльний нaгляд Haд нapoдHиtt, l
шкiльництвoм, a блихсrий нaгляд noклaлa нa лaтиPlсЬкy кoнсистopiю Пiд
пoкpивкoю нaглядy зa yкpaiHсЬкиn'и шкoлaп'и лaтинсЬкe дyХoвeнствo
мaлo мoжливiсть зaтpиtt,tyвaти зpiст yкpaiHсЬких шкiл ТoЙ дeкpeт
зaлиuJaвся в силi дo 1815 p. Xoнa згaдaниЙ дeкpeт встaнoвив шкiльнy
пoвиннiсть дiтeй вiд 6 дo 12 poкiв з тим, щo пoтiм xлoпцi дo 18 poкiв
(1823 p. встaнoвлeнo дo 15 p.), a дiвнaтa дo 15 poкiв пoвиннi пeвнy
кiлькiсть гoдин нa тиждeнЬ yдiляти нa шкiльнy нayкy. oдHaк пoлЬсЬкa
шляxтa 1812 p. скaсyвaлa шкiльнy пoвиннiсть в Гaличинi. ТoЙ сaмиЙ
дeкpeт пoстaвив y шкiльнiй пpoгpaмi peлiгiю нa пepшiм мiсЦi, a гiмнaстикy
зoвсiм нe ввiвдo пpoгpa]r'и' бoтoй пpeдп'eтдoвгo визнaвaвся 3a цiлкoвитo
нeмopaлЬHиЙ. 3poстoвi yкpalнськиx шкiл нeмалo пepeшкoд)кaв тaкoж бpaк
yкpa|нсЬких yvитeлiв i пtдpyvникiв.

l-|iсapським peскpиптoм вiд 1 8 нepвня 1 81 3 p. пoстaнoвлeнo' щo Hayкa
в сiльськиx шкoлaх мae вiдбyвaтися piднoю мoвoю (Nationa|sprасhe), в
мiських цJкoлax - нiмeцькoю | p|днoю' a в гoлoвниx tllкoлax скp|зЬ _
нiмeцькoю i пoльськoю ]t'oвaми Пpoтe i шкiльний стaтyт 1787 p , i
peскpиnт 18,l3 p. зaлицJaлися гoлoю дeклapaцieю як пpo цe свiдчить
цiкaвa iстopiя тoТ бopoтьби зa (pyсЬкy) мoвy в шкoлi, щo lT poзпoчaв
пepei, tисЬкиЙ eпискoп MиxaЙлo ЛeвицькиЙ пiд впливoм o. |вaнa
МoгильницЬкoгo.

lJ.{oб пiднeсти oсвiтy сepeд yкpa.|HсЬкoгo нapoдy. пepeмиськиЙ
€пискoп' а пiзнiшe (вiд 1815 p ) львiвський митpoпoлит M Лeвицький i
o |.  Moгильницький, якиЙ бyв peфepeнтoм шкiльних спpaв пpи
пepeмисЬкiЙ кoнсистopi i ,  дoклaдaли всiх зyсилЬ для пpизнaння
(pyсЬкoi) (yкpalHсЬкol) п'oви кpaЙoвoю tvtoвoю для ГaлиниHи, aлe
зyстpiли в свoiх дon'агaнняx piшyниЙ спpoтив з бoкy noлЬсЬкoгo

yкpaTнськoi iнтeлiгeнцiT кiнця ХV||| cr. найбiльшa пpис,ly)кився спpaвi нapoднoi oсвiти eпискoп
Пeтpo Бiлянський>. i дaлi з.ясoвyс y чoмy самe пoляга€ йoгo пpислyга а кiнчас свoю oцiнкy
П Бiлянськoгo так: <фoки хов (П Бiлянський - C ), бopoнив пo 3мo3i пpава yкpaТнсЬкoгo наpqAy
тa йoгo мoви, а в свoiх пoслaнiяx yltс.tвав нe тiльки пoльськoТ. а й тqдiшньoТ книжнoТyкpаТнськo|
мoвиu Як вiдoмo, eпис|(oп П БiлянськиЙ poзтpатив вeлиveзний фoнд львiвськoТ кaлrryли. щo
йoгo зiбpав митpoпoлит Лeв Шeптицький, алe raнeбний вчинoк П Бiлянськoгo нe Aас npaва
iстopикoвi змeншyвaти 3aслyг П Бiлянськoro в oсвiтHiй справi
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гpoMaдяP|стЕ}a Ha пpeдстaвлeння M Лeвицькoгo гyбepнi l .  щoб в
yкpа|HCЬКИХ гpoMaдaХ шк|лЬHe HавчaHня пpoBoдилoся укpa|HсЬкoю
MoвoЮ, гyбepнiя зayвa)ки, lа.  щo лишe noлЬсЬка Moвa с кpaЙoвoю MoBoЮ
в |-aличинt '  нeЮ пИшyтЬся цiсapськl  зaкoни; yкpaiHсЬкa MoBa с д|al]eкт
(Mr;пdaгt).  a дo тoгo щe зoвс|M He poзвИHyтиЙ тaк щo He мoжe бyти
l lpeд{\4eТoM HaвЧaHHя в шкoЛ| yкpalнськиЙ xлoп y Гaличинt poзyмiс пo
бl l lьшiЙ чaст| no.пoлЬсЬкoMy oтoж, нexаЙ зaстaнoвИтЬся MИтpoпoЛит,
чи нe l l iпшe бyлo б вчити ч|Атaт|А i  nисaти пoлЬсЬкoю MoвoЮ щoб щe
бlльшe нe n|дтвepд}кyвaтИ дyХa сeпapaтизMy M|x( MeшкaHцями oднoгo i
тoгo сaMoгo кpaЮ oдHoгo | тoгo саMoгo сeлa Як би MитpoпoлиT He
згoдився Ha цe, vи нe бyлo б кpaщe зaвeсти.qля yкpa|нсЬкoi HapoдHo|
МoвИ ЛатиHськy aзбyкy'  бo киpилиЦя He вх(ИвaoтЬся в звичaЙнiм життl  i
He пpИtleсла б нapoдoвi tншol кopист| '  як тy. щo вiн мiг би дeкiлькa
poзyмiти Moлитви Пpoти тaкoгo p|шeHHя M ЛeвицькиЙ внlс зажaЛeHHя
дo ц|сapя Фpaнца |

Уpяд вeлiв гyбepнltдля виplшeHHя сnpaвИ вИклaдoвoI MoвИ в шкoлaХ
скликaти шк|лЬHy кoM|с|ю з yЧaстЮ apХ|спИскon|в | вepХoвHиХ Haдзopц|в
HapoдHИХ шкlл oбoх oбpядiв У нapaдl взяЛИ yчaстЬ 11 гyбepнtaЛЬниХ
ypядHИк|в кp|M тoгo, аpxiспискoп Aнквlч l  нaдзopeЦЬ кaтoлиЦЬкиХ шк|Л
Mtнaсeвич з пoлЬсЬкoгo бoкy тa Mитpoпoлит M ЛeвицькиЙ i
I  MoгильницькиЙ - 3 yкpaIHсЬкoгo Кoмiс lя бtльшlстю гoлoсiв пpoти двox.
lцo } laЛeжaли yкpalнЦяM yХвaЛИлa, щo в Гaличинi кpaЙoвoю MoвoЮ с
пoлЬсЬКa. щo в ус|x HapoдHИХ шкoлax yкpa|нсЬк| дlтИ MyсятЬ вчИтися
no-пoлЬсЬкoMy пpи кaтeХизaЦl| тpeбa в}кивaтИ для тиx дlтeЙ yк1эalнськol
Мoвl4. a тaкo)к He зaбopoнястЬся вчИти укpaТнськy MoлoдЬ чиlaти i
сп|вaтИ пo-yкpa|HсЬкoмy !o yxвaл кoM|с|| M ЛeвицькиЙ зacтeуr дaти
пoясHeHHя У свotх писeМHиХ пoяснeнняx M ЛeвицькиЙ викooистaв
мaтepiал щo Йoгo стapaнHo oпpaцювaв | MoгильницькиЙ' Ha зaхист
пoBHoГlpaвHoстl  yкpatнсЬкoI Moви Taк y тиX noясHeHHяХ дoвoдитЬся
lцo Гaли. lинa нe с пoлЬсЬкa зeMля: щo вoнa бyлa т iльки п|д пoЛЬсЬкИM
IlaHyвaHHям, aЛe пepeд тим булo тут yкpaIHсЬкo-гaлицькe t Boлoдимиp-
ськe князiвстBo; щo зa сaМol Пoльщl вжИвaЛи cУp,v1 | iншi ypяди
y|(palHсЬкo| мoви [12 c 24-27l

Ухвaли ryбepнir в lд 22 тpaBHя 1818 p He дyжe бyли пpихилЬH| дo
yкpаiнцtв'  a сaMe. 1) в нapoднИх шкoлаХ, дe вЧaTЬся т iльки дiти гpeкo-
кaТoЛИЦЬкoгo oбpядy, вся Hayкa мae вiдбyвaтися укpalHсЬкoю Moвoю. aЛe

ДITИ lvlaюТЬ t]ЧИ.IИся читaтИ | пИсaтИ тaкo)( пo-пoЛЬсЬкotu1У' 2) в мiшaниx
tial)oдHИХ шкoлaХ Bся Hayкa кplм peлiгit мaс вщбyвaтися пoлЬсЬКoю Moвoю'
а,lе дl.l 14 гpe|(o-l(атoлИцЬкoгo oбpядy Bсe ж MaютЬ вчИтИся пo-yкpаiнськoмy
(ruthenisсh) ЧитaтИ | nисaтИ [34 с 48] Ш.|oдo Haгляду зa шкoлаMИ.-
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BстаHoвлeHo тaкиЙ Пopядoк. шкoли, де B]aтЬся дiти тiльки oдHoгo oбpядy.
пiдлягають HaгляДУ дeкaнiв абo шкiльних iнсneкгoplв вrдпoвiднoгo oбpядy,
Haд MItшaHИМИ шкoлaMи нaгЛяд l]алeжитЬ дo дeкaна тoгo oбpядy, l lo якoгo
Haлe)кИтЬ бlльшlсть yннlв Гyбepнlя нeзaбapoм вИдaла Haкaз пpoвeсти в
yс|Х гpoмадаХ з HaсeлeHHям oбox oбpядlв oбpaхyвaння кiлькocтi yЧH|в тoгo
| дpyГoгo oбpядy пpи пoмovi oбox свящeникiв Пpи тoмy oбнислeннi пoляки
He зyпИHялИся пepeД yжИвaнHяM pl3HИх злoв}кивaHЬ. вHaсл|дoк чoгo
бlльшiсть шкiл oпинилaся в pyкaх пoлякiв, a сaмe шкtльництвo в Галичинi
пoчaЛo пpoЙмaтися пoлЬсЬкиM дyХoм 3гaдaю тyT, щo гpeкo-кaтoлицЬкe
дyХoвеHствo д|стaЛo в|.q кoнсистopit oбlх<ник вiд 31 тpавня 1819 p пpo тe,
щoб y свo|Х зв|тaХ He писaлo <russisсhe spraсhe>, бo <|dioma nostrum
popu|are non russlсum. sed ruthenutт est> (бo нaшa HapoдHя Moва He с
poсiЙськa. a pyська) [26' с 144j

Heмaлo IaBИн|АI.|VI в пoлoH|зaцir yкparнськиx шкiл тaкo)к спoЛЬщeн|
yкpalнцi ,  aле всe ж сepeд M|щaн i  сeлян бyли свiдoмi yкpаlнцr '  якi
виMагали (pyсЬкo|)) Moви в шкoЛl Тaк, нaпpиклaд, мiщaни Любaчeвa
11 лиnня 1827 p звepнyЛИся з npoхаHняM пpизHaчитИ iМ yчИтeЛя
(pyсЬкoi)) мoви, якиЙ би вчив дtтeЙ тaкoж спlвaтИ, а зa Цe зoбoв'язyвa-
лися щop|ЧHo дaвaтИ Йoмy , l50 

дoл WW (wiener Wahrung) [40, c 249-
250] L{iкавe такo)( пpoХaHня сeлян iз 3алyнa p 1840.qo гopoдeHcЬкoгO
шк|ЛЬHoгo Hадзopця <Чyсмo' жe нiмих l  глyхиx yчaтЬ читaтИ a gИ н|
гЛyХl.  Hl  H|M| |сaМ| nлатИMo 3a шкoлy Hи знaсмo. щo ся зHaчит х(e тaк
ни любят Haшy шкoлy: кaх(Дoмy. кoтpиЙ дo сeгo paзy HавчИвся. дoniкaют.
а ми, бlднt npoстaки H|кoMy нiчoгo нe ка)(eMo, щo xтo вмiс Пpoсимo
пoкlpнe'  бyдьтe лaскaвi .  пpиvинiтся зa HaMи дo Bисoкol звepХHoстИ
дyХoвHo| aби нaс пopaтувaли '  t  aби Haша Haукa Е} шкoл| нaшиx дiтeЙ
HaзaзLi:i i бyла> |12' c 32-33|

Hopмaлlьнa шкoлa бyлa лишe y Львoвi.  ryбepнrя мaлo ц|кaвилaся Heю
Тaк на',p',rклaд. гoфpат Ян Baцлaв фoн-Mapгeлlк (нeх 3 пoХoдх(eHн я)' якиЙ
l la жaдаHHя Иocипa || вtдбyв 1783 p lнспeкцtинy noдopoж дo ГалиЧИHИ.
твepдИтЬ щo (в|д часy зaсHyвaHHя HopмaЛЬHol шкoли н|Xтo з paМeHИ
гyбepнlt  нe вrзитyвaв Гl  .Qoxoдилo дo явищ дyжe opИГ|HaЛЬHИХ Hав|тЬ для
aвстptЙськoГo ypядoвoгo св|тy. HапpИклaд, каHдИдaти Ha yЧитeЛЬсЬк|
пoсaди, якl  ск iнчили львiвськy HopMaлЬHy шкoЛy, бyли бeз зaнять У
гyбepнrr '  дe пpoсили BoHИ пpo пpимiщeння Hа npaцЮ lM дaBаЛИ нeгaтИвHy
в|дпoв|дЬ Чaсorи для кoтpoгo з tlиХ yдlлялaся пoсaдa, aлe бeз oбoв язкiв
як HanpИкIlaД. Дnя якoгoсЬ And|a. якиЙ7 poкiв пpoсидiв y 3амoстi  дe нe
бyлo жaднor yрядoвo| poбoтИ a noбиpaв 3a тo пo 400 зл p piннo llo с.riлькoх
дискус|яХ | ПpoeктаХ Ц. loдo opгаHiзaцi l  tuкlл '  вИl(лaдoвo| гv loви п|дрУЧHИк|в
дlЙснtсть бyла тar< treясHa' щo тpeбa бyлo б скaзaтИ paзoM з таpHoBсЬкИM
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стapoстoю: (пpo HopfuaлЬHi l'llкoли xoЧ iдy)кe бaгaтo писaлoся' oднaк пpo
ТхHe зaснyвання дoсi нiчoгo нe чyтo) [32. c.391-392].

3 числа гoлoвниХ шкiл зyпинюся нa oглядi дiяльнoстi лaвpiвсЬкoi
шкoли, щo бyлa oсepeдкoм oсвiти в цiлiЙ БoЙкiвщинi тa Лe]йк.Bщинi.
Лaвpiвськa шкoлa в дeякиx пepioдax свoro )киття кopистyвaлaся тaкoю
слaвoю, щo пo нayкy дo нeT згoлoшyвaлoся нe лишe бoйкiвськe тa
лeмкiвськe Haсeлeння. aлe Й нaсeJleння з цiлoi Гaличини i нaвiть з
кoлишнЬoT Угopщини.

Гoлoвнa шкoлa в Лaвpoвi пoBстaлa зoвсiм випaдкoвo: дeкpgг цiсаpя
Йocиna Il вiд 8 вepeсHя 1784 p зaсyдx(yвaв ЛaвpiвськиЙ мoнaстиp paзoпл
з .l4 iншими мoнaстиpяtt,lи нa лiквiдацiю. Щoб вpяryвaти свoe iснyвaння,
Лaвpiвський мoнaстиp звepнyвся дo львiвськol шкiльнoТ кoмiс iТ з
пpoxaнням вiдкpити в Лaвpoвi пyблiннy нiмeцькy шкoлy з титyлoм
гoлoвHoi шкoли тa пpaBaми дep)+(aвниx шкiл, з ти[', щo мoнaстиp бepе нa
ceбe yтpимaння тoi шкoли Шкiльнa aдмiнiстpaцiя зaдoвoлЬнила
пpoХaння MoHaстиpя, i нa пoчaткy 1789 p. вiдкpитo гoлoвHy lUкoлy B
Лaвpoвi. Гoлoвнi шкoли в зaсaдi, як yжe згaдyвaлoся,були voтиpиклaснi
Щкoли 3 Чoтиpмa yчитeлями, aлe лaвpiвсЬкa шкoлa пepшиЙ piк бyлa
oдHoклaснa. вiд 1789/90 шк. p _ двoклaснa, iлишe вiд 1855/56 шк.p.
cтaлa Чoгиpиклaснoю У лaвpiвськiЙ шкoлi вчилися yкpaiнцi, пoляки, нiмцi,
чexи i нaвiть x(иди. oднaк слiд зaзнaнити, щo oo василiани дo 30 poкiв
Х|Х ст. записyвaли yкpaiнцiв як пoлякiв гpeкo-кaтoлицЬкoгo oбpядy
oчeвиднo, oo василiaн|А,|<|Ал|^ тoдi тpaдицiями стapoi Пoльщi, сaмих ceбe
ввa)кaли пoлякaми зa нaцioнaльнiстю, a pyсинa[,tи - зa oбpядoм Bзaгaлi
вaсилiaни твopили тoдi, зa вислoвo[,t д-pa C. Бapaнa. (aктивнy apмiю
для пoлoнiзaцiЙниx цiлeй> [8' с 109]

Bиклaдoвoю tt,toвoю в лaвpiвськiЙ шкoлi дoвгий нас бyлa niiиeцькa,
нaвiть peпiгii внили тaкoж пo-нiмeцькoмy, aлe пpeдмeтoм HaB.|aнHя спoчaткy
бyлa лишe пoлЬсЬкa мoвa. УкpaТнсЬкy мoвy зaвeдeнo в числi пpeдмeтiв
нaв{aння лишe вiд 1848 p.' a дo тoгo Чaсy в)кивався y шкoлi лицJe oдин
пiдpyнник yкpaTнсЬкoю 1\,loвoю - <Пoвиннoсти пOддaннЬlxъ |ry икь Moнapх.Ь
вo oyпoтpeблeнie oyнилищъ пapaфiялЬt|Ьlxь) (1 81 7). I{o yкpaiнськa lioвa
нe бyлa в пoшaнi тoдiшньol шкiльнoi aдмiнiстpaцii, свiднить oбiжник
(нiмeцькoю мoвoю), щo збepircя в apxiвiлaвpiвськoT шкoли: <Якщo slитeлЬ
пoбачить y дiтeЙ в шкoлi iншим дpyкoi,l писaнy книжкy, пoвиHeн зaпитaти'
3в|дки АtАт|liнa iT мaс, вiдiбpaти ry книry та пoвiдoмити пpo цe мiсцeвoгo
шкiльнoгo iнспeкгopa>>. oтoж, }ieмa Чoгo.qивyBaтися тoпiy, щo лaBplвсЬкa
шкoлa дo 1848 p. нe пpoбyдx(yвaлa в yкpa.|HсЬких дtтяx нaцioнaльнoi
свiдoмoстi' бo l] нe бyлo Й y сa['иХ yнитeлiв l вихoвникiв.

Hayкa в лaвpiвськiй шкoлi вiдбyвaлaся вiд 8 дo 11 гoд' paнкy, a
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пoпoлytнi - вiд2 дo 4 гoд B кoжниЙ чeтвep пoпoлyднi дiти буnи вiльнi
вiд шкiльниx зaHятЬ. Тoдi yvнi xoдили в пoгiднiднi нa пpoxiд 3 yчитeляMи
i бaвилися пiд ixнiм пpoвoдoм' aбo в нeдaлeкiм iioHaстиpсЬкiм лiсi
збиpaли сyницi, мaлинy, гpи6и i т п. Cпpaвy пepeХoдy yчня дo вищoгo
клaсy piшaли йoгo вiдпoвiдi нa nyблiннiм iспитi '  щo вiдбyвaвся в
пpисyтнoстi 3aпpoшeниХ гoстeй. Кpaщi yvнi oтpимyвaли нaгopoдy' a iмeнa
iХ зaнoсили y т. 3в.' зoлoтy книry. Aлle кpiм <зoлoтoi книги>, бyлa щe й
т.зв. чopHa книгa' кyди зaнoсили iмeнa тиx yннiв, якi пpoвинилllcя у
вaжливиx вчиHкaХ 3a тoдiшнiм звичa€i, iлaвplвськa ЦJкoлa вживaлa piзки.
B дoбy сBoгo poзквiтy лaвpiвськa шкoлa мaлa бypсy, дe yбoгi yvнi жили
дypнo, a iншi - в|.loсили зa свoe yтpиMaння пeвнy плaтHю. Пiсля зaкpиття
бypси сиpoти тa yбoгiдiти poзмiщyвaлися y кoлeгiяx нeнцiв. зa цe мyсiли
iм пpислyгoвyвaти |жy дiти дiстaвaли 3 iJloнaстиpсЬкoТ тpaпeзи [37' с. 6,
' r5, 16, 3'r ,  53, 58-59J.

Щoдo тpивiaльних шкiл - шкiльний зaкoн 1805 p. встaнoвив дy)кe
oбмeжeний oбcяг oсвiти для тих' xтo мaв yчитися в тpивiaльниХ шкoлaх.
<HaйвищиЙ ypяд бaжae: xoчe, щoб ulкoли бyли зaкладeнi нe лицJe пo
бiльшиx мiстax, aлe тaкoж пo мiстeчкax i сeлax. oднaк нaмipoм Йoгo нe
r, щoби дiти сeлян зaoхoчyванo Ao вищиx нayк i щoби нepeз Цe вoнtл
yХиляЛися вiд poбoнoгo стaнy свoix бaтькiв.. .Qiти шкiльнi пoвиннi вчитися
тiльки читaти, tlиcaт|/| i paxyвaти, a paхyнкlв бiльшe 3 пaм'яти, нaскiлькo
пoтpiбнo дo tнтepeсiв' як нa письмi Гoлoвним пpeдмeтoм ix вiдoмoстeЙ
цe кaтexизM, сeб-тo peлiгiя, кoтpa кo)|fiiй людинi noвиннa бyти святa>
[34' с' 53] У тpивiaльниx шкoлax R{или тaких пpeдмeтrв: peлiгii, читaHня,
писaння' paxyнкiв з пaм'ятi' мopaлi. oбoв'язкoви1Й пpqдмeтoм бyлo тaкoж
вивчeHня тиx вiдoмoстeЙ' щo ix мiстилa зraдaHa y)кe кHижкa <Пoвиннoсти
пoддaннЬ|xъ>. To бyв, тaк п,loвити' гopoжaнсЬкиЙ кaтeхизис в зaпитaх (B.,
ceб.тo вoпpoс) i вiдпoвiдяx (o., сeб.тo oтв'eт). Haвeдy тyт для пpиклaдy
дeкiлькa зaпитiв з вiдпoвiддяfrЛи нa ниx.

< 'B.: flля чoгoсyтЬ пoддaнiи oбoвязaньt пoдaтки, цлa i мытa nnaтити?
o.: lисyс Хpистoс зa сeбe и зa Пeтpa Aпoсгoлa мытo въ Капepнayмъ

плaтилъ и скaзaлъ : Boздaдитe oyбo Кeсapeвa Кeсapeви и Бoжiя Бoгoви...
B.: Чoгo им*,ють спoд*вaтися в'tpнiи и oтвaжнiи жoлн.Ьpe?
o : Haдгopoди oтъ Бoгa и Moнapхa, a тepпящТи нeдoстaтoк тepпeливe

знoсити и мtзepнoю стpaвoю дoвoлЬниtt'и бьtти> [34, с. 66.68]
<Пoвиннoсти пOддaннЬlxьD [46 с. дpyкy] бyлa п'ятдeсят poкiв

пiдpyнникot\' }lаyки aвстpiЙськoгo пaтpioтизмy для yvнiв гoлoвниx i
тpивiaльних шкiл Aвтopoм iT бyв o. |. MoгильницькиЙ.

Пoдaм тyт дeякi вiдoмoстi з життя тpивiaльнol tДкoли в Cтpiльбинaх
як iлюстpaцiю тoro типy шкiл



У 1817 p. в Cтpiльбиvax кoлишнЬoгo Cтapoсaмбipськoгo пoвlтy
B|дкpитo тpивiaльнy шкoлy. дe вчив oдин yчитeлЬ 3 титyлoм Maг|стpa
Пеpшtlм yчитeлeM в тiЙ шкoлl бyв Тeoдop КyльницькиЙ; yчитeлЮвaв вlH
тaM дo 1843 p Пiсля ньoгo зaлv1uJv|л|!1cя клaсифiкaцlйнi кaтaлoги yvнiв
l(oжниЙ кaтaЛoг (зaлишилoся.|х 12J лiнювaв i  3aпoвнювaв пoлЬсЬкoю
MoBoю сaм Т КyльницькиЙ 3 тих кaтaлoгlв виднo' щo бtльшa чaстиHa
yчH|B хoдилa дo шкoли He peгyляpнo чepeз xopoбy aбo <vepeз вeликi
Mopoзи)) a тaкo)к пepeдчaсHo зaI1иШaлa шкoлy oсoбливo фaтaльнo
пpeдстaвЛяeтЬся кaтaлoг ,183.1 p . poкy хoлepи в Гaличинi тa Heспoкoю y
r1rлiЙ eвpoпl B тiм poцr зaписaHиХ дo tUкoли д|тeЙ бyлo 77' a пpавильнo
ХoдИлo тiльки 6 Пiсля смepтi T Кyльницькoгo вiA тpaвHя 1843 p дo
бepeзня 1848 p yЧитeлювaв дякoвчитeль (бeз квaлiфiкaцiЙнoгo icпитy
нa тpивiaльF|oгo yЧитeля) MиxaЙлo ПаЦлaвськиЙ B числi пpeдMeт|в за
oбoх тиx yчИтeлiв бyлo vитaння i  писaння (pyсЬкe) (ruskie) 3 двoх
кaтaлoгiв. щo 3aлиuJилися пiсля M ПaцnaвсЬкoгo' виднo, щo д|ти хoц|nлv1

дo шкoли бtльш peгyляpHo. нiж зa Йoгo пoпepeдникa Кpiм тoгo, виднo.

щo вiн зaвiв дoдaткoвy Hаyкy, бo в кaтaлoзi з 1847 p e pyбpикa: <wyroslyсh
od Iаt 12 do 18 _сhlopсOw _22,dztewczat- 17> [36, c 3,7,9 '  11, 13-14]

Щoдo napафiяльниx шкiл _ poзвитoк |x зaлeжaв Ц|лкoвитo вlд тoгo'
як стaвився мiсцeвиЙ свящeHик дo oсвiтньot спpaви Bжe в 20-х poкaх
MИHyЛoгo стoлiття бyли пooдинoкi свящeHики, якt всiсю дyшeЮ
в|ддaвaЛися oсвlтнtЙ спpaвi тa tдeЙнo слyжили |Hтepeсaм свoгo Hapoдy'
гepolчHo пepeHoсячи yсi пepeслtдyвaHHя | л|лхa 3а тe слy)кeння oдним з
тaкИХ гepolв-мyveникrв бyв o Cтeпaн ГpигopoвиЧ, свящeHик с. 3aлyvи
нaд Чеpeмoшeм, кoлo Cнятинa P 1825 вiн зaвiв y т iм сeлi [Дкoлy, дe
спoЧaткy сaм вЧив пo-pyсЬкoMy читaти, nИcaтИ, пoясHювaв пo-нapoдHoмy
eвангeлiс. а пoтiм дopyчив вeсти шкoлy дякaв|, aЛe д|диЧ вlддaв дo
вiЙська ТpЬoХ дяк|в - oдHoгo зa дpyгиtvl Toдi o Гpигopoвин 3нoв yзявся
зa yчИтeЛювaHня в свoiЙ шкoлi iпpaцювaв y нiЙ aждo смepтi 11845 p )
oдин з HaoЧHиХ свiдкtв дiяльнoстt o Гpигopoвичa тaк poзпoвiдaв пpo тi
лИХa щo iХ 3aзHaв o Гpигopoвич 3a свoю npoсв|тHю д|ялЬH|стЬ <Дoмiнiя
нetlaвидiлa eгo' чтo yчилъ eи пoддaчЬlxъ читaти И n|Аcaти, нaзиваHo eгo
вoзMyTИтeлeMЪ нapoдa. oкпeBeтaHo и чepнeнo eгo пepeд пpaвитeлЬ-
ствoMЪ дyХoвнЬlMъ и свtтскимъ. гoHeнo, твopeнo пaкoсти' He AaваHo
eМy чeЛяди yдepх(aти вдoцy' дякa пpи цepкв|, зaбиpaнo бo иxьдo вoЙскa>

[2B с 1B-19] Haзaгaл стaвлeнHя Hи;с{oгo дyxoвeнствa дo oсвlтHЬo| спpaви
с.I-oяJlo в 3в'язкy з тиM. як стaвилoся дo тo| спpaви вищe дyхoвнe
l]aчaЛЬствo

Crlpaвдt, в пepeмисЬкiЙ eпapхi l '  дe Ha чoлi шкiльнoi спpaви гpeкo.
кaтoЛИЦЬкo| кoнсистoptl  стoяв | MoгильницькиЙ, щo, зa вислoвoy Юстинa
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Жeлeхiвськoгo, oднoгo з пlзнiших дiяvrв пepeMисЬкoгo гypткa'  бyв
пepeЙнятиЙ oдиHИM зaдyшeвHИM зMaгaHHяM - (пpoсв|чyвaти пpИ пoMoч|
HаpoдHИХ шкiл сeлян t мiщaн i  твopити з них iнтeлiгeнЦ|ю 3 yкpa|HсЬкиM
дyХoм) [12. с '  39] '  -p 18З2 нa 697 napaфiЙ бyлo 385 пapaфiялЬHИХ шк|л
А. напpиклaд' y бepeжaноькiм дeканaтi львiвськot спаpХl i  бiльшiсть
пapaфtЙ як Цe видHo з дeкaHaлЬних вtзитaцiЙ 1841 p , нe мaлa шкiл
<Sсhola pаraсhial is nuIIa> - Цe стepeoтипнa пoмiткa вlзитaтopa в Йoгo
спpaвoздaннi Пpи дeякиХ napaфiяx знaХoдиMo в Cпpaвo3дaHH| пoм|ткy.
щo шкoлa М|ститЬся пiд oдним дaХoM з тpyпapHeю. (сameга pro
reponendis moгtuis сum sсhoIa paroсhla||sub uno teсto> [33, с 151-152J

Hayкa в пapaфtяльнИx |.| 'Jкoлaх звoдилaся дo читaHHя ЦepкoвHиХ кHИl
чaсoм дo писЬlЛa, якщo сaM дяк yмiв пI^caтИ. Пpoтe дякiвськa шкoЛa He
вlдpивaлa yvня вiд свoгo HapoдУ, зaлI4Llaлa Йoгo гpaмoтним пlсля вихoдy
зi шкoли' бo Й дaлi вiн впpавлявся в читаHнi цepкoвних кHиг вдoМa | в
цepквi oсoбливo бaгaтo дякiвoк бyлo в дaвHинy Ha ЛeMкiвщИH|
(нaЙдaвнiшa, щo пpo нei збepeглaся паM'яткa, бyлa дяк|вкa пpи Цepкв|
в Cянoцt, зaлoжeHa 1551 p ) тa нa БoЙкrвщинi, aлe згoдoм вoHи зaнeпали
oтoж за aвстplЙськиx чaсlв вищe дyxoвeнствo нe paз звepтaЛoся дo
п|длeглoгo дyxoвeнствa 3 3aкликoM вoскpeситИ дaвHl HаpoдH| шк|лкИ.
oднaк зpiст lХ Йшoв y тиХ зeMЛяx дyжe Млявo Тaк' нaпpиклад' 1 836 p
нa 3axrднiЙ БoЙкrвщинi дiяльних пapaфrяльниx шкiл бyлo _ 81, a
нeдiяльниx _149' a вЧилoся всЬoгo ' l554 дiтeЙ [34, с 83-84] Hа
Лeмкtвщинi oсвiтня спpaвa стoялa щe гrpшe Тaк, нaпpиклaд'
o MaтлaxiвськиЙ. lнсr. leктop вiльxlвськoгo дeкaнaтy писaв y зв|т| дo
кoнсистopi i ,  щo Ha 1827|28 шк piк нe бyДe аHI oдHo| спoсtбнot oсoби в
Ц|лlM дeкaнaт|, щo Moглa б вeсти с iльську шк|Лкy тa вчити (д|ти
пlддаHих> читaти i  писaти [35'  с 99-100].

Cклалoся багaтo пpиЧиH, чoMy тaк yпaлa шкiльнa спpaвa нa
Лeмкiвщинl в nopiвняннlз XVl|-XV||| ст, кoли пapaфrяни бytyвали свoiм
кoштoм шкoли, He щaдили гpoll.ta нa oплaтy вЧитeля [35' с 83] Гoлoвнl
пpИЧиHи бyли тaкi: бpaк пoмeншaHЬ для шкoли. а щe бtльшe _ бpaк
yvитeлlв' HepoзyмlHl{я пoтpeби oсвiти з бoкy сaMoгo HaсeЛeнHя тa Hижчoгo
дyХoвeнства <Кoли дo цЬoгo npигaдасмo щe, _ тaк пИшe д-p Фpaнц
КoтoвськиЙ в свoTЙ poзвiдцi пpo кyлЬтypниЙ pyx нa Лeмкiвщинi, - щo цими
(пapaфtяльHиMи _ C ) нapoдниMи шкoлaми маЙжe нiкro нe тypбyвaвся
щo мiсцeвt дoMlH|| (двopи) вoлtли Maти в сeлi кopvмy, aнiж Luкoлy aбo
ЦepКвy, щo сaMe HaсeлeHHя дyжe вбoгe, He Мoглo oплaчyвaти Haв|тЬ дякa
щo [ ' taB би вчити в сeлi.  тoдi зpoзyмirмo тa зMo)кeMo пoяснити сoбi
стpaшниЙ зaнeпaд дeякoгo кyлЬтypнoгo жИття нa Лeмкiвщинi> [20, с 5]

Пpo внyтpi| ' lJ l . ,|с Життя HapoдHo| шкoлИ 3a визHaЧeниЙ тут пepioд
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lv loжHa зHaЙти дeякi вiдoмoстi B (кypaндaХD (oбiжникax) шкiльниx
дoзopцiв, a тaкoЖ y l leтoдиках i  п iдpyнникax для yнитeлiв Тaк,
Haпpиклaд, кo)(нa пapaфiяльнa шкoлa мaлa кepyвaтLlcя шкiльними
пpaвилaми - <Пpaвилa шJкoлHaяD (1817)'  дe дoклaднo гoвopитЬся пpo
тe, як yvнi мaють пoвoдитися, Йдyни дo шкoли, в сaмiй шкoлi, в цepквi
тa пoзa uJкoлoю i Цepквoю. oсь, нaпpиклaд, дeякi apтикyли з poздiлy
<o зaхoвaнiи ся въ шкoлt>: <,l . Пpи встyпt дo шкoлЬl пo|оoнитeся
oyчитeлю или oyчитeлЬHици. Пoвtчитe имъ, eсли щo дo Hиxъ мaeтe.
Пoздopoвiтe тau(e пpитotriнЬlя oyvн* и oyЧeницЬt... ,l2 Maющiи oxoтy
читaти' oтпoвtдaти, или пытaтися, мoryтъ сiе пiднeсeнieмъ pyки скpoмнe
oб'явити ..26. Егдa пpичeтъ oyспtxy (кaтaлoгъ) читaeтся, нa пpизвaнie
имeнe вaшeгo oтзывaЙтeся Bыpaзнe: Eсмь, или: тy>. 3 poздiлy - <o
зaxoвaнiи ся кpoм.Ь Цepквe и шкoлЬ|) нaвeдy тyт apтикyл 7: кПoздopoвтe
вс.&xь tr,tиMo вaсъ идyщиxъ .Цo кaщдaгo хpистiaнинa мoвтe: Cлaвa lисyсy
Xpистy. Пpeдъ стapцJиil4и и зHaкoMиTшими oсoбами здoймeтъ кaпeлюхъ
или шaпкy и иttЛъ пieкнс пoклo|{итeся> B кiнцi тих пpaвил Йдe мoвa пpo
тe, якa кapa впaдar нa тиХ, rгo пopyшye пpaвиЛa B числi кap згaдyютЬся
<тaЙнe и пyблиннe oyв.hщaнie>, зaпис в (книгy гaнби>, piзки. <Taкo
кapaньtЙ зaтягaстъ 3лyю нoтy въ oбычaяxъ. oyvнъ нeпoпpaвнiи нaЪaвшe
виключeнiи бyдyть> |a2' c 221-226|'

3 <Плянa или paспoлoжeнiя взиpaтeлЬFtoгo> (1819)' щo Йoгo вмiщeнo
в кypaндi noвiтoвoгo кyлiк iвськoгo дoзopця шкiл o. Блoнськoгo,
дiзнaeмoся, щo шкiльниЙ piк lлaв пoЧиHaтися 5 вepeсня тa пpoдoвжyвa-
тися дo 1 сepпня. a вiд 1 сepпня дo 5 вepeсня _ вaкaЦiТ, щo (въ тeчeн|e
гoдa шкoлЬHaгo юHoшeствo шкoлЬHoe oдoлжeнo eстЬ 5 кpaть испoв.hдь
святyю oтпpaвитиD l-{iкaвo, щo o. Блoнський paдитЬ в шкoлi зaвeсти
двa дзвlнкa для сКликaння дiтeЙ дo шкoли. <Bь oтм.tньle звoнЬ| oтм.tнньtЙ
пoлъ звoнити пoтpeбa> [17, c 34,43441.

3 pyкoписнoгo пiдpyнникa мeтoдики |вaнa Лaвpiвськoгo (1837)

дoвiдyeмoся, щo y)кe тoдi бyлa знaнa т зв. кoмплeкснa мeтoдa: ns 21.
oунumeль Mae въ eОнoмъ u mowъ жe пpedмem* бoлшe зaм*poвъ
lIlучumu. Taкe злyveHя poзtvtaитЬ|xъ и мoчHЬlхъ зaмtpoвъ пpиHoситъ
знaкoмитiи кopЬ|сти: ,| .Tьrмъ спoсoбoмъ oyнн'A лtпшe пo3нaютъ пo)|(итoКЬ
вЬtтвepджeнoй нayки и пoбyждaются нaнoвo дo пилl.|oсти и дo oyвal(aння;
2. Чеpeз тoтo tvlo)кнa ся oyХopoнити eднoстpoннoЙ вtдoмoсти' a нayцt
спpaвити пpиeмнy oтм*ннoсть. 3. Moжнa тып,lъ спoсoбoмъ чaсъ oщaдити,
кoли въ oднoЙ наyцt мoжнa плHoгo в'tдoмoстeЙ пoтpeбньtxъ oyд.tлити,

щo oсoблив.Ь нa сeлt тoлкo пpи выдapeнoй oкoлич|,|oсти чинити пoтpeбa,
бo нa тo-тo для Heдoстaткy чaсy oсoбныХъ гoдинъ вы3нaчити нe ilioжHa.
4. Taкoвe злyчeнe poзмaитЬ|xъ зaмtpoвь въ eднoЙ нayц* пoмoгаeтъ дo
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oтHoвлeня нaбитиxъ пoнятeй, бo имъ бoлшe иx ся paзo['tъ лyчитъ' тЬlMъ
лaтв'tй нa пai,tятЬ пpиХoдятъ)) [18, с. 127-12s1.

3 мeтoдики - тaкoж pyкoписнoi - Mикoли Topбaцькoгo 3 1827-1828pp.
виднo' щo в шкoлax вживaлася тiлeснa кapa' бo aвтop y фopмi зaпитiв i
вiдпoвiдeЙ y спeцiaльнiм poздiлi пpo тiлeснi кapи стapaннo oсвiтлюe
питaння пpo тi пepeстyпи, зa якi слiд нaклaдaти нa дiтeЙ тiлeснi кapи, в
якy сaмe ЧaстиHy тiлa слiд кapaти, пpи чolt,ly дaeтЬся пopaдa: <Hикoгдa
зaсЬ нe пoвиннi xлoпцi пpи дtвvaть бьtти, aнiд*ыaтa пpи кap.t хлtoпцeЙ>
[42, c 296-2971.

Як yжe згaдyвaлoся, кaндидaтiв нa yvитeпьськi пoсaди в тpивiaльниx
шкoлax [4aлa гoтyвaти нopil4aлЬна [Дкoла y Львoвi. Кpiм тoгo, для пiдгoтoви
yvитeлiв нapoдниx шкiл 6yлр т. зв. пpeпapaнди - кopoткoтepмiнoвiкypси
y Львoвi, Тepнoпoлi, Яpoслaвi, Лaвpoвi ilpoгoбинi. P. 1775 встaHoвлeHo
тpимiсяvнi кypси для пiдгoтoви yvитeлiв тpивiaльниx шкiл. a шeсти-
мiсячнi -для пiдгoтoви yнитeлiв roлoвних шкiл, a вiд 1833 p. встaнoвлеHo
для пepшиХ - шeстимiсяннi, a для дpyгиx - oднopiннi кypси. .Qля пiдгoтoви
дякoвчитeлiв зaснoвaнo 1817 p. y Пepeмишлi <зaвeдeнie пъвчeскo-
yчитeлЬскoeD _ дякo-yчитeлЬсЬкиЙ iнстиry1 щo для HЬoгo eпискoп lвaн
CнirypськиЙ 3aкyпив нa влaснi кo[Uти сeлo Hoвoсiлки з тим, щoб з дoхoдiв
сeлa yгpимyвaти виХoвaнцiв тoT шкoли, a в свoiЙ oстaннiЙ вoлi пoстaнoвив,
щo, кoли б згaдaних дoxoдiв He вистapяилo' peЩтa пoтpiбнoi сyr/lи пoкpити
з iнших йoгo лeгaтiв. Biд кaндидaтa для встyпy дo шкoли вимaгaлoся,
щoб вiн: 1 Maв бoдaЙ .l4 poкiв; 2. Був фiзиннo здopoвиЙ iздiбний дo
спiвy; 3.Умiв читaти пo-pyсЬкoмy тa бyв скiльки-нфyдЬ впpaвниЙ в yстaвi
peлiгii i спiвy. Пepeвary дicтaвaли oдHaк тi кaндидaти, якi, кpltti тoгo,
викaxryтЬ 3Haння пoлЬсЬкoТ i нiмeцькoT мoв [40, c,216-217]. .Qиperсopoм
тoгo iнститyry бyв |. MoгильницькиЙ Bчили тaм peлiгiT, цepкoвнoгo спiвy,
ЦepкoвHoгo yстaвy, pyсЬкoi' нtмeцькoi i пoльськoi мoв, apифмeтики тa
мeтoдики (виклaдaв iT згaдaний yжe д-p |вaн ЛавpiвськиЙ) |12, c.23; 35,
с.91].

Учитeлi нopмaлЬнoi, гoлoвниx i тpивiaльниx щкiл дiстaвaли плaтню
вiд ypядy (нaпpиклaд, yvитeлi тpивiaльниx шкiл дiстaвaли 250 flww.)'
ввaжaлися зa ypядoвцiв, мaли пpaвo F|oсити lЙyндyp, a пiд vaс цiсаpських
свят пpиnинaти ц!пaдy. Пpaвo нa пeнсiю мaли лиl,Дe yнитeлi нoprvtaлЬHиx
i гoлoвних шкiл. Якщo yчитeлЬ тpивiaльнoi шкoли нe мiг викo|.|yвaти
слyжби чepeз стapiсть aбo xвopoбy, тo йoгo 3aстyпaв пol\'lчник, щo
дiстaвaв зa свoю пpaцю 2/3 yvитeльсЬкoi плaтHi' a тpeтинy дlстaвaв
yчитeлЬ. Bдoви мaли дoпoмory вiд гpoмaди, зpoзyмiлa piv, дyжe мiзepнy.

3нaчнo г ipшим бyлo стaнoвищe yнитeлiв пapaфiяльних шкiл.
Удepжaння napaфiяльниx шкiл пoклaдaлoся тiльки нa гpoмaдy Плaтня
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yчитeлiв бyлa piзнa, в зaлeЖHoстi вiд кiлькoстi yннiв. Плaтили лишe тi
бaтьки, якi вчили свoiх дiтeй y шкoлi. Hepiдкo дo гpoшoвoT плaтHi

дoлyЧaлacя винaгopoдa нaтypaлiями. Cлiд зaзнaчити' щo дeкoли
yчитeлЬсЬкi пoсaди в нapoдних шкoлaх зaмiщaлися нa oсFloвi кo6кypсy'
пpo щo мiстилися нaпepeд oгoлoшeнHя в oбiЖHикaХ кo6систopii абo

дeкaHaтlв.
3гaдaю тyт двa poзпopяд)кeнHя гyбepнiaлЬнoi влaди, щo бeз-

пoсepeднЬo стoсyютЬся yнитeлiв' a сaмe, poзпopяд)кeнням вiд 12 лиnня
1822 p зaбopoнeнo yчитeЛяM дepжaвниx шкiл жaдaти плaти aбo дapyнкiв
зa нaвчaHня дiтeЙ y шкoлi aбo зa видaчy свiдoЦтB, a po3пopяAжeнняM B|д
1 квiтня 1823 p зaбopoцeнo yчHяM вiдпpaвляти бoгoслyжiння в днi iмeнин
yvитeлiв aбo диpeКгopa тa дaвaти tм зi сьoгo т|АтУлу якi.бyдь дapyHки тa
ypяд)кyвaти шlyзикy [40, с 238-239l.

Haкiнeць, дeкiлькa слiв пpo пiдpyvники для yvнiв нapoдниx шкiл.
Пepшим пiдpyнникolvt, щo виЙшoв y Гaлининt pyсЬкoю, BлaсHe

цepкoвl.loслoв'яl-lсЬкoю мoвoю, бyлa книгa, видaнa y Львoвi 1786 p пiд
3aгoлoвкoм <oбщиxъ и eстeствeннЬlxъ ПoyнeнiЙ хpистiaнскaгo
блaгoчeстiя>. Biдoмo тaкoж, щo 179.1 p. y зaлiщицькiЙ oкpyзi poздaнo

дякaм pyськi i пoльськi aльфабeти на oкpeмих тaблицях [38' с 100]
ПepшиЙ бyквap y Гaлининi вийшoв 1790 p. l-{e бyв <Бyквapь я3Ь|кa
слaвeHскaгo чтeнiя и писaнiя oyчaщиi/tся въ noлeзHoe pyкoвo)Kцeн|e),

дe пiсля aбeтки, склaдiв i мoлитoв йдe poздiл <Пoл.tтикa свtцкaя oтъ
инoстpaHныxъ aвтopoвъ вкpaтц.f, сoбpaннaя. Mлaдымъ пpиличHa, вс*мъ
жe oбщe блaгoпoтpeбнaя>

Глaвa 1 o пpистoЙнoмъ oyлoжeню т.tлa;
Глaвa 2. o спoсoбt зaхoвaня ся пpи стoл.Ь,
Глaвa 3. o xoждeнiи;
Глaвa 4' Як пpинaдлeжитъ 3ь людtt,lи oбхoдитися;
Глaвa 5 o мoвt и poзlt'oваlХъ; oyв*щaнiя oбщaя |24, c 28-29j.
B дaльших poкaх (дo 1848 p.) виЙшли, м. iн', тaкi пiдpyvники: <Бyквap

слaвeнo-pyсскaгo языкa> (Львiв, 1817 p.)' <Кaтexи3ис lvlaлыЙ для yчилищ
пapaфiяльниx> (Львiв, 1817 p.)' зraдaниЙ yжe пiдpyчник l MoгильHиЦЬкoгo -
<Пoвиннoсти пoддaнHЬrхъ> [26, c. 144|.

Ha oсoбливy yвaгy зaслyгoвyютЬ двa пiдpyvники' щo Тx склaв |oсaфaт
КoбpинськиЙ (виЙшли вoни y Львoвi 1842 p.), a сa[le - <Cпoсoбъ бopзo
вЬlyчити читaти> i <Бyквapь HoвЬ|fvtъ спoсoбoмъ oyлoжeньlЙ для
дoмaшньoi Hayки). У тиx пiдpyvникaх Bпepшe зaвeдeнo звyкoвиЙ Meтoд
тa гpaх(дaHкy [25' с 21-221.

Ha зaкiнчeннi poздiлy пpo нapoднe шкiльництвo в Гaличинi пepeд
.1B48 p Mo)кHa пoдaти як пiдсyмoк дiяльнoстi yсiх vинникiв нa oсвiтнiм
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пoлi, тoЙ фaкг, щo p.1847 нaлiнyвaлoся в Гaличинi 85% aнaльфaбeтiв.
Хova Aвстpiя зaстaлa в Гaличинiдo двoX дeсяткiв сepeднix шкiл, oднaк
тi шкoли були з пoлЬсЬкoю виклaдoвoю мoвoю. Бiльшiсть з них бyли
пpивaтнi, пepeвaжнo сзyiTськi, вaсилiaнськt, a oднa пiяpськa (в Pяшeвi).
У дeякиx 3 тих шкiл вчилoся нeliaлo pyсинiв. Taк' нaпpиклaд, y бyvaцькiй
гit\,lнaз.i, щo ii 1754 p. зaсHyвaв Mикoлa Пoтoцький, 177З p. бyлo yсьoro
523 yvнi, з Hих 32.1 pyсинiв [26, с. 104] oтoж, ЧисeлЬHo сepeднe
шкiльництвo в Гaличинi бyлo poзвинeнo дoситЬ дoбpe i  впoвнi
зaспoкoювaлo пoтpeбy в сepeднiЙ шкoлiдля tt,toлoдoгo пoкoлiння шляХти,
зai l loЖнoгo мiщaнствa i  дyхoвeнствa (сeляни He [4aли дoстyпy дo
сepeднЬoТ шкoли)' Пpaвда, бiльшiсть yvнiв з дyхoвeнствa He дoxoдилa
дo кiHЦя кypсy сepeднЬoi шкoли, бo вистyпaлa вiдтiль з тим, щoб згoдoм
пoсryпити дo дieЦeзiaлЬних сeмiнapiЙ

У чaс iнспeкЦiйнoi пoдopoжi Янa Mapгeлiкa дo Гaличини (1783) тaм
бyлo 5 дepжавHиx i 12 npивaтниx гiмнaзiЙ. Гaлицькa aдмiнiстpaцiя
ввaжaлa, щo гiмнaзiЙ в Гaличинi зaбaгaтo' щo вoHи е <Pflanzchulen der
|dioten und Bigotten> (poзсадник iдioтiв i святoш) i щo взaгaлi (булaб для
кpaю знaЧнo бiльшa кopистЬ, кoли б дiти нe Йшли дo гiмнaзiЙ, a бpaлися
б зa peмeслo Peзyльтaтoм тиx пoглядiв бyлo скopoчeнHя кiлькoсгi гiмнaзiЙ
тa взaгaлipeopгaнiзaцiя сepqдньoгo шкiльництвa [32' с. 397]. Haсaмпepeд,
зaвeдeнo в сepeднiх шкoлax нiмeцькy n'oвy як виKлaдoвy. Кypс гiмнaзiй з
1818 p. встaнoвлeнo шeстиpivниЙ (з .1854 p. - вoсьмиpiнниЙ) Тi,  пo
зaкiнчили гiмнaзiю, tt,loгли встyпaти дo лiцeю з двopiнним кypсoм (лiцe.r
пpи yнiвepситeтi мaли тpиpiнниЙ кypс). У лiцeяx виклaдoвoю мoвoю
фiлoсoфit, фiзики i  мaтeматики бyлa лaтинсЬкa, iнtдих пpeдмeтiв -
нiмeцькa. Biд 1824 p. yнiвepситeтськиЙ лiцeЙ мaв тaкo)к двopivниЙ кypс,
пpичoмy y)кe всi пpeдмeти викnaдaлися нiмeцькoю Moвoю. 3aвдaнням
сepeдHЬoT шкoли бyлo скpiпити гepмaнiзaцiйнi зaxoди aвстpiЙськoгo
пpaвитeлЬства, aлe, як пpaвдивo зayвa)кyeд-p с.Бapaн, (зaхoди сi мaли
якpaз пpoтивниЙ yспix, бo пoлЬсЬкиx yveникiв нe згepмaнiзoвaнo' a
yкpa|HсЬкi yчeники пoльoнiзyвaлиcя цiлими мaсaми мимo нiмeцькoT
шкiльнoi мapки> [8' с. i10].

Пepeд 1848 p y CхiднiЙ Гaличинi бyли г iмнaзi i :  ,1)y Бepeжaнаx'
зaсн 1805 p. (тoгo poкy пepeнeсeнo дo Бepeжaн гiмнaзiю зi 3бapaжa, дe
вoнa iснyвaлa вiд 1789 p.); 2) y Бyнaнi,  зaсн'  1754 p' . ,3) y Львoвi-
aкaдeмivнa, зacн 1784 p. (пoвстaла з мiськoj tlJкoли, щo il зaсHoвaнo кoлo
1382 p.); 4) y Львoвi- дpyгa г iмнaзiя, зaсн 1818 p; 5) y Пepeмишлi,
зaсн.1617 p.;6)в Caмбopi,  зaсн.1680 p:7)у Cтaнiслaвoвi,  зaсн.1720 p. i
8)в Тepнoпoлi, зaсн..1820 p. Hiв oднiй з тиx г iмнaзiй дo 1848 p. нe бyлo
yкpaТHсЬкoi мoви як пpeдмeтa нaвчaння.
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Пpo життя сepeдHЬoi шкoли кiнця XV||| i пepшol пoлoви|-lи XlX ст
пoдae дeякi вiдoмoстi cпeцiaльнa poзвiдкa А Aндpoхoвичa. 3 тol poзвiдки

дiзнaeмoся, щo aвстpiЙськиЙ уpяд пo-вapвapськи oбiЙtuoвся з
бiблioтeкaми eзyiтсЬкиx i пiяpськиx шкiл пiд чaс лiквiдaЦii тиx шкiл, aлe
взaмiн 3HищeHих бiблioтeк нiчoгo He дaлo yЧHяM Hoвoзaвeдeцих |'lJк|л

для пoзaKлacнoгo читaHня. Tiльки пpидвopниЙ дeкpeт вiд 2.1 квiтня 1816p.
зaвiв oкpeмi бiблioтeки i тo лишe в пpoвiнцiaлЬHиХ гiмнaзiях. oтoж yннi
львiвських г iмнaзiЙ випoзиЧaли сoбi книжки 3 пpивaтниx бiблioтeк,
HaкидyючисЬ Ha Bсякy peвoлюЦiЙнy. a в сyтi peнi пoльськy пpoпaгaндy [6'
c 2g3-2g4|. У 90-х poкаx XVl|| ст, кoли пiшлa пoвнa peaкцiя пpoти кличiв
<пpoсвiнeнoсгi>, aвстpiЙський ypяд шиpив сepeд шкiльнoi мoлoдi тaкi
бpoшypи, як <Poзвiдкa пpoти мyдpигeлЬствaD, i(Poзвiдкa пpoти tшкiдливих
нaслiдкiв Фpaнцyзькoi peвoлюцiT> i т п , aбo пpизнaчaв yчняlЛ пpeмiТ -
кHи)кки тaкoгo нeцiкaвoгo змiсry, щo пpeмiянти нeгaЙнo пpoдaвaли свol
пpeмiТ aHтиквapaм зa бeзцiнь [6' с 289-307]

Пpи тpeтiм пoдiлi Пoльщi (1795) Aвстpi l  дiстaвся Кpaкiв з йoгo
yнiвepситeтoм Bизнaючи, щo двa yнiвepсIАтeти - в Кpaкoвi тa y Львoвi -
с зaбaгaтo для Гaличини, aвотpiЙськ a Bлata 1 805 p скaсyвaла Львiвський
yнiвepситe1 a зaсHyвaлa зaмiсть HЬoгo л|Цeй l тiльки 1817 p. знoвy
вiдкpилa y Львoвiyнiвepситeт бeз мeдичнoгo фaкyлЬтeтy Унiвepситeт He
мaв жoднoj yкpaiHсЬкoi кaфeдpи. Bикпaдoвoю мoвoю y Львiвськiм
yнiвepситeтi бyлa лaтиF|сЬкa i нiмeЦькa

У 1816 p. з iнiцiaтиви l  MoгильницЬкoгo, в Пepeмишлi пoстaлo
пpoсвiтнс тoвapиcтвo - <Toвapиствo гaлиЦЬких гpeкo.кaтoлицЬкиХ
свящeникiв для пoшиpeння писaнняMи oсвtти l  кyлЬтypи сepeд вlpних
нa пiдотaвi хpистияHсЬкoI peлiгiiD Toвapиствo стaвилo свojl\i 3aвдaнHя|\',
м. iн ,  пoшиpЮвaти мiждyxoвeF|ствoм i  вipними книжки, писaH| пpoстoю
[{oвoю lle нe встиглo Toвapиствo poзпoчaти свoЮ дiялЬнiсть, як yжe
pимськиЙ кapдинaл Ceвepoлi звepнyвся дo львiвськoгo l',итpoпoлитa
M ЛeвиЦькoгo, щo niдписaв статyт Toвapиствa, 3 зaкидolt i ,  щo
Toвapиствo ttioх(e пoсiяти нe3гoдy мiж yкpаTнським i пoлЬсЬкиtt' клipoм.
AвстpiЙський ypяд зaжaдaв вiд M Лeвицькoгo вияснeHня змiстy i
пiдстaвy листа кapдинaлa Ceвepoлi B свoТx пoясHeHнях M. ЛeвицькиЙ
пpямo вкaзaв, щo Toвapиствo нe пoдoбaлoсЬ noлякaм, бo вoнo мae
3aвдaHHяllЛ yклaдaти yкpaтнськi пoпyляpнi кHижки. a зa пiдl\'oгoю noпяк|в
вaсилiaни, з iryмeнoм святoюpсЬкoгo [ioHaстиpя lopoтeoм Mиxaльським
нa чoлi, пiд'юдили кapAиl,iaлa Ceвepoлi Haписaти згaдaниЙ лиcт |12,
с 35-з6] Miнiстp внyтpiшнiх спpaв дня 1 бepeзня 1819 p вiдпoвiв
ilаитponoлитoвi, щo пpaвитeлЬствo вiзьмe Йoгo в oбopoнy пpoти pиt\lсЬкo|
кypii HeзвaжaЮчи Ha цe, Тoвapиствo нe виявилo oсoблиBoi дiяльнoстi.
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<Чи сaмi pуc|Iitl l l пpиспaли Йoгo (Тoвapиствo' - с.), - тaк пишe l. Фpaнкo
в стагri пpисвянeнiЙ oглядy дiяльнoстi, пepeмисЬкoгo пpoсвiтньoгo
Toвapиствa. - чи. мo)кe, пpaвитe,lЬствo, бopoнячи Mитpoпoлитa сyпpoти
пpeтeнсiЙ pимськoT кypi.t. пoтиxo тaки il 'opгHyлo Лeвицькoмy дaти сoбi
спoкiЙ 3 тим (цiсapським дeкpeтoм дoзвoлeним) Тoвapиствoм, _ нe
3Haeмo) |46' c.275-276l Бyдь-щo-бyдь' Toвapиствo oбмeжилo cвoю
дiяльнiсть видaнHяM дeкiлькox пiдpyнникiв i книжoк l. МoгильниЦЬкoгo
i пiслятoгoзaвl'epлoaбo, зa вислoвoм Я ГoлoвaцЬкoгo, (иссoХлo пoдъ
бpeмeнeмъ oбстoятeльствъ) [14, с 30]

Hiчoro peaлЬнoгo нe виЙшлo тaкoх( iз зaмipiв aвстpiЙськoгo ypядy в
pp. 1825-1848 щoдo вiдкpитгя дeкaнaлЬHих i пapaфiялЬниx бiблioтек,
бo дyxoвeнствo пpийнялo тi  зaмlpи УpяДу дoситЬ бaЙдyжe i  нaвiть
вiдпipнo [15'  с.  135]

У чaоi пpилyчeння Гaличини дo Aвстpii aнi y Львoвi, а нiдe в кpaю He
бyлo сталoгo тeaтpy. Tiльки p. 1776 пoявилaся y Львoвi нiмeцькa тpyпa
Гeттepсдopфa. HiмeцькиЙ тeaтp тpимaвся тaм мaЙжe стo лiт Пoльськa
тpyna зaявилacя У Львoвi впeplue p 1780 (тpyпa Tpyскoлявськoгo). Хor
вoнa пpoбyлa y Львoвi нeспoвнa piк, oднaк зaлишилa пo сoбi вpaжeнHя в
yкpajнсЬкиx кoлax Biдгot\'oнotЙ тoгo вpaжeHня бyли тi noльськi вистaви
вихoвaнцiв львiвськol сeмiнapii. щo ix ypяджyBaли вoHи в tt,lypax сeмiнapii
спoчaткy (вiд p 1794)лишe для сeмiнapськoi пyблiки, a вiд p.1797 i для
стopoнн|х гoстeй [10 с.63] 3гoдoм,3a peКropyвання Гpигopiя Яхимoвичa
(1837-1841l. якиЙ пiзнiшe бyв львiвськиtvt eпискoпoм i митpoпoлитoм,
вихoвaнцi сeмiнapil стaвили iмпpoвiзoвaнi п'eски, a paдшe ryмopистиvнi
дiaлoги Тoдi ж пeplДo}o пpoбoю pyсЬкoТ тeaтpaлЬнoi вистaви бyлo
пpeдстaвлeHHя pyсЬкoгo вeспля 3a кHижкoю oсипa Лoзинськoгo <Ruskoje
wesile> (1824)' Cepeд aкropiв.сeмiнapистiв oсoбливo вiдзнaналися тoдi
Pyдoльф Moх КaшyбинськиЙ i ТвapдieвськиЙ [10, с. 64-65] Пiсля
yстyплeння 3 peKгopствa Г Якимoвичa oдyшeвлeння сeмiнаpистiв дo вистaв
нe 3мeншилoся Тaк, нa пyщeння 1842p. бyлa вистaвa 3 пpeдстaвленHяп'
яpмapки' yкpajнсЬкoгo вeсiлля тa вибopy paбинa [11, с. 75]

Bидaвнинa спpaвa в Гaличинi дo 1848 p. виявилaся гoлoвHe y видaннi
бoгoслyжбoвих к|-lип пpoпoвrдeЙ тa пiдpyvникiв. Taк, у p' 1772-1800 видaнo
нa pyсЬкo-aвстpiЙськiй тepитopil 38 дpyкiв y цepкoвHo-слoв'янськiй мoвi i
61 - в мoвax лaтинськiЙ, пoльськiй r нiмeцькiй [24, c 7] 3 vислa книl'
видaних y pp 1800-1847, oсoбливoT 3гaдки, кpiм назвaниx yжe paнiш
пiдpyнникiв, зaслyгoвyють тaкi видaHня: <Pyсaлкa flн.Ьcтpoвaя) ( 1 83 /)
тa двi  чaстиHи <B'f ,нкa pyсиHaMъ нa oбжинкиD, щo iх склaв lвaн
ГoлoвaцькиЙ (пеpшa ЧaстиHa виЙшла 1846 p., дpyгa _ 1847 p, oбидвi y
Biднi) У двoх Чaстинaх кB*,нкa> пepeдpyкoванo мaйжe yсi пpaцi

51з



M.Шaшкeвинa з <Pyсaлки flн*стpoвoi>, щo, як yжe згaдyвaлoся, булa

кoнфiскoвaнa y Львoвi tлeжaлa нa схoвaнцi y св.Юpa. Кoли митpoпoлит

M. ЛeвицькиЙ дtстaв пepшy Чaстинy <B*нкa> вiд | ГoлoвaЦЬкoгo paзoм з

ЧeiliHим вiд ньoгo листoM, тo митpoпoлит лист пpoЧитaв, a <B'|iнoк>

пoвepнyв 3 влaсHopyЧним нaписoм: <Wird niсht angenommen)) A кoлишнiЙ

peктop-лЬвiвськol сeмiнapi i  Г. Якимoвич пepeгляHyв <B*нoк>, дeщo
пpoчитaв, aлe нt 3a щo He xoт|в кyпити: <Nie moge, bo nie сhсe> |2B' c21l

У пepшиx poкaХ пiсля зaнятгя Гaличини Aвстpieю булaу Львoвt oднa

pyсЬкa дpyкapHя CтaвpoпiгiЙсЬкoгo бpaтствa (зaсн ,l586 p ), a з iншиx

лЬв|всЬкиx дpyкapeнЬ лицJe дpyкapня Aнтoнa Пiллepa (зaсн. 1773 p |'

щo мaлa pyсЬк| чи тo цepкoвHoслoв,янськi письмeнa (24, с 3-4] Ha

пpoвiнцiт в.Гaличинi нe бyлo тoдi pycьких дpyкapeHь' Tiльки ,1828 p

en,"*on CнirypськиЙ зaкyпив y Пepeмишлi дpyкapню у яt1? Гoмeльoв-

сЬкoгo,a18a0p.дapyвaвiTpyськiЙкaпiryлiвПepeмишлi[27,с.386]
I-|eнтpaльнa Цeнзypa 3a тих vaсiв бyлa 3нaчHo п'eHшJ сyвopa' Hlж

мiсцeвa в oсoбaх Beнeдипa Лeвицькoгo тa йoгo шeфa _ Mитpoпoлитa

MЛeвиЦькoгo.Тaк,нaкaзBЛeвицькoмyзaвсякyцiнyнeдoпyстити<3opi>
дaв митponoлит; <Pyсaлкy)) зaдeнyнцiював тaкoж вiн' пpoти видaвaнHя

пeploдичнoгo opгaHy <Бiблioтeкa бeсiдъ>, щo йoгo npoсктyвaв 1843 p

""дa"" ' ,  
oсип ЛeвицькиЙ, бyв лишe вiн, митponoлит, бo гaлиЦЬкa

ry6epнiя, - oбидвa вiдeнськi цeнзopи, - BapтoлoмeЙ Кaniтap' a пiсля Йoгo

смepтi(1s44)дp.ФpaнцMiкльoсiч,тaeпискoпCнiгypськиЙHlчoгoHeMaЛи
пpoти видaвaHня кБiблioтeки бeсiдъ> [31. с.  242-2431. oтoж нa

Mитpoпoлитoвi M. ЛeвицЬкoмy тя)к|в, 3a вислoвoм M Tepшaкoвця, - (гplx

., np'дy'"ння <Бiблioтeки бeсiдъ AyхoвнЬ|xъ) щe 3aки вoнa пpийшлa

нa свiт. Пpeцiнь пpaктиЧHe y)кивaHHя Hapoднo] мoви бyлo би змeншилo

aбp Й yсyl.|yлo нeпoтpiбнy тeopeтичHy язикoBy сBapHю, щo тaк силЬHo

poзгopiлaся в 50.x pp. тa викликaлa poздiл гaлиЦЬкoro сyсn|льствa Fta

двa нeпpиft lиpимi тaбopи> [31' с. V|l]
Пepшoю гaзeтoЮ в Гaличинi тa й взaгaлi нa Уkpaiнi бyв тижнeвик

<Gazette de Leopo|>, щo виxoдив y Львoвi 1776 p. Гaзeтa BИхoА|!1лa

фpaнцyзькoю Moвoю. 3мiст i i  бyв сyтo iнфopмaцiЙниЙ B числi

iнфopмaцiЙ, щo |х вмiщeнo y тiЙ гaзeтi, e тpи вiстки пpo Beликoyкpaiнськt

спpaви ( пpo |мeнyBaH }iя гp. Pyмянцeвa киiBсЬки ]vl гeнepaл -ryбepHaтopoN4 ;

пpo пepeнeсeHня peзидeнцii гeнepaл-ryбepнaтopa з Глyхoвa дo Кисвa тa

пpo nлaвбy нa Чopнiм мopi). BидaвЦeм бyв фpaнцyз oссyлl (ossoudi);

дpyкyвaлaся вoHa в дpyкapнi A Пiллepa |23, c 6-7, 10, 11' 13]

HaвидaннянaцioнaльнoyкpalнсЬкoiпpeсигaлицькiyкpaiHЦiтaкiнe
спpoмoглисядo1848p,_бyлилишeзaмipиякaвстpiЙсЬкoгoypядy'тaк
| пooдиHoкиx гaлиЦЬкиx yкpa1нц|в Taк, p 1842 aвcтpiЙськиЙ ypяд
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зaдyмyвaв видaвaти yкpaiнськиЙ часoпис; pqдaКтopoм Йoгo мaв бyти lвaн
ГoлoвaцькиЙ, тoдiшнiЙ сryдeнт ['eдицини y Biднi. lJ-|o бyлo пpичиHoю тoгo,
щo чaсoпис He з'явився, нeвiдoмo. Пpo нaмip o Лeвицькoгo видaвaти
<Бiблloтeкy бeсtдъ> yжe бyлa згaдкa. P, 1847 |в Гypкeвиv зaдyмyвaв
BИДaBaти чaсoпис з paмeни щe He зaснoвaнoТ <Maтицi PyськoT> |вaн
ЖyкlвськиЙ, MиxaЙлo Кyзeмський, Ceмaш тa Aнтiн Пaвeнцький пepeд
1848 p. з iЙшлися бyли, щoбoбгoвopити спpaвy видaвaнHя чaсoписy, aлe
нiяк нe мoгли пoгoдитиcя нa тoмy, в якiЙ сaмe мoвi B.^ДaBaтI4 чaсoпис.
Taк i poзбився iхHiЙ нaмip нa тих спopax [9, с. 5] Haкiнeць, в aвстpiЙськoгo
ypядy зHoв виникпa дyмкa в кiнцi 1847 p. чи нa пoчaткy 1848 p. пpo
видaвaнHя yкpaТHсЬкoгo чaсoписy <Гaлицкaя Пчeлa> |12, c.124| oднaк
зi всiх тиx нaмipiв нiчoгo нe вийшлo, iт iльки з пpoгoлoшeнHям кoнститyцi i
25 квiтня 1848 p. Гoлoвнa pyсЬкa paдa пpисryпилa дo видaвaння свoгo
opгaнy <3opя Галицькa>' щo iT пepшe числo вийшo ,l5 тpaвня 184B p., зa
peдaкцiсю Aнтoнa Пaвeнцькoгo
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iстopiТ Галицькoi Pyси xV||| i Х|X ст Львiв, 1902 т V
17 Кмim Ю Hаpoдня сiльськa цJкoлa в Галичинi в pp 1810-1824 // УкpaiнсЬкo-pyсЬкий

Aoxив Львiв' 1909 т.4
18 Кмim Ю Пiдpyvник мgroAики |вaна Лавpiвськoгo // УкpаlнсЬкo-pyський Apхив Львiв.

1909 т 4
19 KмimЮ Пpиvинкидo|стop|TpyсЬкoгoAyxoвнoroсeминаpяyлЬвoвi вiд 1837.185,l //

3аписки Heyкoвoгo Т.вa iм Шeвreнка y Львoвi. 1909. т xс|
20 Кoкoвськuй@ Кyльтypнийpyх нeЛeмкiвщинi Львiв, 1936
21 Кpеrt+кuЙ / Гaличина в Apyгiй noлoвинi XV||l сг. // 3аписки Hayкoвoгo т.ва iм Шeыeнка

yлЬвoвi 1909 т xс|
22 KpeФцькuu l Heoпpaqданiдoкopи lt зaT^cк|^ Hаyкoвoгo T-ва lм Шeыeнка y лЬвoвi

1911 т с||
23 Kpeвeцькuй l Пepша гaзeтa на УкpаТнi КиТв' 1927
24 ЛeвuцькuЙ / Е Гaлицькo-pyсЬкa 6iблioгpaфiя за poки 1772-1вoo ll зeписки Hаyкoвoгo

T-ваiм ШeвreнкаyЛьвoвi 1905 т ||
25 Лeвuцькuйl Е Гaлицькo-pyсЬхa6|блioгpaфiяХ|Хсr. Т l Львiв, 1888
26 ЛeвuцькuЙ l Е Пoгляд на po3вiЙ ни3шoгo iвисt.l.loгo шкiльництв€l в Гaлиuпнiвpp 1772.

,l830ipoзвiйpyсЬкФнapqднЬoroшкiльництвавpp 1801.182oIзбipниккyльтрнoТiстopjiгaлицЬкoi
Pyси T VЛьвiв.1902

27 Оеirнкot tсгopiяyкpаiнськoгoApyкаpства T. l Львiв' 1929
28 ПaвлuкM.пpopyсЬкo.yкpаiнськiчитальнi Ч | Львiв, 1887
29 Cвeнцiцькuй / Шкiльна oсвiта дyхoвниx кaндидaтiв в pp 1756.1788 // УкpaТнcькo-

pyсЬкиЙ Apxив Львiв, 1909 т 4
3o Cmуduнcькuй К Львiвська дyхoвна сeмiнаpiя в чaсаx Mapкiяна Шarlкeвина (,| 829-

1843)//3бipникфiлoлoг сeкцi iHтш Львiв. 191? т. xv||.xv|l|
з1 тepuJaKoвeць M, Maтeptяли Й 3aмrrки дo iстopгj HацioналЬ}toгo вiдpoджeння Галицькoj

Pyси в ,t830 та 1840 pp // yкpаlнськo.pyський Apхив Львiв 1907 T |l l
32 Tokaп УУ Gа|iсya w poсzqtkасh ery Jozefinskieiw swiet|e ankety uе adowej z roku 1783

Krakow, 1909
33 Toмaшiвькuй C Cтaн паpoхiяльних шкiл в бepeжaнсЬкii' дeканaтr львlвсЬкoi eпаpxi. в

pp 1843-1849//УкpаiнсЬкo-pyськийApхив Львiв. 1909 Т |V
34 Фunuпчак / 3 lcropii шкiльництва на зaхiAнiй Бoйкiвщинi (вiA 1772-19з0 pp ) // лiтoпис

Бoйкiвщини 1931 Ч 1Caм6ip..|931
35 Фunuпчaк l Шкoли на Лeмкtвщинl
36 Фuлunчaк ! ШкoлaвCтpiльбичaх Львiв .!936

37 Фuлunчaкl,ЛукaньP l-| К oкpyжнагoлoвнацJкoлaвлавpoвi 1788/89-1910/11 лЬвiв,

I 936
38 Фpaнкo l 3аxoди кoлo пpoсвiти в львiвсЬкlй дie[рзi. 17u.1792 pp // 36ipник кyльт1pнoi

iсropii Галицькoi Pyси ХVll| i Х|Х вв Т V Львiв. 1902
39 Фpaнкo / kapпaтo.pyськa лiтeparypа xv||-xv|ll вiкiв // 3аписки Hаyкoвoгo T.вa iм

Шeв,reнка yЛьвoвi т xхxv||
40 Фpaнкo / Mатepiяли для иcтopli гaлицЬкoгo tдкiльництвa в pp. .| 801 -1848 // 36ipник

кyльтуpнoТ |стopii гaлицЬкoТ Pyси ХV||| i Х|Х вв Т V Львrв 1902
- 

41 Фpaнкol Пeprшepyськeпpoсsiтн €Тoваpиствoвpp 1816-1818llЗбpнnхкyлЬтypHol
iсгopiТ Гaлицьxoi Pyси ХV||| i ХlХ вв T V Львiв, 1902

42 Фpaнкo ! Тpи pyкoписнl п|дpучники pyськi з лiт 1 806. 1 81 7, 1 829 // 3бipник кyльrypнo]

iстopii галицЬкoi Pyси xvl|l iХ|Х вв T. V Львiв, 1902
43 Фpaнкo / }oжнo.pycская литepaтypa // Энциклoпeдичeский слoваpЬ Бpoкгayза и

Эфpoна Т ХL| Пeтepбypг. .1904

44 Щуpam 8 Ha дoсвiткy нoвoT дoби Львiв, .1919
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2. oсвiтa в гaличинi вiд t848 дo .t920 p.

Cпpaвa укpal'нcькoi мoвu iruкiльнuцmвa нa Cofupi comкuучeн.Й в dнях 19.26жoвmня
1 848 p. - AФуuнl вiЙнa- - 3aкoнu npo KpaЙoву utкiльну padу ma вuклadoву мoву в нapoОнuх
i cepedнix |uкonaх' - Pуcькe neОaеoеiчнe noвapucmвo. - oепяd dtяnьнocmi еoлoвHlrx'
mpuaiaльнuх i пapaфiяльнuх ulкiл - Пidzomoвa нapodнoeo учunЕльcmвa - ManeDiaльнe i

moвapuclnвo iм. Шeвчeнкa у Львoвi. - Toвapucmвo укpaiнcьt<Uх нaукoвuх вuклadrc
iм.П.Moeuлu' - ПpoфeciЙнa ocoima' -flotuкiльнe вuхoвallня' - Гaлuцькo-pуcьКa Mamuця -
lнcmumуцiя <HapodнiЙ,Qiмл. -Toвapucmвo <Пpocвima> у Львoвi ma Йoеo dtяльнiсmь- -
кoбщecmвo uм- КaчкoвcкaeoD' - Bu1aвнuчa cnpaвa' - Укpai'нськa npeca
Цeн3уpa' - Укpal-нcькt dpукapнi. кнurapнl i  |dутei. - Укpa!нcькutt nleaпp,

PeвoлюцiЙнa хвиля 1848 p. зaскoчилa гaлиЦЬких yкpaIHЦiв зoвсi lvl
Heп|дгoтoвле|-|и 1r,tи дo oд|-|oстaЙ нoгo вистy пy пepeд aвстpi ЙсЬкoю вЛ aдoю
з| свollл и дoмa гa н H я tu и кyл Ьry pHo-пoл iтич нoгo ХapaКгepy*.,Qoсить з HaЧ Ha
ЧaстиHa дyхoвeнствa тa виxoвaнЦiв лЬвiвсЬкoТ дyxoвнoi сef\ ' iHapi i
зaxoпилaся тoд|цJHlм пoлЬсЬким pyхott '  тaкoЮ мipoю. щo вopoжe

щe кiлькa найближчих йoмy oсiб 1121, c 152,154, 167-168. 173l
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noстaвИлaся дo Haм|pу сBo|Х зeMЛякlв _ утвopиТи Heзaлe)кHy в|д пoJ]як|в
yкpaIHсЬкy opгaFi|зaцiЮ на зaxИст iнтepeсtв yкpaIHсЬкoгo Hapoдy

Щe пepeд yтвopeHHяM Гoлoвнoj pyсЬкoI paди, пepшo| yкpaiнсЬкo|
пoлlтИчHoI opгaнtзaцrl в Гaличинl, спeцiaльнa yкpalцсЬкa дeлeгaЦlя пoдaЛa
]9 квiтня 184B p Ha pyки лЬвiвсЬкOгo гyбepнатopa гp CтaдtoHa пeтИцiю

дo Ц|саpя 3 дoMагaЦням <a) дaби вo вс|Х наpoдн|Х yчилИщaХ. т e в
сeлЬскИХ, тpивtяльних, гoлoвHиХ | oКpy)кHиx yЧилищaХ тиx oкpyгoв
Гaлицiи' в кoтpИХ Haсeлe6|e Цiлкoм aбo бoльшeю чaстiю pyскoe eстЬ,
oбyнeнte yЧилищHoe в pyскoM язицi пpeпoдaвaлoся' б) дe би в oкpyгaХ
Гaлицlи pyсИнaMи пoсeЛeHиХ так-х(e в вишшИХ yЧилищних yчpe)кeняХ
npeпoдaвaHo oбyЧeн|я pyскoMy HaсeлeHlю oтпoвlдHe po3шиpeнЬe

l loзвoлeHo билo> [119. с 6.] Hа тy пeтицiю Гoлoвнa pyсЬкa paдa' щo
пoстaЛa у Львoвi 2 тpaвня 184B p, дlстaла вiдпoвtдь листoM з дня 9
тpaвHя 1 848 p , щo y всlХ HapoднИХ шкoлaХ тИх oкpyl дe Haсeлeння ц|лкoM
абo в бtльшoстi yкpaTнськe. бyДe вtдбувaтиcя нayкa yкpaТHсЬкoю мoвoю,
oдHaк в тиx гpoMадaХ сХ|дHo| Гaличини. дe пoлЬсЬкa людl.t|стЬ твopитЬ
бiльшiсть, в [!кoлaХ зaдepЖИтЬся пoлЬсЬкa вИклaдoва мoвa; щo y вищиХ
ЦJкoлax yкpaIHсЬкoГo кpaю зaвeдeHo бyдe кaтeдpy yкpaТHcЬкot мoви, щoб
дaтИ Haгoдy стyдrюнrЙ мoлoдi oсHoвHe Haвчитися piднol Moви i  тaк
npиспiшити poзвrЙ тo| Moви [29. с 39]

Ужe нepeз дeсятЬ дH|в п|сЛя дaти тol вiдnoвrдi,  a сaмe 19 тpaвня
184B p нa збopax Гoлoвнol pусЬкoi paди сeлянин lвaн 3aлyжниЙ. дeпyтaт
вiд Кaмeнки Boлoськot, дoцaгaвся' (aби всюдa пo сeлaХЪ pyсЬки шКoлЬl
пoзапpoBaд}кyвaти. кoтpЬlХъ тeпepЬ ц.fiлиЙ Hapoдъ vye пoтpeбy). а тaкoж
заявиB' щo наpoд paдo в|3ЬMe Ha сeбe кoшти. пoтpiбнl Ha yтpиMaнHя тиХ
шкlл [79 с 37-38]

Cпpaвa yкpaiнськoi Мoви та пpaвoпИсy yкpa|нсЬкoгo пИсЬMa стaлa
oдH|сю 3 тoчoк пpoгpaMи пepшoгo пpoсв|тHЬo-HayкoвoГo з'jздy, зв|сHoгo
пiд iмeнeм кCoбop сoтки вЧeHиХ))", щo. з iнtцiaтиви ГoлoвнoТ pyсЬкoi paди

вrдбyвся y Львoвl в дHяx 19-26 жoвтня 1848 p BtдкpивaюЧи тoЙ з'|3д,
гoлoвa Гaлицькo-pyсЬкo| мaтиц| (пpo нel дoклaднiшe мoвa бyдe п|зHiш)
MиxaЙлo КyзeмськиЙ вигoлoCИB прoцoвy, дe в|H пpисвятив сnpaвl
HapoдHol oсвiти TaК| cлoвa' <Шкoльt '  а oсoбливo тaкъ 3E}aHи HapoдHи,
сaMтЬl eщe Hapoдъ нe пpoсв*тять; oни Инo yстeляютЪ дopoгy дo
пpoсв.tщeнtя нapoднoгo. пpaвдивoe пpoсв'hщeнle иHo ИздaH|eMЪ

^Якrв ГoлoвaцькиЙ y свoiй пpaцi <Исropинeскrй oнepкъ oснoвaнlя гaлицкo-pyскoй Mагиц.h>

пoдас (списъ чeс.I HЬlx Ь мyжeЙ нa сoбop.k yчeHиxь pyскихь вo Львoв'| i дня 1 9 жoвтня 1 848 г

сoбpавtuихся,, ТoЙ списoк м|стить пpiзвищa 99 oсtб алe в AалЬ1'/ ' lих спискaх щo пoдaють

списки чпeнiв пo вlддlлaх Coбopy 3Hахoдимo 10 oсiб' щo Тх бpакye в загалЬнoмy списку
.rлeнiв Coбopy

l i ' l  B

дoбpЬ|xъ и oтnoв'&.днЬ|xь кHигЪ вЪ нapoдHoмъ язьtц'k, кoтpи бьl нapoдъ
Читaвь у1 t1Iл|'Ii|/| ся пoyчaвъ, poзпpoстpaHИтvlcя мoжe) [38' с X||]

3'rqд noдiлився на такt вiддiли: <,1 бoгoслoвtя; 2. пpaвa; 3 любoмyдplя
l Hayк пpиpoдьt; 4. icтopiТ тa гeoгpaфiи; 5 шкiл; 6 гoспoдapствa; 7 yпpaвИ
я3икa pyсЬкoгo; 8 лiтepaтypи тaкдaвнЬoi, якo iтeпeplшньol; 9 лiтepaтypи
стapo-слoв,янсЬкol )

3yпинюся тyт кopoткo Ha oгляд| npaцi вiддiлy шкiл
Гoлoвoю шкiльнoгo вlддrлy <Coбopy сoткИ вчeHИХ) бyв oстaп

ЛeвицькиЙ, зaстyпникoм гoлoви - Aнтiн .QoбpянськиЙ, a сeкpeтapяMИ-
писapями _ Йoсaфaт КoбpинськиЙ тa Cтeпaн ХoминськиЙ Haсaмпepед
вiддiл зaнявся oбгoвopeнняп/l питaння, дe сaмe лe)китЬ пpичинa тoмy,
щo pyськi l .Uкoли як пapафiяльнi. так iтpивiальнt, xoч i  пoвстaли в бtльшiЙ
чaстинi Гaличини вlд 1815 p , (тaкъ Мaлo3нaчнЬIЙ пoстynoкъ или yсп*хъ
нa нa[.Uиxъ pyскихъ poдимцяxЪ cпpaвили?>> Бiльшlсть члeнiв, щo бpaли
yчaстЬ в oбгoвopeннi тoгo питaHHя, пpиЙшла дo тaкoгo висHoвкy
<Пpининa, щo yчилищa oтъ 1815 poкy тaкъ мaлo yсп'| iли нaХoдится якъ
и вo вс*xъ нapoдaХъ вooбщe' тaкЪ и y нaс, пoЧaсти въ нapoд* сaмoмь'
.eдHaкъ нaЙбiльшe въ тoмъ, щo lЙи нe мaли ни зaсoбy дЛя yЧитeлeЙ' ни
бy.Цньtкoвъ yчилЬHЬlХъ, ни кo yчeH|ю Moлoдeжи спoсoбньlxъ yнитeлeЙ.
щo нaшИ свящeHиt '  l  пpИ свoиMь чaстЬ|MЪ пepeсeлeнiю' лихoмъ
yтpиманьltl и тpyдaxь гoспoдapскиxъ нe мaли и dухa нapodнoеo. щo l(Hигь
кo oбyнeнiю юHoшeствa pyскoгo нe бьtлo пoтpeбньtхъ и ихъ тяжкo бyлo
спpoвaджyвaти; тaкжe нeyЧeнo тaкиxь пpeдмeтoвъ. кoтop|и бЬl Hapoдъ
нaшъ зaoХoчyвaли и мaтepiaльнyю кopЬ|стЬ npиHoсили, наЙбoльшe жe
д'Ьдини стaвляли yчeн|ю npeпoнЬ| Cлoвoмъ пpичиHЬl бьrли вo зЛoMь
систeмъ npaвитeлЬствa> [38, с XXX||I-XXXV] laлi вtддiл бaraтo увarи
пpисвятиg питaнHЮ пpo тe, яКиM MeтoдoM кpaщe внити дiтeЙ читaтИ.-
бyквoскпaдaлЬFlИм чи звyкoвим Бiльшiстю гoлoсiв yxвaлeнo: <Там. гдe
вeликoe Числo д.kтeЙ yЧится дo кopoHнoгo звyкy сoгЛасHoи бvквьt въ
пoсл*ди дoдaвaти кopoткoe e, a гдe eстЬ малoe ЧисI.lo д'hтeЙ мo)(ila
бyкви сoглaснiи пo звyкy бeзъ пpиКладaH|я сaMoглaснoгo e пpeпoдaвaТИ)
[38' с ХХХV||] HaЙбrльш х(вaвy дискyсiю вик,.lикaлo питaння, чи ъ o кoHЧe
пoтpiбнa лiтepa Гapяним пpoтивникoм Ь вистyпив Pyдoльф Moх. _ вtн
пpoпoHyвав ' <<aбIА ъ якo нeпoтpeбHyю и Hичтo нeпoмaгaющyю бyквy въ
писанiю сoвс.kмъ вЬlпyстити), aлe бiльшiстю гoлoсiв yхвaЛeHo '  <aбtл
бyквa ъ якo HeпpeoдoлимЬ|Й забьtтoкь npeдкoвъ HaшиХь, чepeз MHoгo
стoл*тiЙ yживaньtЙ, и HaдaлЬ пoзoстaла, a пoнex{e ъ въ цepкoвHихЪ
кHигaxъ вeЛикyю poлЬю гpaeтЬ и мoлoд'tiжЬ oтЪ |'ljкoлЬHЬ|Хъ кHИгъ къ
читанiю ЦepкoвF|ЬlХЪ eстЬ в нaЙблизшoMъ стoсyHкy, для тoгo въ ЖaдеHЪ
спoсoбъ нe мoЖHa ъ въ писaH|Ю oставляти> [38 с ХХХVl||]
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B спpaвi сepeдньoi шкoли вiддiл yХвaлив пpoгpaмy г lмнaзiЙ, щo t l
внiс нa oбгoвopeння вiддiлy Mикoлa Ciнoвський A caмe, в г iмнaзiях
(тoдi шeстиклaсних) мaли б викладaтися тaкi пpeдмeти: клaсичHI Moви,
eвpoпeйсЬкi мoви, гeoгpaфiя, iстopiя, MaтeMaтикa i гeoмeтptя, бoгoчeстie
Клaсичнi Moви мaли б виклaдaтися в тaкoмy пopядкy: <в 1-мy i2-му
клясi _ латиHсЬкa Moвa, в 3-мy i  4-мy - i  лaтинсЬкa i  гpeцькa Moвa Ha
пepeмi'.ty, a в двoХ oстaннix клясax - лaтиHсЬка | гpeцЬкa л|тepaтypa
Moви свpoпeйськi йдyть в тaкo[,lу пopядкy: <в 1-мy кляс| - цepкoвнa
мoвa: в 2-мУ _ вeликo-pyоке нap.tчie; в 3-мy - Чeскoс нap.|rvie, a тaкo)|(

фpaнцyзькa мoвa; в 4-му - пopiвняння всix слoв'янських нap*чiЙ. a в
5-мy i  6-мy клясi  -  слoвeснiсть слoвeнсЬкa Ha пepeмeнy зo
сЛoвeснoстeвъ инHoeвpoпeЙскoвъ> [38, с Xс|V-ХCV] У вiддiлi (yпpaви

я3Ьlкa pyскoгo и cЛoвeсHoсти pyскoи). дe гoлoвoю бyв Я Гoлoвaцький.
oбгoвopювaлVicя тaкoж дeякi пpaвoписнi пИтaHня Taк. нanpиклaд,
yxвaлeHo уЖИBaтИ лiтepy /,Ha звyк 9; сЛoвo cя п|АcaтИ paзoм' кoли вoHo
Йдe бeзпoсepeдHЬo зa чaсoвиM слoвoм (сeбтo дiеслoвoм), HaпpиКлaд,
бoюся, мoлюся [38' с Cl '  C|V]

Ha дpyгoмy зaгaлЬHoMy зaсiдaннi з'rздy дHя 23 жoвтня Я ГoлoвaцькиЙ
пpoчитaв свoю poзвiдкy <o язьrц'k южнopyсскoмЪ и eгo нap.hнiяxъ)), щo
бyпa пpиЙнятa з'iздoм ryчниMи onлeскaми B тiЙ pсlзвiдцi, м lн , читarMo,
<Hapoдъ, зaсeляющiй южнy Pyсь. Гaлининy и с'|rвepo-вoстoчньtЙ зaкyтoкъ
y гopсЬкoгo кopoл'kвствa в вЬ| |.!eoп исaH н Ь|Хъ гpaHи Ця xъ, гoвopитъ oдHЬ| Nnъ
и тkмъ жe язЬ|кoМъ кoтopьtЙ нaзЬ|вaeся y сeбe и y сoс'lцoвъ Укpaинскимъ,
Maлopyскимъ (}oя<нopyскимъ) aбo тaки Pyскимъ (Pyськимъ) oнь
poзвився Ha oдиHЪ лaдъ въ нaс.f i  pyскихъ княжeнiЙ пoдъ влiянieмъ

ЦepкoBнo-слoвeHскoгo язЬ|кa и3ъ poдHЬ|xъ сeб'h nлeMeHъ слoвeнскИxъ.
зageшкoвaвшиxъ тiи кpаи > [38, с 43] Пiсля пpoчитaчня тol poзвiдки з'iзд
вислoвився зa ЖиBy нapoдHy мoвy в шкoл|, сyд| | ypядax

Miнiстepствo oсвiти. щo 1848 p пoвстaлo y Biднi' пpoгoлoсилo нapoдHy
цtкoлy в зaсaдi зa нaЦioналЬ|.|y шкoлy, сeбтo HaвЧаHня в нiЙ п, lae
вiдбyвaтися в piднiй мoвt

Укpaiнськe гpoMaдяHствo гapячe взялoся 3a opгaн|зaцlю yкpa|нсЬкo|
шкoли. l спpaвдi, poзвитoк yкpаiнсЬкoi наpoдHol шкoли oдpaзy бyв дyжe
пoмiтниЙ' 1850 p., зa дaниi lnи Чaсoписy <B'hстникь>, нaлiнyвaлoся 1500
HapoдниХ шкiл з yкpaiнсЬкoю tt,toвoю [31 . с 151]

Алe нeдoвгo тpИвaлa (вeснa нapoдiв>: зHoв зaпaнувaв aбсoлютизм
Гoлoвнa pyсЬкa paдa зMyшeнa бyлa 185.1 p злiквiдyвaти свoЮ дlялЬHlстЬ
t!1iнiстepствo oсвiти пoслiдoвнo Йшлo дo пiдпopядкyвaння шкoлИ цеpкB|
i кiнeць кiнцeм пtдгoтyвaлo yгoдy з Pимським пpeстoлoм (т зв кoнкopдaт),

щo ]| oгoлoсив цiсapськиЙ пaтeнт з дня 5 лИстoпaдa 1855 p Bнaслiдoк
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тoгo кoнкopдaтy Цepквa д|стaла вeликi пpaвa щoдo вHyтpiшньoгo )киття
шкoли Й пpизнaveння yvитeлiв 3гiднo з мiнiстepськиM poзпopядЖeнняM
1855 p , yсyнyтo з пpoгpaf\ 'и тpивiaльниx шкiл peaльнi нayки, пiдpyнники
пiддaнo peвiзii з мeтoю yсyнyти з них yсe тe, щo нe вiдпoвiдaс кaтoлицькiЙ
вipi !ля дoглядy нaд шкiльництвoM з мiнiстepськoгo poзпopяджeння .1850
p , пoвстaли кpaЙoвi шкiльнi уpяА.4, дe засiдaли шкiльнipaдHики (пiзнiшe
кpаЙoвi шкiльнi iнспeктopи), щo tЙaли пpи свoix iнспeкцiяx звepтaти
oсoбливy yвaгy Ha peлiгiЙнo-мopалЬнe виХoвaHHя lllкoлИ

3poзyмiлa piн' щo poзвитoк yкpaiнськoгo шкiльництвa в Гaличинi
poзxoдився з нaцioнaльнoю пoлtтикoю пoлякiв, a тo[ly, кopистaюЧисЬ
пtдтpимкoю aвстptЙськoi влaди, noляки взялися зa цiлкoвитe знищeння
yкpа jнсЬкoгo шкiльництвa. У тiм пoxoдi пpoти yкpaiнськol ЦJкoли пoлякaпЛ
дyжe Ha pyкy бyлa тa внyтpiшня бopoтьбa сepeд yкpalнсЬкoj iнтeлiгeнцii,
щo пoдiлилa ii нa двa тaбopи - нapoдoвцiв i мoсквoфiлiв, як piвнo ж i
сyпepeчкa сepeд ГaлицЬких yкpaТнцiв нa /pyнтi oчищeHня yнiaтськoгo
бoгoслyжiння вiд лaтинсЬких впливiв тa нa /pyнтi зaвeдeнHя aбeцaдлa
зaмiсть Киpилoвськol aбeтки. 3гoдoм пoляки викopистaли сyпepeчки
yкparнцiв щoдo aбeцaдлa t aбeтки, ]\ilaючи нaмip дoбитися зaвeдeнHя
лaтинсЬкoгo aбeцадлa ypядoвим шляхoI\' Тaк пoвстaлa <aзбyvнa вiЙнa>.
щo кiнчилaся piшyvoю пepel\,loгoю киpилiвськoi aбeтки Haд лaтиHсЬкиM
aбeцaдлoм

3yпинюся тyт кopoткo нa тiй вiЙнi
Як yжe зHaet\'o, p 1818 пoляки в листyвaнHi гyбepнii 3 митpoпoлитoм

M. ЛeвиЦькип' тaкoЖ cтaBIAлv| питaHня пpo дoцiльнiсть yвeдeння
aбeцaдлa зaмiсть aбeтки. aлe Mитpoпoл.4т У свoIx писeMHиХ пoясHeHHяx
вистynив piшyнe пpoти тoгo. P. 1834 гanицькиЙ yкpaiнeць oсип
ЛoзинськиЙ нa стopiнкaх пoлЬсЬкoгo чaсoписy <RozmaitoSсi> вистyпив
3 пpoeктoM 3aвeдeння лaтиFtсЬкoгo aбeцaдлa в yкpаiнськiм письмeнствi'
aлe виКликaв пpoти сeбe oпiнiю yкpalHсЬкoгo гpoмaдянствa, щo знaЙшлa
свtЙ вислiв y бpoшypi Mapкiянa Шaшкeвичa <Azbuka i  abeсad|o>
(Пepeмишль' 1836) Пo.тpeте' aзбyvнe питaHHя пoвстaлo з iнtцiaтиви
нaмiсникa Гaличини гp. Aгeнopa Гoлyхoвськoгo (.|849-1s59) A сaмe.
i'aючи нa дyмцi iнтepeси пoлoнtзaцii, вtн нaмoвив aвстpiЙськиЙ ypяд
зaвeсти лaтиHиЦю для yкparнцiв зaмiсть киpилицi Miнiстepствo oсвiти
дopyчилo cвoeмy ypядoвцeвi Йocиnу |pevкoвi, визHaчнoмy чeсЬкoмy
yЧeнoмy' виpoбити пpaвилa лaтиHсЬкoгo пpaвoписy для yкpa|нсЬкoi
Moви, a гp A Гoлyxoвський дopyчив iнспeктopoвi нaд yсiма г iмнaзiями
в Гaличинi e всeвiю Чepкaвськoмy склaсти N4eгr,topaHдyм дo мiнiстepствa
oсвiти B тoмy мeМopaHдyмi бyли, м iн , такiтoчки:

к1 3aвeдeння.лaтиHсЬкoiaзбyки в pyськiЙ мoвi nopyvaeтЬся яквaжний
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спoсiб 3aпoп,toги сyпpoти пoстyпiв pyсифiкaЦii тoj мoви. Лaтинкoю тpебa
дpyкyвaти шкiльнi книЖки тa <.Qнeвник зaкoнiв>. 2.TpeФ всiмa спoсoбaми
стaвити сильнi пepeшкoди пpoпaгaндi naнслaвiзмy в Галининi. B тiй цiлi
ypяд пoвиHeH зпiaгaти дo зp|вl.lяHня кaлeндapiв, пoжадaнoгo тaкoж 3
пpaктИЧHих oглядiв> [110' с.  101].

BиpoблeниЙ |perкoм пpoeКт нaдiЙшoв p ,1859 нa poзгляд спeцiaльнoi
кoмiсil, дe зyстpiв piшyvий пpoтeст з бoкy yкpaТнсЬкoгo гpoмaдяHствa. B
бopoтьбi зa aзбyкy вoнo зaбyлo свoi сyпepeчки зa oбpяди i пoлiтичниЙ
HaпpяМ _ нapoдoвствo i  мoсквoфlльствo, вбaчaючи в пpaвoписнiй
peфopмi пiдклaд для пoлoнiзaцiT oсип Лoзинський, щo тaкoж бpaв yнaсть
в тiЙ кoмiсii, 3aявив, щo тeпep вiн нe вaжився б вистyпити з кoли|'.tJнЬoю
свoeю дyмкoю l всe ж мiнiстepствo oсвiти poзпopядкoм з дHя 25 нepвня
1859 p. yХвaлилo пpoeкт |peнкa. oднaк в життя тoЙ npoeкт нe yвiйшoв:
1 3 бepeзня 1 861 p. митponoлит ГpигopiЙ Яхимoвич дiстaв ypядoвий лист
з пoвiдoмлeHHям, щo poзпopitoк мiнiстpa oсвiти кaсyeтЬся тa щo
pyсЬкonлy нapoдoвi вiльнo сaмoMy Aбaти пpo сaмoстiйний poзвiЙ свoeТ
мoви [64, c.71l .

oстaтoчнo пepeкoHaвuJисЬ в тoмy, щo aвстpiйськиЙ ypяд йдe нaзyстpiv
пoлякaм в tх пoлoнiзaцiЙних нaмipax, гaлицькi yкpaTнцi i  нaдaлi Йшли
piзними шляxaми в бopoтьбt з пoЛякaми: oднi пoклaдaли yсniх тol
бopoтьби нa cIАли влaсHoгo нapoдy (нapoдoвцi), iншi всe бiльшe
пpviхv|лялIlся дo PoсiТ, вбaчaюЧи в нiЙ мoжливy визвoлитeлЬкy вiд
пoлЬсЬкoгo yтискy (мoсквoфiли)-

Щo пoляки дiЙснo пoeднaлися з австpiйськoю влaдoю щoдo пaHyючoi
tхньoT poлi в Гaличинi, свiднить пoвнa пiдтpимкa aвстpiЙськиrЙ ypядoм
пoлoнiзaцlЙHoгo кypсy в oсвrтнiЙ спpaвi. Haсaмпepeд пoльськi пoсли
гaлиЦЬкoгo сeЙмy y Львoвi вHeсли 27 гpудня 1866 p Ha poзгляд сeймy
пpoeкт пpo ствopeння кpaЙoвoi шкiльнoi paди з oсiдкoм y Львoвi тa 31
гpyдHя 1866 p. npoeКг пpo виKлaдoвy мoвy в нapqдHиx i сepeднiх шкoлax
Гaличини Укpaiнськl пoсли хoтiли нa зHaк пpoтeстy виЙти iз зaлi нapaд
пepeд гoлoсyвaHням тиx пpoeKгiв, бo дoбpe знaли' щo нiнoгo нe пo[,loЖyтЬ
lхнi piнeвi apdyмeнти, aлe пoляки нe виnyстили ix iз зaли, a пiд vaс кpикy i
HасилЬнoгo зaтpимaнHя yкpaTнськиx пoслiв мapшaлoк сeймy niддaв
зaкolloпpoeкти en b|oс пiд гoлoсyвaнHя в дpyгiм i тpeтiм читaннi бeз чumaння
самoгo тeкстy зaкoHoпpoeкт|в тa пpoгoлoсив, щo шкiльнi зaкoнonpoerги
yХвaлeнo 3aкoнoпpoeкти дiстaли цiсapський пiдnис бeз oглядy нa

.Caмe тoдi бaгатo мoсквoфiлtв пoтягнyлoся Hа Xoлмщинy зa свящeницЬкими .
yчитeлЬсЬкими пoсадaми Пpo цe poзпoвiдаю в V|| poцiлi <oсвiта ч3 |{эл.qнiпpянсЬкiй yкpаТнi

в Х|X в > власHe таItil, дe мoва Йдe пpo щкiльництвo нa Хoлмщинi
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yкpaTнськi пpoтeсти тa стaЛи пpaвoсилЬHими в Гaличинi [119' с 8]
3гiдно з зaкoнoм 22 нepвня 1867 p, y нapoдHих шкoлax вИклaдoвy

мoвy визHaчaв тoЙ, Хтo yтpиMye Щкoлy; дpyгa кpaЙoва мoвa в тaкiЙ шкoлi
стaвaлa пpeдмeтoпЛ HaвчaHня lpyгим зaкoнoпll з дня 26 чepвHя 1867 p
кepyвaнHя шкiльництвoм в Гaличинi пepeдaнo КpaйoвiЙ шкiльнiЙ paдt
Cклaдeнa в свojЙ бiльшoстi з пoлякiв КpaЙoвa шкiльнa paдa пoчaлa
плaнoвиЙ пoхiд тa зHищeHHя yкpajнсЬкoj нapoдoвo[ шкoли та Hа
oтpимaння poзвиткy yкpaTнськol сepeдHЬoT шкoли. 3 дaльшиx дep)кaвHиХ
зaкoнiв y шкiльнiЙ спpaвi зaслyгoвyютЬ згaдки тaкi зaкoни: зaкoн21 гpyдl.lя
,1867 p., дe $.19 ypoнистo пpoгoлo|' . lJyвaв, щo всi Hapoди дepжaви €
piвнoпpaвнi, кoжний нapoд мae закoннe пpaвo бepeжeння Й плeкaння
свoeТ нapoднoстi. 3aкoн 25 тpaвня 1868 p. встaнoвив вiдлyveння |'llкoли
вiд цepкви Haкiнeць, oснoвниЙ шкiльниЙ зaкoн 14 тpaвня 1869 p
пpoгoлoсив piвне пpaвo yсiх нa eлeмeнтapHy oсвiтy, встaнoвив |'.lJк|лЬнy
пoвиннiсть вiд 6 дo 14 poкiв вiкy дiтeЙ тa пoкликaв гpoмaдянствo дo
opгaнiзaцil шкoли Чepeз yчaстЬ йoгo пpeдстaвникiв y мiсцeвих i пoвiтoвих
шкiлЬниx paдax. oцe бyли гoлoвнi дepжaвнi зaкoHи в шкiльнiй спpaвi дo
кiнця 60-х poкiв

Aлe з тиMи зaкoнaми зoвсiм He paxyвaлися кpaйoвi зaкoни. Тaк, в
yкpaТнсЬких tшкoлax зaвeдeнo пoЛЬсЬкy мoвy як oбoв'язкoвy; ствopeнo
двa типи шкiл - мiський i  с iльськиЙ - з piзним плaнoм нayки, щoб
зaгopoдити сiльським дiтям дoстyп дo сepeднiх шкiл. 3гoдoм, a сaмe
p 1906 КpaЙoва шкiльнa paдa видaЛa poзпopядoк, щo зaбopoняв мtським
ЦJкoлaм пpиЙмaти сiльськиx дiтeЙ [119, с. 10]. Дo peчi тyт згaAaю, щo
львiвськa КpaЙoвa шкiльна paдa зaкoнoм з p. 1905 дiстaла 3нaчнo tllиpшy
кoмпeтeнцiю зa тy' щo iT мaли iншi кpaeвi шкiльнi paди Тaк, вoнa мaлa
пpaвo встaHoвляти нaвЧaлЬH| oснoви | шк|лЬHl пopядки для yс|х шк|л'
пiдлeглих Paдi; oбгoвopювaти кpаЙoвi 3aкoHoпpoeкги в шкiльнiй сnpaвi;
iмeнyвaти шкiльних iнсneктopiв i  сepeдньoшкiльниx пpoфeсopiв, зa
виHяткoM npoфeсopiв тopгoвeлЬHиx i  пpoмислoвих шкiл; схвaлювaти
пiдpyvники для yciх шкiл, пiдлeглиx Paдi Cклaд львiвськoi КpaЙoвoТ
шкiльнot paди бyв тaкиЙ: ,14 члeнiв iмeнoвaниx ypядoм, 19 ypядoвцiв тa
ли[Дe двa члeни з вибopy гpoмaдянстB?, _.,otИH peпpeзeHтyвaв м. Львiв,
a дpyгий _ м Кpaкiв, пpи чotйy тi  члeни нe l ioгли бyти yнитeляMи,
пiдлeглими львiвськiй КpaЙoвiй шкiльнiй paдi [54, с. 159] Факгичнo
львiвськa КpaЙoвa шкiльнa paдa оклaдaлaся мaЙжe цiлкoвитo 3 oдHиx
пoляк|в

3 пoдyвoм пoлiтичнoТ peaкцiT oдpaзy пiдyпaв зaпaл yкpaTнсЬкoгo
гpoмaдяHствa в oсвiтнiй спpaвi Дyхoвнi кoнсистopii, щo кepyвaли вiд
1855 дo 1869 p yкpaiнськими шкoлaми, oбмeжyвaлися oбiжниками дo
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декaH|в, щoб бpaлися зa opгaHiзaцiю uJкiл, a тi в свoю чepгy 3Bepтaлv'.ся
з oбi)кHикaMt4 дo сiЛЬсЬкoгo дyХoвeHствa' щoб свoiM MopaлЬHипЛ впливoм
спoнyкyвaли Hapoд дo вiдкpиття шкiл, aлe сeляHи в свoiЙ бiльшoстi нe
квaпилися з вiдкpитгям шкiл, нapiкaючи Ha бiдy, нa тяжкi чaси Шкiльнa
спpaвa, як пpaвдивo зayвaжye lв Филипчaк, <iшла якoсЬ пинявo i пpoтягoм
60-x poкiв ХlХ ст He видaлa пoжадaниХ oвoчiв i дoвeлa дo цЬoгo, щo
дep)кaва пo 1867 p вiдiбpaлa шкoлy з Haшиx pyк,з pyк Haшoгo
дyхoвeнствa' a пepeдaлa цю шкoлy чинl{икaM, кoтp| в[,t|ли вeсти lvlyдp|цJy
пoлiтикy, кoтpiскaзaпIл.' <<przу Tobie' Panie, stoimy a staё сhсemy> Boни.
в3явши y свoi pyки HaUJy цlкoлy. пoвe,lи i] пo лiнii свotх нaцioнaлЬFtих
iнтepeсiв, a Hailn пo3вoлили пpoтeстyвaти )кaлyвaтИcя I.|a кpИвдy' a оап,t|
poбили свoo дaлЬшe> [, l04' с 99] <Haмipи ypядy i  кoнсистopi i  були
дoбpi, - тaк писaв y свoix спoгaдax. <Як я xoдив дo сiлЬсЬкoТ шкoли>
Андpiй ЧaЙкiвськиЙ, - тa пapoХи нa мiсцях нe хoтiли Haшoгo iнтepeсy
зpoзyмiти Пpaвда, щo нe всi ,  aлe neвHo бiльшiсть A кoли пpиЙшлa
кoнститyцiя, тo He дивo, щo нам вiдiбpaли щe нaЙбiльщe дoбpo, якиM e
piднa шкoлa, i мoжнa нaм бyлo зaспiвaти тyю пiсoнькy Bиспянськoгo:
<Mялeсь, Xoмe. злoти pyб, oстaл цiсe iнo UJl.|yp> [106, с 12].

|спpaвдi.  yжe 1869 p. зa дaHими звiтy КpaЙoвot шкiльнoi paди,
бyлo в ГaличинiyкpalHсЬкиx HapoдHих шкiл , l293, тoдi як . l850 p бyлo
iх. як y)кe згaдyвaлoся. . l500 3 нaсy пepeдaнi шкiльнoгo yпpaвлiння в
pyки КpaЙoвoi шкiльнoi paди, сeбтo в pyки пoлякiв, (пoлЬсЬкa шкiльнa
вЛaдa пoчaлa силoю пapи пepeвoД|^тvl пepeмiнy yкpa|HсЬкиx шкiл
зпepшJy на yтpaквrстичнi, a пiсля нa пoлЬсЬкi У звiт i  КpaЙoвoi шкiльнoi
paди зa 1871 p читaсMo' щo yкpaТнсЬкиx нapoднix шкiл e лиlшe 572,
пoлЬсЬкиХ 902. a yтpaквtстинних-787>>* [101' с 14]

Ц.{oб зaxистити yкpalHськe шкiльHиЦтвo вiд oстaтoннoT зaгибeлi
yкpaТнськe гpoмaдяHствo виpiшилo вистynити opгaнiзoвaнo нa бopoтьбy
3a свoю шкoлy, i з тoю мeтoю гypтoк yкpa|нсЬких гpoМaдяH склaв пpoeкт
стaтyтy <Pyськoгo Пeдaгoгivнoгo Тoвapиствa> (стaтyт зaтвepд)l(eнo 6
сepпHя 188.1 p ) Toвapиствo poзвивaлo свoю дiяльнiсть спiльнo з
пapлaмeHтськoю бopoтьбoю yкpaiнських пoслiв aвстpiЙсЬкoгo пapлaмeнтy
та гaлиЦькoгo сeЙмy. Гoлoвнa зaслyгa Pyськoгo пeдaгoгiннoгo тoвapиствa

.B авсrpiйськiм nаpламeHтi. щo впepu.ю зiбpaвся на oснoвi прмих вибopiв, згlд}to 3 3акoнo|\,
1 873 p . нtмeцький noсoл Boлoдавep a тaкoж yкpaТнськi пoсли висryпили 3 гoстpoю кpитикoю
Львiвськol КpaЙoвo] шкiльнoi paди Bнaслцoк тoТ кpитики y 3вiтi шкtльнoТ paди за 1874 p

noAаHo. щo тoгo poкy в Гaлининi бyлo 1537 yкpaiнських шкiл' 1118 - пoльськl, lх i  нi oднoi

щpaквiсгиvнoT oнeвиднo. yтpaквiсгиннi t lJкoли npиpaхoвaнo дo yкpаiнсЬкиx [101' с 14]
oтoж. нtяк нe lЙoжнa пoклaAатися нa пoльськi  статистичнi дaнi щoдo yкpаiнсЬкoгo
t'uкiльництвa. бo частo пpenаpoвaнo iх тiльки в пoлЬсЬкиx iHтepeсаx вiAnoвiAнoгo часy.
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в пepшtЙ vвepтi стoлiтгя пoлягae в oснyвaннi, пpoпaгaндi тa пoшиpeннl
бypс як для yннiв сepeднiх шкiл, тaк i для сeлянськиx дiтeЙ, щo бaжaли
пiдгoтoвитися дo вотyпнoгo iспиry дo сepeднiх шкiл [119, с 75].

Bсe ж yкpalнсЬкe гpoмaдянствo нe [4oглo пoxвалитися вeликим
yспiхoм в oсвiтнiЙ спpaвiзa 60-лiття 3 чaсy peвoлюцiТ 1848 p. Cпpaвдi, в
Яpoслaвськiм noвiтi 1908 p пoлoвинa шкiл кopистyвaлaся Fieзaдoв|лЬ-
ними пoмeшкaнняtии, a дo тoгo, бiльшe нiж двi тpeтиHи yсix шкiл бyли
oдHoКлaсoвi B Tepнoпiльськiм пoвiтi щe 1909 p з 85 гpoмaд лишe 45
мaли свoi шкoлИ. Cлiд тaкoж вкaзaти, щo в yкpalнсЬкиХ шкoлax Гaличини
нepiдкo пpaцювaли yЧитeлЬки, якi нaбyли фaxoвy oсвiтy нa вaкaцiЙних
yчитeлЬсЬких кypсaх, a пepeд тим зaкiнчили лишe HapoдHy шкoлy oтoж
He дивo, щo нaсeлeння ГaличиHи визнaчaлoся oсoбливo висoкиiл
вiдсoткoм aнaльфaбeтiв: тoдi як '  HaпpиклaА, У Чexir  дopoслиx
анaльфaбeтiв бyлo 1908 p 6iля 60/o, y Гaлиvинi - 6З,9% Пpo тoдiшнiй
стан aнaльфaбeтизмy pyсинiв, щo зaсeляли Aвстpiю, пopiвнянo з iншими
HapoдaмИ AвстpiT' свiднaть тaкi дaнi: сepeд oсiб вiкoм стapшИХ вiд.10
poк|в, щo нe вмiли читaти iписaти, бyлo. y чeхiв- 2o/o,у нiмцiв-3oЬ,у
мaдяp - 10o/o, y слoвaкiв _ 14o/o, y пoлякiв - 27Yo, y pyмyнiв - 60%, у
pyсинiв _61Yo i  y хopвaтiв - 63% [54, с. 164-166].

Poзвитoк yкpaiнсЬкoгo шкiльництвa дaлi йшoв пoвoлi, тaк щo в p 19.l4,
сeбтo в poцi вибyхy вiЙни, бyлo в Гaличинi 2612 укpa|iнсЬкиx HapoдHиx
шкiл [34, с. 7].

Cвtтoвa вiйнa тяжкo вiдбилaся Ha yкpaiнсЬкiм шкiльництвi в Гaлининi
oкyпацiЙнa poсiЙськa влaдa нaсaшtпepeд пpипиHилa дiяльнiсть yсix шкtл,
вчитeл|в-yкpajнц|в квaлiфiкoвaнo як зpaдHикiв Poсi i ;  бeзлiч yvитeлiв i
yчитeлЬoк oпиl{илoся нa зaслaннi в Cибipy i  пiвнiчниx кpaяx PoсiT; дexтo
eмiгpyвaв нa чy)кинy, щoб пepeбyти лихoлiття, a Чимaлo yvитeлiв-
yкpaiнцiв пoкЛикaнo дo aвстpiЙськoгo вiйськa aбo дoбpoвiльнo встyпилo
дo Укpalнських сiчoвих стpiльцiв Пpи виpoблeннi oкyпaцiЙнoю влaдo}o
nлaнy opгaнiзaцiT шкiльництвa в Гaличинi визнavнy poль вiдiгpaли гaлицькi
мoсквoфiли <PyсскtЙ Hapoдньrй Coв*тъ вo Львoв*>, нa чoлi якoгo стoяв
слaвнo3вiсниЙ yкpaiнoжep д.p Boлoдимиp Дyдикeвич, видaв нa пснaткy
свiтoвoi вiЙни сшaдeнy д.poм Юлiaнoм Явopським <3anискy пo вoпpoсy
o нapoдllott,!ъ oбpaзoвaнiи въ КapпaтскoЙ Pyси>*. 3a тим плaHofr4, (y
гpaниЦяХ Кapпaтськoi Pyси як вищa i сepeдня, тaк i ниx<чa шкoлa пoвиHHa
бyти вiдpaзy i виклюннo poсiЙськoю>. <MaлopyсьKa Moв€l нi в якiм випaдкy
i в нiякiм видi нe мoжe бyти дoпyщeHa i тepпимa poсiйськoю влaдoю>,

*<<3aписка> - бiблioгpaфiнний papитeт. бo rT нaдpyкoвaнo в дpyкаpнi CтавpoпiгiЙськoгo
iнститrгy всЬoгo в кiлькoстi 50 пpимrpникiв
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м iн ' тoмy, щo (з oд|-|oгo бoкy, пiд видoм пiaлopycЬкoгo язикa зa )кивиMи
тpaдицiями пoпepeдHЬoТ aвстpiйськo-yкpaТнськoT шкoли лeгкo i нeзaмiтнo
п,oглa б пpoникати зaмaскoвaHa мaзeпинськa aгiтaцiя lpyгe, кoли б
дoпyщeнo бyлo мaлopyсЬкy п,!oвy в гaлиЦькiЙ шкoлi, сe визвaлo би тaкi
сaмiбaжaння щoдo шкoли i в пoлyднeвих, iзaхiдних ryбepнiяx Poсii iтaк
зHoв o)l(ивилo б aгiтaцiю в тiм нaпpямi' щo зaтиxлa в oстaннiм чaсi>.
<PyсскiЙ HapoдньrЙ Coвtть> ввax(aв, щo yчитeлями в Гaличинi мaли бyти
мiсцeвi пeдaгoги, aЛe зaстepiгaв, <щoб вибip мtсцeвих сил пepeвoдити
дyжe oбepeжнo' щoби дo poсiЙськoT шкoли нe дiстaлися <в oвeviЙ шкipi
мiсЦeвиx пeдaгoгiв> дaвнi лиxt вoвки, Heпpимиpимi вopoги poсiЙсЬкo|
кyлЬтypи i  нapoднoстi  взaгалi -M a3e п u нcькi  aei  ma mop u,Щo
дaлЬцJe i дaльшe npoдoвЖyвaли бn cвoю пepeстyпнy i pyiнHy poбoтy i
тaким спoсoбoм n'oгли б пpинeсти poсiЙськiЙ спpaвi нeoбvислимy i
Heнaпpaвимy шкoдyD. flля пiдгoтoвки yчитeлiв poсiЙськol мoви бyлo
вiдкpитo в Гaличинi дeкtлькa кopoткoтepмiнoвиx кypсiв - y Львoвi,
Caмбopi, Cтaнiслaвoвi. Тepнoпoлi, a тaкoж в Киeвi i нaвiть в Пeтepбypзi
B Киeвi бyли шeститижнeвi пeдaгoгiчнi кypси для гaлицЬкиx yvитeлiв
Пepшa гpyпa yчитeлiв, якi виТxaли Ao Киoва, склaдaлaся з 103 yнитeлiв
Утpимaння пeтepбypзьких кypсiв взялo нa сeбe <Гaлицкo-Pyсскoe
oбщeствo> Ha тi кypси виlxaлo з Гaличини бiля 170 oсiб, з них 123 oсoби
пepeЙшли нa пpaвoслaвнy вipy Hа чoлi шкiльнoi спpaви в Гaличинi стoяв
vлeн fiepжaBнo. дy]t,tи ! Чихaнeв Cepeднi i нижчi шкoли бyли пiд кepмot\,t
диpeктopa нapoдHиx шiл Киiвщини Б. Плeськoгo, вiдoмoгo yкpalнo)кepa
Beликy дiяльнiсть нa пoлi opгaнiзацiТ ЦepкoвниХ шкiл в oкyпaцiйнiЙ
Гaличинi виявив св. Cинoд, щo дopyчив peлiг iЙнy oпiкy нaд Гaличинoю
вoл и HсЬкolЙy apхie n искoпoв i 6 вл oгi ю, вiдoмoмy свoiilll y кpaiнoжepствol\'
Як fl Чиxaveв, тaк i e влoгiЙ пpoвaдили шкiльнy noлiтикy в пoвнiЙ згoдi з
плaHoм <3aписки>, щo tT видaв <PyсскiЙ HapoдньrЙ Coвtтъ> y Львoвi;
гlpaвдa, для пoлякiв вoHи дoпyстили opгaнiзaцiю пpивaтHиХ пoлЬсЬких
ruкiл: y Львoвi, Haпpиклaд, 6улlл 4 нapoднi цJкoли, oднa видiлoвa.
пpoгiмнaзiя ХoвeнЦa, 4 г iмнaзit ,  oдHa peaлЬHa цJкoлa i  yнитeльськa
сeмiнapiя Cтшaлкoвськoi [83, с. 51, 53-56, 58-60' 63' 66-67' 74]

Пiсля вiдxoдy poсiЙськoгo вiЙськa з Гaличини Pycькe пeдaгoгivнe
тoвapиствo yтвopилo ШкiльниЙ кoмiтeт, щoб oживити пpивaтнi шкoли y
Львoвi Пoтpoхy вiднoвлялoся yкpaiнськe шкiльництвo i нa пpoвiнцii

lepжaвний сeкpeтaptaт oсвtти 3axiднol Укpaiнськot Hapoднol
Peспyблiки 3a чaс свoгo пepeбyвaнHя в Гaличинi (1 листoпaдa 1918 _ 16
липHя 1919 p )внiс в iнтepeсax yкpaTнсЬкoj шкoли дeякi змiни в зaкoни
aвстplйськoгo шкiльниЦтвa, a сaмe, в Hapoдних | ' lJкoлax, дe бyлa
yкpaiнсЬкa бiльшiсть, зaвoдилaся yкpaiнськa мoвa як виКлaдoвa' a в yсlx
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iншиx _ як oбoв'язкoвий пpeдмeт HaB{aння; пpивaтнi yкpaTнськi шкoли
yдep)кaвлeнo; пpийнятo нoвиЙ зaкoн пpo плaтню yнитeлiв нapoдниx i
видiлoвиx(гopoжaнcькиx)шкiл, iтп. B днях27-29 квiтня 1919 p вiдбyлaся
в Cтaнiслaвoвi скликaнa.Qepжaвним сeкpeтapiaтoм ocвiти aHкeтa в спpaвi
opгaнiзaЦi1 шкiльництвa, aлe yхвaл тoТ aнкgrи нe дoвeлoся зpeaлiзyвaти:
ypяд i УкpaIHсЬка гaлицькa apмiя пepeйшли зa 3бpyv. 3 yтpaтoютepитopii
тa дep)кaвнoсгi пoчaлo yкpaiнсЬкe пpивaтнe шкiльниЦтвo пepeживaти гipкi
xвилиHи УкpaТнськe гpolйaдянствo в oсoбi пpeдстaвникiв кyльтypниx i
eкoнoмiчниx opгaнiзaцiй тa пoлiтичниx пapтiй yхвaлилo нa спiльнiй нapaдi
y Львoвi 3 vepвня 1920 p. нaпpямHy для виХoвнo-oсвiтньoi пpaцi
yкpaiнсЬкoгo гpoмaдяHствa тa пpизнaлo Pyськe пeдaгoгiчнe тoвapиствo
свoilit виxoвHиM opгaнoм y шкiльниx спpaвax [119' с. ,t56] oтoж Pyськoмy
пqдaгoгivнott,ly тoвapиствy пpипaлo тяжкe зaвдaння - зa нoвих noлiтичниx
вiднoсин вiдбyдyвaти втpaти нa пoлi yкpaTнcЬкoгo шкiльництвa.

3yпинюся тeпep кopoткo нa oглядi нapoдниx шкiл кoжнoгo типy
Cтapий дyaлiзм нapoдниx шкiл - гoлoвних i тpивiaльних _ 3 чaсy

видaння oснoвнoгo шкiльнoгo зaкoнy 1868 p. yсryпив Hoвoмy дyaлiзмoвi -
нapoднiй шкoлi сiльськoгo i мiськoгo типy' aлe стapi нaзви <тpивiaльнa>,
(гoлoвHa) зaтpимaлaся в шкiльництвi щe нa дoвгий чaс. oтoж poзпoвiм
тyт дaлЬшy iстopiю гoлoвнoi tlJкoли в Лaвpoвi.

Як yже згaдyвaлoся, лaвpiвськa гoлoвнa цJкoлa вiд 1855/56 шк p. стaлa
чoтиpиклaсoю шкoлoю. Пеpший' пo пpoбyдив нaцioнaльнy свiдoмiсть
як сepeд yнитeлiв, тaк i сepeд шкiльнo.t мoлoдi лaвpiвськoi шкoли, бyв
диpeктop тoj ЦJкoли, iгyмeн Лaвpiвськoгo мoнaстиpя o. Hapкис Пaнкoвич
(диpeктopoм бyв вiд 1854/55 шк. p. дo 187з174 цJк p ) Biн пepшиЙ noчaв
пpилЮдHo в ]tltoнaстиp| гoвopити пo.pyсЬкolt,ly' a тaкox( нaкaзaв yс|in чeнцяlt'l
i мtж сoбoю y)кивaти pyськoi мoви 3a йoгo чaciв yкpaiнсЬкa мoвa стaлa
poзl'oвHoю мoвoю yннiв лaвpiвсЬкoi цJкoли тa пoчaлa щopaз бiльшe
в)кивaтися в шкiльних aкгax 3 чaсy зaснyвaння в Гaличинi Кpaйoвoi
шкiлЬHol paди ypядoвoю Moвoю стaлa пoлЬсЬкa мoвa зaмiсть нlмeцькoТ
Biдтoдi в пpoгpaмi лaвpiвськoT шкoли пepuJe мiсцe зaЙнялa пoлЬсЬкa
мoвa, в пoльськiЙ жe мoвi пpoвaдилoся i всe шкiльнe дiлoвoдствo Tiльки
p 1880 мoлoдиЙ yЧитeлЬ Mиxaйлo Cкopик нa влaснy вtдпoвiдaльнiсть
склав клaсифiкaцiЙнuiЙ кaтaлoг для Цiлoi лaвpiвськoi школи пo-
yкpalнсЬкol4y' aлe пiсля Йoгo вiдxoдy вaсилiяни писали кaтaлoги зHoв
пo-пoлЬсЬкoмy Tiльки вiд .|896/97 aк p aж дo чaсy, пoки iснyвaлa
лaвpiвськa шкoлa, шкiльнi кaтaлoги вeлися yкpaТнсЬкoю l,oвoю, пpичoмy
мoвa щopoкy всe бiльшe нaближaлaся дo нapoднoТ' oднaк листyвaHHя з
шкiльним ypядoм дoвoдилoся вeсти пoлЬcЬкoю мoвoю Caмe ця
oбстaвинa спpaвлялa y свiЙ нaс вeликиЙ бiль диperгopoвi o Пaнкoвичeвi
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тa пoслy)килa гoлoвl-|oю пpичинoю зpeчeння Йoгo вiд диpeктopствa в
шкoлi, aлe iryмeнoм мoнaстиpя зaлишaвся вiн дo свori сMepтi (1879).
Biд .t895 p. лaвpiвськa шкoлa пepeстaлa iснyвaти як гoлoвHa [Дкoлa, aлe
пpoдoвжyвaлa свoe iснyвaння дo 191.l p. як пpивaтHa чoтиpиклaсoвa
|'lJкoлa'

BнyтpiшнiЙ poзпopядoк лaвpiвськoT шкoли зaлиЦJaвся: збepiгaлися в
пpaпицi (зoлoтa) i <vopнa> книгa тa тiлeснi кapи Пpo тe, якe вpa)кeння
poбилa (чopнa) книгa нa тиx, xтo Maв Heщaстя пoтpaпити нa i] стop||.|ки,
мoжe свiднити спoгaд 3aхapa Пaвлюха, якиЙ вчився в лaвpiвськiй шкoлi
в кiнцi . l850.x poкiв: <Гpiм тoй, щo e тaкиM стpaхiттям, тaк нarлo i
нeспoдiвaнo 3 ясHoгo нeбa y мeнe qдapив, yбив paз нa всe пloe paдiснe
.qoвip'я дo сeбe сaмoгo, 3 вeсeпoгo сaмoпeвHoгo Хлoпця лиtlJився в свoiЙ
людськiЙ гiднoстi сnoнeвipeняниЙ, дo )киття iдo сeбe знeвipeний скenтик,
кaлiкa зi злbмaнoю дyшeю, y кoтpoгo щe y стapoстi кpoв y )килax бyдиться
нaд дiзнaнoю гaньбoю, чopнoю книгoю>. A пpo тiлeснi кapи тoй сaмиЙ
3.Пaвлюx пи|'Дe: кМoнaxи yвax{aли шкoлy тягаpeili свoТм i нapiкaли, щo
Тrй шкoлy HaкиHeHo, aлe нayкy вeли сoвiснo i гoстpo, a iмeннo гoстpo. Biд
дpyгoгo клaсy вжe зачинaли пo-нiмeцьки yчити. 3aдaвали нali yстyпи,
пiвстopoни Читaти, xoч ми aнi слoвa з Читaнoгo нe poзyмiли, i гope тoмy,
xтo би пpи ЧитaHню зa]vl|.|явся. 3apaз iшлa piзкa в pyх. Biд тpeтЬoгo клaсy
нe вiльнo нaм бyлo пoмiж сoбoю tнaкшe гoвopити, як пo-нiмeцьки, tтo не
тiльки в шкoлi, aлe i пoзa шкoлoЮ. !ля кoнтpoлi бyв зaвeдeний т. зв.
<шпpаxцaЙxен>. Бyлa тo тaбличкa дepeв'янa, нa кoтpiЙ зaписyвaлoся
iм'я тoгo i vaс, y кoгo i як дoвгo тaбличкa зiстaвaла Xтo дoвшe, як oдиH
дeнЬ, 3aдеpжaB y сeбe, нe 3лoвив дpyгoгo тoвapишa нa нiмeцькiм, хoч
тiльки нa oднiм слoвi, i нe пepeдaв Йoмy тa6линки, тoЙ бyв кapaниЙ. Кoжнoi
сyбoти бyлa peвiзiя тaблички i вимipa кapи) Xov сnpaвдi бyлa сyвopa
пeдaгoгiя в дaвнix чaсaх y лaвpськiЙ шкoлi, oднaк мaЙжe всi iT вихoвaнцi
y свoiХ дpyкoBaниx спoгaдaХ }aлИIJJlАл|4 тeплy 3гaдкy пpo Hei. Тaк, в
спoгaдaХ Aнтoнa Кavмapськoгo, щo yчився в лaвpiвськiЙ шкoлi в 70-х
poкax ми|.|yлoгo стoлiття, читa€i,o: <Mи пoвиxoдили нa людeЙ, бo бaчили,
щo нaшi yнитeлi - ftioнaxи бyли нaшими бaтькaми' вихoвyвaли нaс в сгpaсi
Бoжiм' тpиMaли гoстpo; мoлoдiж He poзпyскaли iдoбpe вчилиD [108' с.90'
103, 160, 163,1751.

l-|iкaвi спoгaдa пpo тepeбoвлЬсЬкy гoлoв}ly шкoлy знaхoдиtt'o в
<Cтopiнкax 3 i'oгo )киття) д-pa eвгeнa oлeсниЦькoгo. щo вoсeни 1868 p'
пoТxaв дo Tepeбoвлi склaдaти iспит дo Чeтвepтoгo кпaсy гoлoвнoi tДкoли.
Caмe тoдi ввeли в гeлицЬкиХ гoлoвниx шкoлaх пoлЬсЬкy мoвy як
виклaдoвy, тoдi як пepeд тиlll в тиx tl:кoлax виклaдoвoю мoвoю бyлa
нiмeЦькa oтoж e oлeсницькиЙ пoтpaпив y пpикpe пoлoх(eння пpи
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всryпнiм iспитi, бo дo iспитy гoтyвaвся вiн нaйбiльшe з нiмeцькoТ мoви, a
пoльськiй мoвi yдiляв нaймeнщe нaсy: <<|спит випaв нeщaсливo. Кaзaли
мeнi пooдинoкi слoвa з ккoмeнiюl 'ДaD пepeклaДaт|^ з нiмeцькoгo нa
пoлЬсЬкe. <Der Hund bel|t> nepeклaв я пo дoвгiй нaдyмi нa <pies hawka>,
Ha щo дiстaв peзoлюцiю з мiсця: <Bgdziesz ty hаwkaw jeden гok jeszeze w
trzeсiej kIassie> .. Bся нayкa нe лицl Beлaся пoлЬсЬкoю tt'oвoю, aлe Йбулa
пepeсяклa пoлЬсЬким дyхoм. Пoза тим, щo бyлo в кни)ккax, yчили нaс
пpи всiх Haгoдax пpo Пoльщy, iT дaвню слaвy i блeск' тaк щo ми пoвиннi
бyли пpийти дo пepeсвiднeння, щo всe пoлЬсЬкe - висoкe' гapнe i
блaгopoднe, сyпpoти чoгo всe, щo pyсЬкe, мyсилo пpeдстaвлятися
ни3Ькиlt' i нiкчeмним .. Пoльщинa зaпaнyвaлa в цiлoмy пyблivнoмy життi...
Biднyвaв я всe тe нa сoбi, xoч He poзyмiвся щe в noлiтицi. Алe нyв я
toбpe, щo мeнiдieться кpивдa, щo мeнi зaбopoняють бyти pyсинorЙ' щo
я lvtyшy кpитися зi свorю lioBoю, стидaтися свori вipи, -тa нe paз y кyткax
гipкo з жaлю плaкaв> [76, с 47' 50, 51].

3 числa тpивiaльниx шкiл згaдaю ryт дeкiлькa, щo пpo ниx e спeцiaльнi
poзвiдки aбo цiкaвiспoгaди. Haсaмпepeд пpoдoвxry кopoткиЙ oгляд життя
тpивiaльнoi шкoли в Cтpiльбинaх вiд 1848 p. Caмe в кiнцiтoгo poкy стaлиM
yчитe're}, тoi шкoли бyв iмeнoвaниЙ Пeтpo БyщaкoвськиЙ, щo бyв нa свiЙ
чaс Heпepeсiчним yЧитeлeli: <Biн пepeжив нe oднo, бavив .1848 piк,
oдyшeвлявся Йoгo клиЧaми. Пiд впливoм пoдyвy iдeЙ 1848 poкy вiн yвiв
ypядyвaння в свoiЙ piднiЙ мoвi, вiдxиляlоЧи ти1\' сaмим iз внyтpiшньoгo
ypядyвaння шкoли пoлЬсЬкy мoвy. B 50 i 60.x poкaХ ypядyвaв y нiмeцькiй
мoвi, a нa самiм кiнцi 60-х poкiв i чepeз 70 пoвepнyвся знoв дo пoлЬсЬкoТ
t\,loви а)|( дo кiнця свoсT слyжби> (1882 p. вийшoв вiн нa neнсiю). 3a
свiдoЦтвot\4 aвтopa poзвiдки пpo стpiль6ицЬкy |'Uкoлy, всr клaсифiкaцiйнi
кaтaлoги вiдзнaнaютЬся Heзвичaйнo гapним пoчepкoм. fleякi зpaзки з тиx
кaтaлoгiв пoдaнo в poзвiдцi пpo стpiльбиЦЬкy Щкoлy, щo дiЙснo свiднaгь
пpo тe, щo писЬмo П.БyщaкoвсЬкoГo с вepх кaлiгpaфii. Aвтop poзвiдки
тaкo)к свiдvить, щo П. БyщaкoвсЬкoгo любили в цiлiЙ oкoлицi- сeляни,
свящeники i yсякe HaЧaлЬствo. Пiсля вiдxoдy йoгo нa пeнсiю yvитeлi в
Cтpiльбиvax Чaстo зaмiнялися. iлишe yпpaвитeлЬ шкoли Qiгaш paзoм 3
yчитeлЬкoю Ciлeцькoю-liгaшoвoю, свorю дpy)кинoю, пpoтягott4 тpЬoх
poкiв спiльнo npaЦюBaли (вiд 19.11 дo лiтa 1914 p.), a пoтiм .t914 p. l-{iгaш
пiшoв нa вiйнy i з нeТ вжe He вepнyвся: згинyв y poсiйськiЙ нeвoлi Бaгaтo
лиХa зaзнaлa Йoгo дpy)киHa в poкaх тoI вiЙни: пpи кiнцi вepeсHя 1914 p.
стpiльбицькy tlJкoлy, щo сaмe лiтoм тoгo poкy oбзaвeлaся Hoвим гapHим
бyдинкoм, зaЙняв штaб poсiЙсЬкoi apмiТ: <Пiд гpaдoшl кyлЬ скитaлaся
yчитeлЬкa 3 мaлими дiтьми пo сeля}|сЬкиx xaтaх Чepeз цiлиЙ нaс вiйни,
бo aвстpiЙськi вiЙськa 3 пpoтивHoi стopoни oбстpiлювaли силЬнo шкoлy,
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3нaючи' щo в нiЙ стo|тЬ штaб вopo)t(o| apмi|>. Пiсля вiднoвлeчня шк|лЬHих
зaHятЬ Ciлeцькa-Цiгaшoвa зaлишилaся i нaдaл i yчитeл Ькoю стpiл Ьби цЬкoТ
шкoли [107, с. 14, 15,20' 22' 29' 341

Пpo paдexiвсЬкy тpивiaЛЬнy t l lкoлy нaвeдy тyт дeкiлЬкa pядКiв 3i
спoгaдiв aкaд пpoф д-pa стeпaHa смaлЬ-CтoцЬкoгo, щo вчився y нiЙ в

дpyгiЙ пoлoвинi60-х poкiв минyлoгo стoлiття: <Hayкa бyлa iнaкшa. нiж в
нeмилiвськiй (пapaфiяльнiй. - C.) шкoлi. Tyт з <кoмeHюUlа) вЧилися ми
вжe HiMeцЬкoi мoви, кpiм тoгo, paхyHки i pиоyнки BИ|'Iiaгaли вeликo| УsaгI^.
Писaли ми вжe стaлeвими пepa[4и. Hoвe бyлo для мeнe i тe, щo нac
вoдили щoдня пapaми дo кoстeлa нa слyжбy Бoжy... B тiм кoстeлi i я, як
пpиЙшлa чepгa Ha мeнe, i я Haвчився нaпa[''ятЬ всe, щo мeнi зaвдaли,
мyсiв бyти <мiнiсгpaнтoм>, вбиpaвся в кoмeшкy, Хoдив пepeд свящeникoM
з зaхpистiТ, нiс нa тaцi aмпyльки 3 виl-loм | вoдoю' пpиклякaв' дзвoHив'
пpoкaзyвaв лaтинськi слoвa, пepexoдив 3 oднoгo бoкy aлтapя нa дpyгий,
aлe всe тe, хoч я зFiaв, щo цe слyжбa Бoжa' бyлo для пJteнe якeсЬ дивHe
Як тo, щoб aнi pазy нe бyлo <Гoспoди пoмилyЙ>, <Пoдaй Гoспoди>. <Toбt
Гoспqди>, щoб нe спiвaли вci' як y нaс, <CвятиЙ Бoжe, cвятиЙ кpiпкиЙ,
святиЙ бeзсмepтниЙ, пoмилyЙ нac>>? Пpaвдa' дeкoли i ми спiвaли тyт
<Бoжe, цoсь Пoльскe пжeз тилr лят xpoнiл> тa <3 димeм пoжаpyф)' a
opгaни ryли, aлe нaшe <Пpeчистaя !iвo, мaти> aбo <!oстoЙнo eсть>,

дyмaю сoбi тaки кpaщe) [93' с. 32-33]
oлeксaндp БapвtнськиЙ noдав в свolх <Cпoминax з мoгo життя> цiкaвi

вiдoмoстi пpo шЛяХтиHeцЬкy i  тepнoniльcькy тpивiaльнi шкoли, дe в|H
вчився в 50-x poкaх миHyлoгo стoлiття. <Hayкa в с iльськiй (шляx.
тинeцькiЙ, - C ) шкoлi бyлa бiльш мeхaнiчна, oбмeжyвaлaся дo pyсЬкoгo'
пoлЬсЬкoгo i нiмeцькoгo читaHHя, числeння, гpail'oти вс|x тpЬox язикlв.

диктaтiв, нayки pyскo-нiмeцькиx poзгoвopiв пiсля I. Гypкeвинa <Pyскo-
н.Ьмeцкиi poзгoвopЬ| )) (кoмeнiюс). Кaтexiзм бyв yлoжeчиЙ тя)t(кoю

ЦepкoвщиHoю, a тaк сaмo <БyквapЬ pyскo-слoвeнськiй> i <Читaнки для
сeлЬскиx yчилищЬ)) тa <Книжкa yпpax{Heнiя вь нayц't  считaнiя>
(ниcлeння) Пpo peaльнi вiдoмoстi нeбyлo мoви, нeбyлo нiякиx npибopiв
HаyчHиx, кpiм aзбyvниx тaблиць (стiнний бyкваp), poзвiшeниx нa ст|Haх.
Xpeст з poзп.ятим Cпaситeлeм i пopтpeт Цiсapя Фpaнцa Иoсифa, сe бyлa
oдиHoкa пpикpaса шкiльнo] кiмнaти 3 шкiльних пpибopiв oстала менi в
тямцi нeвeликa чopнo зaкpauJeнa дoщинa, Fta кoтp|Й 3 oдHoгo бoкy бyв
HaMaлЬoвaHиЙ oceл' a кoлo Heгo кyпкa кaлy, 3 дpyгoгo свиHя, щo 3alдaлa
яlryсЬ нeчисть oтсю тaблинкy, як мeнi гoвopeчo, дaвнiшi yvитeлi вeлiли

цiлyвaти yчeникa[i 3a кapy, aлe нaш yчитeлЬ Гaмyляк нe yЖивaв сe]
тaблички в тiй цiлi Мaбyть, oтeцЬ мiй зaбpaв lT, бo oпiсля oпиHИЛасЬ oHа
в пивницi мoсl мaми, якo пoкpишкa гopшкiв з мoлoкoм)). B тepнoпiльськiЙ
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тpивiaльнiЙ шкoлi yvнi тaкoж oбoв'язaнi бyли в шкoлi i  пoзa шкoлoю
гoвopити пo-нiмeцькoмy. B тiЙ цiлi yживaвся тaм <шпpaxцaйхeн> <Кoли
пo пpaвилЬнiЙ нayцi, _ пишe в свoiх спoгaдaХ o Бapвiнський, - мaлa
пoчaтися кopeпeтиц|я, пoсилaв диpeКгop стapшoгo yчeникa, цeн3opa, щo
сид|в нa кpaю пepшol лaвки, дo naнi диpeктopoвoТ, щoби пpинiс eмy
снiдaнe I.{eнзop пpиHoсив y pинцi, нaкpитiЙ пoкpи|llкoю, якyсЬ lдy, мaбyть,
бiгoс. i стaвив нa вeликiм стoлi, щo стoяв нa пiдвисшeню..Qиperсop зaiдaв
сМaчHo сHlдaнHя' з кoтpoгo дoлiтaлa дo Haс вoнЬ вyд)кeнини з кaпyстoЮ,
i вeлiв Haм пo vepзi нитaти, a, пoснiдaвцJи, в|ддaвaв oстaHки цeнзopoвt,
щoби пoпoТв i  pинкy зaнiс дo дoмyD [10, с. 14, 15' 17-19|

Hакiнeць, пoдaм дeякi витяги зi  сnoгaдiв Aндpiя ЧaЙкiвcькoгo пpo
гopo.qиHсЬкy тpивlaлЬнy шкoлy. дe вiн yЧився в дpyгiЙ пoлoвинi 60-x poкiв
мИHyлoгo стoлiття. oсь щo вiн пишe пpo тe' як вiдбyвaлaся нayкa y тiй
шкoлi: <КoжниЙ шкoляp пpинoсив y тopбинцi кHи)ккy, якy мaв L]e бyли
кHи}кки piзниx видaнЬ i кaлiбpiв, a вчитeлЬ (п Пpистaш _ C.) сopтyвaв
свojХ шкoляpiв пiсля кHижoк; 3нaчитЬ: шкoляpi з oднaкoвими кHижкaми
Haлeжaли дo oднoj гpyпи i paзotl' пp|АхoА|Ал|А дo вчитeлЬсЬкoгo стoлa
( здaвaти D. Haвчaння читaHня вiдбyвaлoсь ( силябiзoвaння м )). Тpeбa бyлo
кo)кl.ly бyквy назвaти пo iмeнi, a вiдтaк склaдaти всклaд i пo кoжнiм
злoжeнiм склaдiтpeбa бyлo лyнити з ним i пoпepeднiЙ. Haпpиклaд, шaфa
читaлoся тaк: шe, aз-шa, фepr aз-фa - шaфa .. Як вжe цJкoляp вивчив
пiзнaвaти aзбyкy, бpaвся зa писaHня Пpo зшитки зi зpaзкaми, якi видaвaв
тoдiдля шкiл y Biднi якийсь Пoкapни, пpo стaлeвi пepa iтaкi iншi пpибopи
дo писaHHя нirгo y нaшiЙ шкoлi нe чyвaв. .Qo нayки писaHHя тpeбa бyлo
ку|1.^тИ сoбi y жидa кpaмapя apкyш пiдлeнькoгo пaпepy i poзвeдeнoгo дo
нeмoжливoстi нopнилa i цe пpинeсти дo шкoли Bчитeль склaдaв тaкий
apкyl lJ вчeтвepo i  лiнювaв Ha (Meжилiнiяx> oлiвцeм' i  в пepшy лiнiю
вписyвaв зpaзoк Haсaмnepeд чepтoчки пpямi, кpивi. oкpyглi' a вiдтaк вжe
i бyкви. Teпep шкoляp пoдaвaв вчитeлeвi гyсячe пepo, i  в iн тpьoмa
Hap|заt\ 'и зaтинaв, пpиклaдaв нa нiгoть вeликoгo пaлЬця лiвo| pyки,
вiдтинaв кiнтoс, i пepo бyлo гoтoвe дo писaнHя Пo тиx пpигoтyвaнняx
oднa лaвкa спopo)кHювaлacя, хлoпцi ciдaли з кHижкaми дe пoпaлo, a
кaHдидaти нa кpaснoписцiв зaсiдaли в пopoжl-lЮ лaвкy, пoки He зaбaзгpaли
yсiet стopiнки cтapaHнo пoлiнoвaнoгo пaпepy. l так Йшлo aж нepeз yсiх
вiсiм стoptнoк PoзyмieтЬся, щo 3 кo)кHoю зaписaHoю стopiнкoю тpeбa
6улo Йти дo вчитeля i пoкaзaти Якщo бyлo He дo лaдy, тo в)кe лiнiя бyлa
в poбoтi пo палЬЦяx. Тoмy щo гpyпa вчилaся oкpeil'o i тaк йшлa (здaвaти).
тo мoжHa сoбi yявити, якиЙ цe бyв xaЙдep y шкoлi. A сaмa Hayкa нa гoлoс
нaгaqУвaлa paхкaHня жaб нaвeснy. A кoли тpeбa бyлo кoгo noкapaти зa
Heyвary, aбo зa тe. щo He нaвчився зaвдaHoгo, тoдi yнитeль вiдстyпaв
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гoстиHHo виHyвaтцeвi свoс дepeвляHe кpiслo, a сepдeгa клaвся бeз
пpoтeстy' i лeжав тaк дoвгo. пoки He вифaсyвaв свoсl пopцil A пo такlЙ
oпepaцi l  тpeбa бyлo щe пoцiлyвaти (сo yмилeнiсм> кapaюЧy дeсHИцю
панa пpoфeсopa .Qo шкoли xoдили всyмiш з Хлoпцями tдlвнaтa Boни
вчиЛися кpaщe, i  нixтo He чyвaв, щoб дiвlинy пoкapaHo бyлo тiлeснo
Кpiм нитaння, вeликy yвaгy клaли нa HавчaHHя кaтexiзмy Пpo цe дyжe
дбaв o HикoлaЙ ГopoдaськиЙ, мiсцeвиЙ пapox, якиЙ чaстeнЬкo заХoдав
дo шкoлИ. a кpiм тoгo' вчив MoлитвИ i кaтeхtзмy в цepквi нa вevipнl Пoзa
тим He вчИли нiчoгo B шкoлi нe бyлo таблицl анi кyскa кpeЙди. paхyвaти
внив Пpистaш лиш з пaм'ятi i  тo лиш дoAaвaHHя Й вtднiмання i  тими двoмa
дiлaннями пoслyгoвyвaвся пpи мнoжeннi i  д iлeннi Чaсoм кaзaв
пepeпoвiсти дeщo пpoчитaHe, a тoдi бyлo в шкoлi дyхe тиxeнькo. Tl
шкoляp|, щo MeшкaЛи пoдaлЬшe | дaлeкo iм бyлo бrпи дoдoмy' пpиHoсили
з сoбoю в тopбинцi noлyдeнoк' зИMoЮ кyсoк xлlбa, пoмaщeниЙ aбo Й нr,
зaлeжHo вiд тoгo, ни тo бyв пiст, чи нi Алe чaсHикy aбo цибyлi нiхтo сoбi
He )кaлyвaв Hим чaсникoM Haтиpaли шкipкy paзoвoгo xлiбa, | вoнo
Bиглядaлo' нaчeб сMeтaнoю пoмaстив Biдтaк дти вибtгaли нa двlp i  тyт
poзпoчиHaлибaтaлп снiгoвими кyляMи Toгo нaм BчитeЛЬ нe бopoнив Ta
я всe гoвopю лиш пpo 3Имy, a щo }к бyлo лlтoм? MаЙжe нiчoгo Лiтoм вlд
paнHЬo| Е}eсни дo oсeHи дiти дo tlJкoли He Хoдили, a бoдaЙ He Хoдили
пpaвИлЬl-{o Кoли бyлa пилЬHа poбoтa aбo тpeбa бyлo пoпaсти тoвap,
тoд| кHиЖка Йшлa зa свoлoк' i  нlхтo тoмy He диsyвaвся 3aiнтepeсyвання
[!кoлoю бyлo дoвoлi знaЧHe мiж шляxтoю, як l  мiж ХлoпaMи КoжниЙ xoтtв,
щoб Йoгo дитиt{y yчeHo тaкoж пoЛЬсЬкoгo тa H|мeЦЬкoгo читaHHя.
пoлЬсЬкoгo дЛя ypядy, a н|MeцЬкoгo для вlЙськa Aлe пpo гpаMaтИкy я
нe N, lав нaЙмeншoгo po3yM|HHя Пo-yкpalнськи вчилися лиш для цepквИ l
paдl бyли з тoГo. кoлИ цJкoляp вмiв в}кe пpoчитатИ в цepквt aпoстoла А
щo я щe тoдi пoмtтив'  щo Хлoпи бiльшe сИМпaтизувaли 3 Hаyкoю
yкpa|HсЬкoгo. чиM шляХта. якa всe пoтягaлa за пoлЬсЬким> [, l  06. с 8-11]

lJ-|oдo пapaфiяльниx шкrл (дякlвoк) _ вoни збepeглися aж дo чaсiв
свiтoвot вiЙни в нaЙбtльш 3aкyтИХ M|сцeвoстяХ БoЙкlвщини iЛeмкtвщини
L{tкaвo' щo щe в 60-x i  пiзнiшиx poкaХ миHyлoгo стoлiтrя були там сeлa
дe вчИли тамoшнtx дtтeЙ мaндpiвнl yнитeлl ЯскpaвиЙ oпис шкiлки з
MaHдp|вHим уЧитeлeм пoдaв | Филипчaк y стaттi к3 iстopi i  сeлa Лiшнt
Cянtцькoгo пoв|тa)) (нa Лeмкlвщинi) Haвeдy тyт дeякt Bv1тягv1 3 тoj стaтт|

<B ЛiLuнl дo 1860 p нe бyлo )кaднol шкoли iнi  oднoгo пИсЬMeHHoГo
чoлoв|кa B цiм poцt зaЙшoв дo сeЛa якиЙсь зaЙДa' noдopo)кнlЙ чoлoв|к y
витepтlМ сypдyт| 3aЙшoв дo кopЧMи B poзмoвi з сeляFtaМИ згoдився вiн
з|стaти y HИХ (зa пpoфeсopа> 3a сe гpoмaдa дaстЬ Йoмy iсти пo чepз| l
40 зл p нa piк нa yбpaння Бyлa сe цiнa 4 paзи бtльшa вiд цiни тoдlшHЬoгo
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пapiбка HaзбipaлoсЬ д|твopи 20 хлoпцlв i  кrлькa дiв lат Учив вiн в кypнlЙ
xaтi Людe пo нepзi нoсили Йoмy |сти 3 сиХ Хaт, з яких вчИЛисЬ дiти Унив
цiлиЙ дeнь, вiд paна дo вeчepa, з малoю пepepвoЮ нa oбiд Людe бyли
тaкi пpиxильнi шкoлi. щo як Ha кoгo впaЛa Чepга HeстИ <пpoфeсopoв|)) |стИ
тaк в)кe пoстapaлися звapити Йoмy мискy пиpoгlв aбo клюсoк з кaпyстoю,
якo|сЬ стиpаHки з Moлoкoм. 3aM|шки 3 мaслoM' ясшHиЦ| тoщo' всe щoсЬ'
як гoвopили, <дeлiкaтнiЙшoгo> Bчив сeЙ <пpoфeсop) пo-ПoлЬсЬки пo-
нiмeцьки. а no-pyсЬки. як хтo сьoгo бажaв Ceляни Йoгo дyжe Любt4Ли
гoспoдapl t  д iти Xлoпaм вiльнo бyлo пpиЙти дo сe| ujкoЛИ i  пoслyxати як
в|H E{итЬ Людe пoкyпили д|тяM кHи)ккИ, як в|н пpикaзaв Пoльськy кHи)'|(ку
нaзивaли кLementaz>. нiмeцькy _ <Komenlnsz>, a pyсЬкy кБyквap> Унив
тaкoж pахyнкiв' a дeкoгo пИсaти нa тaбличкax вiдтaк чopHилolvl Meтoдa
Йoгo нayки бyлa всiм якaсЬ MИлa, ясHa, пpисMнa ,!iти дy)кe paдo гopнyЛИся

дo сel шкoли Paхyнкtв вlив пo-нiмeцькt,l, бив дtтeЙ y шкipy. aле 3 ryMopoм'
бeз злoсти Читaв дiтям якyсь вeлИкy aпoкpифrvнy бrблrю, yvив спiвaти
нaбoжнi nlснi  Людинa ся Haзивaлaся <Кaспepeк>, iншot Йoгo нaзви нlrro
нe 3нав Пoвevepявши. iшoв сeЙ <пaн пpoфeсop> дo кopЧМИ i  там з
сeлянaMи' пepeвaжHo 3| стаpшиHoю. ryтopИв пpИ чapЦ| гop|вкИ дoвГиMИ
зИlvloвиMи вeЧopaми oпoвiдaв ЛЮдяM пpo plзнi чyдa тa пoд|l в свiтt нepeз
щo зpoбив тaM дpyгy шкoлy для стapшиХ. з чoгo сeЛяHИ дyжe кopистaлИ
Biн пити любив. aлe He yпився нiкoли i  зa п'янствo гaньбив сеЛяH 3 йoгo
noЧаткoвo| нayки виЙшЛo к|ЛЬкoХ цiкaвиx Хлoпц|в у ЛЮдИ Кaспepeк yниtt

дoбpих кiлькa лlт пo xатax 3epнo пpoсвiти, киHeнe HИM. вnaлo на ypoжаЙнy
пoнвy Hapoд пoлюбив шкoЛy' пoлюбив сЬoгo чoлoвжa якиЙ H|жHo уMlв
пiдiЙти дo дyшi тeмHoгo нapoдy, дo дyшi дiтeЙ Пo Кaспepкy пepeсyHyЛ|oсЬ
чepeз сe сiльцe багaтo yvитeлiв. тa пpo жaдHoгo з них наpiд He згaдyс з
тaкoю любoв'ю. як пpo Кaспepкa> [103 с 106. 107. 111]

Пepeхoдяvи дo nитaнHя пpo пtдгoтoвкy yЧИтeЛЬствa дЛя нapoдниx Luкtл'
вкажy Hасaмnepeд. щo гoлoвHиЙ кaдp yчитeлЬствa дo 70-х poкiв гиинyлoго
стoлiття пoстaчaли т зв пpeпapaHди, щo вiд 1B49 p з пpaвИлa MaлИ
двopiнниЙ кypс .Qля встyпy дo пpeпapaнди вимaгaлoся вiд ка|rдИдат|tl
дoсягHeHня 16 poкiв тa зaкtнчeння з дoбpим yспIхoм дBoХ чи tpЬoХ клaсlв
гtмнaзti aбo peaльнol шкoли oтoж. oсвrтa yчИтeлЬсTвa HapoдHиx шкiл дo
70.x poкrв X|X ст бyлa нeдoстaтня <Бyвaлo, звичаЙнo. тaк щo як сИH слaбo
вчИвся в гlмнaзil. тoдi бaтькo кaзaв' нe ХoЧeш сиHу вчИтt4ся' тo Йди нa
пpoфeсopa!) l  пoсИлaв сИHa дo пpeпapaнди Нaслlдкoм тoгo виpoбилсlся
сepeд сlЛЬсЬкoгo нaсeлeHHя пeвHoгo poдy мaлoвaжeHHя учИтeлЬсЬкoгo
завoдy> [10. с 145-146] l . .{ lкaвo, щo КoЛи o Бapвiнськиl- l  г l lсля зaкiнчeння

фtлoсoфtн нoгo фaкyл ьтeтy Л ьвiвськoгo yн iвepситeтy ви 1эiш |^B B| {1ГJaт |Ася
пeдaгoг|чH|Й пpaц|, сaM пepeсв|.qчиBся в noгляд| HaсeлeHHя p|днoгo (:eЛa



Шляхтинцiв нa <пpoфeсopa) взагалi <l!o тo тaкoгo, _ гoвopили сoбl
сeляHИ, - щo вс| сиHи нaшoгo Иoмoсця пiшли Ha ксЬoHдзiв, a т iльки
мoлoдшиЙ мao бyти пpoфeсopoм, пeвHo 3лe вчився) [10' с 146]

,Qo згaданиx yжe пpeпapaнд пpибyла щe (пpoстpaнHaя пpeпapaндoptя>'
щo noвстaла 1851 p y Пepeмишлl здвopivним кypсoм [104, с. 108] P 1868
y львlвськlЙ yкpaiнськtЙ пpeпapaнд| булo 82 yннiв [101 , c 28]l Гpyнтoвнa
зм|Ha в спpaв| п|дгoтoвки yчитeлЬствa для Hapoдних шкiл Haстyпилa 3
вИдaHHяМ закoнy 1869 p l  3 CaM € ,  згtднo 3тиM зaкoнoм, зaм|стЬ пpeпapаHд
Maли noвcтaти Чoтиpилlтнi yнитeльськt сeмiнapii, aлe для пepexoдoвoi
дoби - 1871-1874 pp - кypс бyв скopoveниЙ дo тpьoх poкiв |54, c 204|
P1871 пoвстaлa y Львoвi пepшa yчитeлЬсЬкa сeмiнаplя Boнa, як i  всl
HaстyпHI yнитeльськi сeмlнapit в сxlднiЙ Галичинi, бyлa yтpaквlстинна Пpo
тe'  як тя)ккo бyлo yкpatHсЬким дiтям д|статися дo yтpaквiстИчHиx
yчитeлЬсЬкиХ сeMlнapiЙ, мoжyть свiднити тaкi  дaнi.  p .1 902/3 лo
yчитeлЬсЬкol сeмiнapil в Тepнoпoлl cтaли нa юnит 70 yкpaТнцiв i 45 пoлякiв,
aлe скЛaлИ |спит т|лЬки 22 укpaiнцiв, тoдt як з числa пoлякiв nepeпaв лишe
oдин P 1905/6 дo yчитeлЬськol сeмiнаpii в Cтанlславoвi стaли нa встyпниЙ
lсnит 60 yкpaiHЦ|в, а сКлaлo тoЙ iспит лишe 7 yкpaiнцiв [67, с 10] oтoж,
yкpalнськe гpoмадяHствo зMy[ДeHe бyлo взятися дo opгaнiзацit пpивaтних
учитeЛЬсЬкиx сeмiнapiЙ нa влaснi кoшти, бo нe Moглo здoбyти )кaднo|
дep)кaвHoI yкpai нськot yчитeлЬсЬкo| сeм|нap| | вHaсл lдoк yХвaли гaл ИцЬки м
сeЙмoм _ пpoтИ всix yкpаiнських гoлoсiв _ зaкoHy з дня 12 чepвHя 1907 p ,
щo HИM дo3вoлялoся oсHoByвати в Гaличинl тlлЬки пoльськi тa yтpaквiстиннl
yчИтeлЬсЬкt сeмiнapi i  [101' с 29] Пepшa npивaтнa yкpaТHcЬкa дiвova
yчИтeлЬсЬкa сeмiнaptя виниКла y Львoвi 1903 p, - засHyвaлo ТT Pyськe
пeдaГoгlЧHe тoвapиствo. _ a p 19,l 9 згадaнe Тoвapиствo мaлo y)кe Чoтиpи
сeмiнapi l  y Львoвi, Caмбopi. Cтaнiслaвoв| тa B Cтpию

У тpaвнr 1919 p пoвстaли y Львoвi yкpaТнськr кoeдyкaцrЙн| кypси
сeмlнaplЙнi '  щo IM далo свoю фtpмy тoвapиствo <Учитeльськa Гpoмaдa>
|стoplя тих кypс|в дyжe цiкaвa для xapaКтep|^ст|/i|<И пoлЬсЬкoгo шoвlнiзмy

Кoли Львiв стaв вlльниЙ вiд oбnoги yкpaIHсЬкиХ вiЙськ' пoлЬсЬкa влaдa
зaдyMалa peaКтyвaти всt шкoли, щo в чaс oблoги бyли зaмкнeнi Cnpaвa
пiшлa глaдкo y всix шКoлaХ. кpiм двoх yчитeлЬсЬКиx сeмrнapiЙ - ХЛoп'ячoI
тa дiвovoi _ y Львoвi Учитeльськi збopи oбoх тиХ сeM|нaptЙ yxвaлили пpoти
гoлoсtв yнитeлiв-yкpalнцiв _ нe вiдкpивaти тoгo poкy згaдаHиx сeмiнaplЙ
нa тlЙ п|дстaв|, щo пoлЬсЬкa MoлoдЬ зaявилa, щo He буАe сидlти нa oднiЙ
лавцi з yкpaIHцяMи | спpaвдi, oбидвi сeмlнapi l  бyлo poзв'язaнo Укpaiнськa
дenyтaцrя дoбилaся в|д пpeзидeнтa КpaЙoвoТ шкiльнoi paди yннiв пpoф
Фpидpиха l.{oлля дoзвoлy нa вiдкpиття yкpaIHсЬкиx кoeдyкацiЙниx кypсlв
сeмlнaplЙних Пepшoгo poкy сКлaлo iсnит зptлoстr ,11 yнeницЬ тиХ кypсlв тa
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в xapaктepi eкстepнiстoк ,l 3 yveниць сeмiнapil Pyськoгo пeдагoгiчнoгo
тoвapиства У нaстyпнi 1g19l20 шк p. кoeдyкaцiЙнi кypси сeмiнаpiЙнi
yдepх(aвлeнo |47, c 226-229|. B 1919l2o шк p y Львoвi yжe бyлo 5
yкpaiнcЬких кoeдyкaцiЙниx кypсiв сeмiнaptЙниХ, дe HaвчaHHя вс|Х пpeдMeтlв
вiдбyвaлoся пo-yкpaiнсЬкoмy [10,1 . с 30] У дeяких дepжaвHиХ yЧитeлЬсЬкиХ
сeмiнapiяx yтpaквiстиvнoгo типy вчилoся дoситЬ бaгaтo yкpaiнцIв
Haпpиклaд, y сaмбipськiЙ дepжaвнrЙ сeмiнapil (вiдкpитo ti в жoвтнi 1892p )
piк-piннo кiнчaлo 80-100 yчитeлЬсЬкиx кaHдидaтlв, мiж ними пoлoвинa бyлa
yкpaiнцiв [105, с 13] Як зayвa}кyс o.БаpвrнськиЙ на oснoвi вЛaснoгo
дoсвiдy, вeлЬми слaбкoю стopoнoю yчитeлЬсЬких сeмiнapiЙ бyли тaкi двi
oбстaвини: бpaк yvитeлЬсЬких сил, п|дгoтoвлeHиx дo yЧитeлюваHня в тиХ
спeцiaльних шкoлaХ, тa бpaк пiдpyнникiв. спeц|aлЬнo пpистoсoвaнИХ дo
пpoгpaм yчитeлЬсЬкиx сeмiнapiЙ | спpaвдi,  yнитeлiв для сeмtнapiЙ
дoвoдилocя збиpaти з piзниx шкiл' a пiдpyvники, злoжeнiдля зoвс|M lHшиХ
шкiл - nepeвa)кHo для г iмнaзiЙ- були пiдpyvникaми i  в yvитeЛЬсЬкиХ
сeмiнapiяx L]tкaвo, щo кoли мiнiстp oсвiти Штpeмaеp oпoвiстив кoнКypс та
пoзнaчив дoвoлi знaчнi гpoшoвi пpeмii 3a вигoтoвлeння пiдpyvник|в для
сeмiнaprЙ, iз тoгo кoнкypсy <нiчoгo нe виЙшлo, - нirгo нe Haписaв aнi oднoгo
пiдpyvникa нa сeЙ кoнкypс> [11 '  с 32-33]

Aлe o Бapвlнськи.i зaбyв зraАaтLА пpo нaЙбiльшy xибy yтpaквiстиvниx
сeмiнapiй, a сaмe, щo тi  сeмiнapi i  нa пaпepi бyли yтpаквiстичнi,  а
нaспpaвдi _ пoлЬсЬк|. Пpo цe яскpaвo свiднить, напpиклaд, спoгaд Д Бeчa
пpo сaмбipсЬкy дepжaвнy yчитeлЬськy сeмiнap|ю, дe в пepeвa)кaюч|M
vислi бyли пpoфeсopи пoляки' (з якиx Aeякi нe вoлoдiли нaвiть
yкpa|нсЬкoЮ мoвoЮ Були Й тaкi пeдaгoги, щo yкpaiнсЬкoi тepмiнoлoгt l
y)кивaли лишe нaсмiшливo, як хoт|ли кoмyсЬ дoкyчити) [105' с 33] У
дeкoгo з yнитeлlв yтpaквiстинниx сeмiнaplЙ вopoжнeЧa дo всЬoгo
yкpaiнс5l(oгo дoХoдилa дo xopoбливoстi,  як, Haпpиклaд, y пpoфeсopa
сaмбtpськoi сeмiнapiТ п Уми, щo, пoMиpaючи. вИслoвив пoбaжaння. <щoб
нa Йoгo пoхopoнi xop сeмiнapистiв He сп|Baв yкpaiHcЬкиХ пoxopoнHИХ
пiсeнь> [105' с.  37]

Кoли в пoЧaткax 1900-x poкiв poзвитoк нapoднoгo шк|ЛЬHиЦтвa B
Гaличинi пiшoв тaк дaлeкo, щo в)кe бpaкyвaлo кандидaтiв з yчитeлЬсЬкИХ
сeмiнapiЙ, шкiпьнa влaдa пoчa' ' lа ввoдити дo HapoдHих шкiл т зв
(пaHчoшкoвиХ yчитeлЬoк), сeбтo yЧитeлЬoк' щo склaли |спит нa yчИтeлЬкy
pyчних пpaцЬ. Пpизнaнивши таКy yчитeЛЬкy Hа пoсaдy BчитeлЬки pyЧHиХ
пpaЦЬ, влaдa з пpaвилa звiльнялa Tl вtд oбoв'язкy сKлaдaти yЧитeлЬсЬкy
мaтypy l дoгIyскaлa виKлaдaти в шкoл| 3aгaлЬнooсв|тH| пpeдMeти Ha пpaвaх
квaлrфiкoвaниХ yЧитeлЬoк (Панчoшкoвt yнитeльки) пpи3нaчaлИся
шкiльнoю влaдoю пepeвaжнo для yкpaiнськиx шкiл [116' с 15]
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Maтepiaльнe стаHoвищe нapoдHoгo yчитeлЬствa в ГалиЧИH| щe в к|нцt
X|Х ст | Ha пoчaткy ХX ст бyлo дyжe тя)ккe, пpo щo Moжe свlдчитИ
бeзстopoння стaття пoлЬсЬкoгo opгaнy <Szkolniсtwo t-udowe> (1896 p
v 3),  дe, м iн. .  читaсмo: <УтpимaHHя злoчИнця в тюpM| 3 дoгЛядoм
кoштyвaлo дepжaвниЙ скapб plннo 300 зл p УнитeлIв (-60 к) '  нa кoтpиx
кpaи видавaв MeHшe, як Ha yтpиMаHня oдHoгo злoЧиHця. булo 2З18. aбo
кpyглo 36 npoцeнтiв цiлoгo вчитeлЬсЬкoгo зaгaлy) [116, с 13} А в
<Пpaпopl>, в ч 8 1905 p, вM|щeHo статтЮ к3 кpalни слiз t  гopя>' дe
гoвopИтЬся пpo тe. в якиХ 3лИдHяx npo)кив свoс )кИття HapoдHии yчИтeлЬ
в Кoлoмиl Пeтpo Яцeнюк 3a свoю пpaцю в|H д|ставав 44 кopoни мiсячнo'
t  тим хлiбoм Myсилo }кИвИтИся 6 oс16 <Як yмep ( l- . l  Яцeнюк _ C ),  тo нe
бyлo в щo Hy}(цeHHeтiлo убpaти. aнl нa щo пoклaсги, H| чИМ пpикpити
MiсцeвиЙ пapox o Ceмeнtв y Цepкв| з пpoпoв|дHиц|'  зNnaлювaвши
бeзмeжнy HyЖдy oстaвлeнol poдИHИ, заЕt|звaв пpисyTH|Х дo склa.qoк | тaк
сnpавИли пoХopoH HapoдHoгo yчитeляD [, l16, с 14] l .J-{e г|pшe пoЛoжeння
бyлo yvитeл|в дяк|вoк'  <3a мoсr пaм'яти, -  пишe |в Филипчaк y стaгг i  <3
iстopi i  Ceлa Л|шH|)) _ yчитeлЬ дiстaвaв в)(e з сeлa 100 зл piннo BiЙт
MусИв всe стягa].и чepeз пonlцaя гpoш|'  щo |шлo нe pаз.Цyжe пинявo' бo
людe Гpol.UеИ He viaлL^, a учитeЛ| пpиMиpали з гoлoдy Бyвалo зa MolХ
чaсlв yчитeль Гlндa, якиЙ мaв жlнкy Й двoс дiтeи, якyсЬ т|ткy кoлo сeбe
бiдyвaв дyжe Пo кox<,цiЙ naвзi  як дiти пepeкyсyвaли, пoсилaв oбoх свoix
JllТеИ дo кЛяси з капeЛЮХaMИ. l всt дtти |\!IУcИnИ кoвдe кyсoк свoгo хлrбa
yЛoMити ИKnнУт|/| дo кaneЛюхa yчитeЛЬсЬким дiтям Taк iнoдi нaзбиpaли
сl д|тИ пoвнlдвa кaпeлЮХи в|дЛoмк|в xлtбa. пляцкtв вiвсяниx тa ячMIHHИх.
l  сиMи вИпаДкaMИ >|l .V|Bилacя yЧl4тeлЬсЬка с iM'я) [103' с 1. l  2] 3гoдoм
yчитeлЬстBo сBoсю бopoтьбoю за пoл|пшeHHя Maтep|aЛЬHoгo пoлoжeння
дoсяглo п|дBищeHHя yчИтeЛЬсЬкo| платH| тa aмep|тyp|tиX виn.Iaт тaк щo
з HoвИМ зaкoнoM щo yвlИшoв y )киття 3 ДHeM 1 липня 1914 p HзpoдHe
yчиТeЛЬствo в ЦlЙ сnpaвi дoбилoся здtЙснeння свoiХ oсHoвHИх дoмагaнЬ
Ii16 с 97]

He лiпшe бyлo l  npaвHe стaHoBИщe yкpaIHсЬкoгo yЧИтeЛЬства в
Г.aличинt, бo вoнo 3aB)кдИ зHaХoдИлoся пIд зaгpoзoю пoзбyтися
учиreЛЬсЬкo| пoсaдИ' aбo пepeЙти в HeЧинниЙ cтaн' aбo. нa п|дс.Iaвl
г lapaгpафy 28 yнитeльсЬкoi пpaгMaтики, (для дoбpa шкoлИ) пepeHeстися
нa зaхiд |всe Цe poбилoся пo влaснtЙ впoдoбi чинникiв шк|ЛЬHol I
зalaлЬlrol  aдмiнrсrpaцl l  КoжниЙ шкiльниЙ |HсneКтop. _ a нV|M|/1бyли мaЙжe
тIJ lЬкИ пoляки - дoзЕ}oляв сoбI тpeтиpyвal И 3аслyжeнИХ | пoBажHиX вlкoм
yt lитeЛiв Haприклaд ксЬoHдз Кyrt iш' <щo пoтpaфив пpи дtтях raньбити
вчи IeЛя; вчl4TeлЬ ГopдинськиЙ (вiн yнитel.lюBats y Гopдиrli вt1ц 1872 aж Дo
1897 p ) нa тe сoбi нe пo3вoЛяB | кa3авдiтям виЙти з клaсy Ha цe п Кулlш
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He пoгoдився l кa3aв д|тяM лИшaтися в лaвкaХ' oдHaк д|Tи таки пoслyxaли
свoгo любoгo вЧитeляD [106' с. 14]

,!ля oхopoни свolx пpoфeсiЙних iнтepeсiв yкpaiHсЬкe yчитeлЬствo
1896 p yтвopИлo paзoM з пoлЬсЬкиM yчитeлЬcтвoм <Towarystwo
Nauсzyсiel l  Ludowyсh w Gal iс i1i>. a p. 1905 зaсHyвaлo свoi тoвapиствo
кBзаiмнa Пoмiч ГaлиЦьких i  БyкoвинськиХ УЧитeлiв i  Учитeльoк> .цля
тoгo ТoвapИствa зpa3y 3гoлoсилoся кoлo 650 чneнiв P , l  918 тe
тoвapИствo пepeтвopилoся в тoваpиствo <BзаjмHa пoмiч Укpalнськoгo
Bчитeльствa> з oсtдкoм y Львoвt.

Укpalнськe opганiзoвaнe yчитeлЬствo He pa3 пlднiмалo гoлoс Ha зaХист
yкpa|нсЬкoi цlкoли пpoти пoлЬсЬкoгo onlкyнствa, як, нaпpиКлaд' Ha кoHГpeс|
слoв'яHсЬкoгo yчитeЛЬствa в Пpазi в дHяХ 9-14 сepпня .1 914 p , кoли |вaн
Гepасимoвич. пpoMoвeць вiд yкpaTнсЬкoгo yчитeлЬствa, noстaвив
внeсeHHя пpo poздiл гaлицЬкo j КpaЙoвot шкiльнoT paди Ha сeкцi l  _
пoлЬсЬкy i  yкpalнськy (Пoляки нe забиpaли гoлoсy пpи тoмy внeсeннi)
Ha стopiнкaХ свoix opгaH|в yкpaiHсЬкe yчитeлЬствo пiднiмaлo i
oбгoвopювaлo ц|лy Hизкy вaжливих питaHь в tнтepeсaХ yкpaiнсЬкoгo
шк|лЬHиЦтвa I Tиt\Л знaчнo пpислy)килoся poзвиткoв| шк|ЛЬHИцтва в
Гaличинi Укpаiнськe yчитeлЬствo тaкoж дбалo npo iдeЙнe oб'eднання
всЬoгo yкpalHсЬкoгo нapoднoгo yчитeлЬствa oдним iз зaсoбrв дo тoгo
oб'сднaння сЛyх{или yчитeлЬсЬкi пeptoдиннt opгaHи' щo в бiльшocтi свoiЙ
виХoдили 3 paмeHи yЧИтeлЬсЬкoгo тoвapисTвa, - <Шкoльна Чaсoпис>.
<Учитeль>. <Лyнa> <Пpaпop>, <Учитeльськe Cлoвo>, <УчитeльськиЙ
Гoлoс> He мeншe 3нaЧeння tдeЙнoгo oб'сднання yКpa|нсЬкoгo
yЧитeлЬствa Mав | BсeyкpatнськиЙ з'iзд нapoдHoгo yчитeлЬствa в дняx
25-26 липня 1914 p y Львoвi, щo вrдбyвся пpи yнaстi кoлo 1500 вчитeлlв
l yчитeлЬoк' в т|м числ|дeкlлЬкox в|дпopyчHик|в yкpaIHсЬкoгo yЧитeлЬствa
з цapсЬкoi Poсii, aлe нe yнитeлiв yкpaTнсЬкиx шкiл, бo тaкиx шкtл тaм тoдi
щe He бyлo [166, с 57' 58' 59]

Пiд vaс oкyпaцi l  Галичини мoскaлями всi yкpalнськi opгaнiзaцl i ,  як
в|дoмo' змyшeнi бyли пpипиHити свoю дiяльнiсть. Пpипинилo свoю
дiяльнiсть i  тoвapиствo <Bзalмна Пoмtч Укpаlнськoгo Bчитeльствa),
гoлoвa тoгo тoBapиствa Mаpiян ЯкимoвськиЙ, тяжкo пoбитиЙ tЙoскaлями
пtд vaс Тxньoгo встyпy дo Cтaнlслaвoвa' нe вiдзискaв y)кe здopoв'я i
знeмoжeний нepвoвoю Heдyгoю пoмep 29 лютoгo 1920 p в сaнaтopil y
Львoвt[116 с .104l Бaгaтo HapoдHих yvитeлiв, щo нe бyли пoкликaнiдo
aвстptйськoгo вiЙська, oпиHилoся нa eмiгpaцiТ y Biднi,  i  там вoни дaли
пoчиH дo opгaнiзaцtl <3агaльнo-Укpаiнськoi КyльтypнoT Paди>, щo бaгaтo
пpислy)килася дo зaсHyвaння yкpa|нсЬкиx шкiл i  piзниx кypсiв пo тaбopax
висeлeнцiв y кiлькox кpaях Aвcтpij Пiд oсiнь 1915 p , пo вiдxoдi poсiйських
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вiЙсЬк 3 ГaличиHи, бaгaтo yvитeлiв пoвepнyлo з eмiгpaцii дoAor\4y, aлe
yMoви вoeHнoгo фpoнтy пoзбaвляли tиoжливoстi  в iднoвити пpaЦю
Toваpиствa <Bзalмнa Пoмiн УкpalнсЬкoгo Bчитeльствa> Пiд чaс пoлЬсЬкo-
yкpaiнсЬкoТ вiйни вiдбyвaлися в oкpeмиХ мiсцяx нa пpoвiнцi l  oкpyжнi
yчитeлЬсЬкl з,Tзди, a 4 лютoгo 1919 p. вiдбyвся в Cтaниславoвi з ' iзд
HapoдHoгo yчитeЛЬствa' }<уАvl, laяBИл./|cя дeлeгaти з 34 noвiтoвиx
кoмiсapiaтiв, oтжe' з бiльшoстi всix пoвtтiв сxlднoi чaстиHи Гaлиvини [,|,16'
c 127] Ha тoмy з'lqдi yvитeлЬствo yХвалилo тaкi peзoлюцii' пepeвeсти
вiдлyveння tlJкoли вiд цepкви i noлiтичних влaстeЙ; ствopити oднoцiльнy
вoсЬMиклaсHy HapoдHy цJкoлy, щo дaвaлa б пoвнe пiдгoтyвaння дo )кИття,
a тaкoж пpaвo встyпy дo вищих клaсiв сepeднix ни фaхoвих шкiл бeз
встyпниХ iспитiв; пopoбити зaxoди в цiлi peopгaнtзацi l  yнитeльських
сeмiнapiЙ з тим, щoб вoни дaвaли пpaвo встyпy дo yнiвepситeтy. дe мaв
би бути ствopeниЙ фaкyльтeт пeдaгoгii i neдoлoгi.t .QepжaвниЙ сeкpeтapiaт
oсвiти пpихилЬнo пoстaвився дo yxвaл yчитeлЬсЬкoгo з'iздy. aлe нaстyпнi
пoд|l He дaли змoги пepeвeсти т| yxвaли в )l(иття.

3 пepeхoдoм Укpalнськoi гaлицькoТ apмit зa 3бpyн пoвaжHа чaстиHa
yкpаiHсЬкoгo yЧитeлЬствa oпиHилася в Кaм'янцi нa Пoдtллi, дe гaлицькi
yvитeлi yтвopили <Кoмiтeт для спpaв гaлиЦЬких Hapoдних yнитeлiв-
висeлeнцiв>. .Qeкiлькa пpeдстaвникiв тoгo кoмiтeтy бpaлo yчaстЬ в
Кoмiсii для peфopми шкiльництвa, щo iснyвaлa пpи мiнiстepствi oсвiти
пiд гoлoвyванняM Пeтpа Xoлoднoгo Чaстинa галицЬкиХ yvитeлiв дiстaлa
тoдi yнитeльськi пoсaди нa Пoдiллi,  a чaстинa _ нa ПiдкapпaтськiЙ Pyсi,
щo бyлa пpилyчeHa дo ЧexoслoвaцЬкol Peспyблiки Haкiнeць, тa чaстиHa
yкpаiHсЬкoгo yчитeлЬствa. щo пepeживaлa пoдit  1918.1919 pp У
Гaличинi, He тaк скopo мoглa скyпчити свoi сили нa opгaнiзaцiйнiй пpaцi
Tiльки 2 квiтня 192О p мiг вiдбyтися y Лд вiдпopyнникiв oкpyжних вiддiлiв
тoвapиствa <Bзаlмнa Пoмiч Укpatнськoгo Bчитeльствa)),  a пepшi
пoвoеннi зaгaльнi збopИ тoгo тoвapИствa вiдбyлиcя 11 липHя 1920 p y
Львoвi,  сaплe в poзпaлi пoльськo-бoЛЬшeвиЦЬкo1 вlЙни Ha чoлi
тoвapиствa стaв дoвгoлiтнiй Йoгo диpe}сгop |вaн CтpoнськиЙ [1 1 6, с 1 3,1,
132,147-149, 160, 1641

Пepexoджy дo oглядy yкpаТнськol сepeдHЬol |'l lкoлИ
3гtднo 3 poзnopядx(eHHям aвстpiЙськoгo мtнiстepствa oсвiти з дня 29

вepeсHя 1848 p ' y всiх гiмназtях Гaличини Maлa стaTи виКлaдoвoю Moвoю
пoлЬсЬкa. зaмiсть нiмeцькoi' aлe нa дoмaгaнHя Гoлoвнol pyсЬкoT paДи
aвстpiЙськiЙ уpяд poзпopя.qжeнHям з дня 4 гpyдHя 1848 p i  8 с iчня
1B49 p 3aлишив в сxiднoгaлицЬкиx г iмнaзiях нiмeцькy виKлaдoвy, дoки
нe бyдe yнитeлiв, якi змoжyть B|АклaДaтV| yсi npeдмeти yкpaТHсЬкoю мoвoю,
a тal(oж зaв|в в yс|x сepeдH|Х шкoЛaХ yкpaTнськy lvloвy як пpeдMeт HaвчаHHя
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Дo Ёeчi' згaдaю тyт, щo oгoлoшeниЙ мiнiстepствoм oсвiти дня 16 вepeсHя
1848 p пpoeкт opгaнiзaцi i  г iмнaзiЙ з вoсьмиpiнним кypсoм i  peaльниx
шкiл з шecтиpiнним кypсoм* дiстaв цiсapськиЙ пiдпис лишe 1854 p

oтoж, noсyнeHня спpaви з yкpaiнiзaцteю сepeдньol шкoли в Гaличинt
зaлeжaлo Beликoю мipoю вiд сaмих yкpaТнцiв Ha жaль. спpaвa тa
зaтpимyвaлaся чepeз бpaк yкpaiнсЬкиx yчитeлiв Гoлoвнa pyсЬка paдa
кoнстaтyвaлa з сyмoм в OдHoмy зi свolх зaкликiв тoЙ фaкт' щo npи
opгaнlзaцit oднoi гiмнaзii сepeд сyтo yкpaiнсЬкoгo Haсeлeння згoлoсИлoся
лeдвe двoх чи тpЬoх yкpaТнцiв нa yчитeлЬсЬкi пoсaди [29' с 43] Кpiм
тoгo, yкpajнцl <нe тiльки мaЙжe He пpaцювaли нaд тим. щoби нiмeцькy
мoвy зaстyпити yкpaiF{сЬкoю, aлe вoHи HaвiтЬ cтaлИ yсyвaти живy Moвy з|
шкoли Й зaвoдити тaм u!тyЧHy цepкoвHoслoв'яHсЬкo-вeликopyсЬкy
тapaбapщиHy тa спpичинили хiбa тe, щo в 1897 p пepeстала бyти
yкpaiнськa мoвa oбoв'язyючиM yсiх yнeникiв пpeдмeтoм> [29' c 44| У
тoй чaс, як y CхiднiЙ Укpаlнi лiтepaтypнoю yкpaiнсЬкoю Moвoю стaЛa
HapoдHa п,loвa, в зaхiднiй Укpaiнi кHи)кнa yкpaiнськa мoва зaтpиl/lyвaлa
poзвитoк HaрoдHoТ t\4oви Пpиvинy тoгo явищa npoф. M. ГpyшeвськиЙ
бaчить в тol l ly,  щo в 3aхiднiЙ УкpaТнi к l lижHa Moвa нe зaзнaвaлa
спeц|aлЬниx yтиск|в | Чepe3 тe вoHa зaлишалaся в yжиткy | зaтpиMyвaлa
poзвитoк нapoдHoi мoви, тoдi як y CxiднiЙ Укpatнi кHижнa мoвa пlдпaдaлa
yтискy нaplвнo 3 Hapoд|.loю, нaслiдкoм нoro бyв poзвитoк HapoдHoi tt'oви.
бiльш життeвoj, за paxyHoк книжнoi [a3. с 319-320]

P 1858 aвстpiЙськiЙ ypяд дoзвoлив вiдкpити в Cхiднiй Гaличинi пepшy
пoлЬcЬкy г iмнaзiю y Львoвi, a з 1867/8 шк p yсyнyлo в г iмнaзiях Cхiднot
Гaличини (зa виняткoм двoх гiмнaзiЙ) нiмeцькy мoвy як викладoвy тa
зaмiнилo i] пoлЬсЬкoю КpaЙoвиЙ шкiльниЙ зaкoн з Аня22 vepвня ,1 867
p встaHoвив' щo виклaдoвoю мoвoю y вс|x гaлицЬкиx сepeдHlx шкoлax'
yдepxryвaних в цiлoстiaбo в чaстi з пyблivних фoндiв, мае бyти пoлЬсЬкa
з тиtt/|, щo 1) Hayкa yкpalнсЬкoi Moви iлiтepaтypи виклaдaoтЬся в
yкpaiнськiЙ мoвi; 2) yкpaТHсЬкa Moвa с виклaдoвoю ilnoвoю в aкaдeмlчнiй
гiмнaзi l  y Львoвi, 3) yкpa|HсЬкa мoвa в пoлЬсЬкиx гtмнaзiях, a пoлЬсЬкa
мoвa в yкpalHсЬкиx гiмназiяx мae бyти вiдпoвiднo дo зaяви бaтькiв yннiв
peлятивнo oбoв'язкoвим пpeдмeтoм; 4) нa дoMaгaння бaтькiв
щoнaЙмeншe 25 yннiв КpaЙoвa шкiльнa paдa мoжe зaвeсти для дeяких
пpeдмeтtв в пoлЬсЬких сepeднiх |'lJкoлax тaкoж yкpaiнськy вик'raдoвy Moвy;
5) вiдкpитгя Hoвиx дepжaвних yкpaiнсЬких гiмнaзiЙ i peaльниx шкiл мoжe
нaстaти т|лЬки нa oсFloв| oкpeMoгo' для кoжHoгo пooдиHoкoгo випaдкy'

*Кypс peaльних шкiл p
нaтypалЬнии |сnит

1868 пiдвищeнo Ao сeми poкiв а p 1869 встанoвлeнo в Hиx

й
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piшeHня гaлицЬкoгo сeЙMy [3' с. 120] Пiзнiшe сeЙмoвa пpактикa пoкaзaлa,
щo кo)кHa yХвaлa сeЙмy нa вiдкpиття yкpajHсЬкoi гiмнaзii вимагaлa вiд
yкpaTнськoгo гpoмaдянствa тяжкoТ бopoтьби i вeликиx )кepтв.

Cпpaвдi, тiл ьки г.lpинeсeнHям вeликиХ жepтв yкpaiнськe гpoMaдя Hствo
Мaлo мo)кливicть дeкoли дoбитися УхBaли сeЙмy пpo зaснyвaнHя
yкpaiнськoi гiмнaзii нaвiть нe як сaMoстiЙнoi, a як piвнoбiжHoT пpи пoльськiЙ
гiмнaзi l  Taк, спpaвa з вiдкpиттям в Пepeмишлi pyськoi г iмнaзiТ, як
piвнoбiжнoi пpи пoлЬсЬкiЙ гiмнaзlТ, тягllyлaсЬ чoтиpи poки, i тiльки тoдi,
кoли в кiнцi 80-x poкiв yкpaTнськi noлiтичнiдiячi склaли ytЙoвy з пoлЬсЬкими
дiяvaми пpo тe, щo yкpaiнцi бyдyть пiдтpимyвaти пoлякiв y всix спpaвax,
скepoвaниx нa змiцнeння пoлЬськoi кpaЙoвoT влaди, yкpaTнським
пapлаtиeнтapям вдaлoся' i тo зтяжкoю бopoтьбoю, дoбитисяуxBanи сoЙмy
18B8 p пpo вiдкpиття в Пepeмишлi yкpаТнськoj гiмнaзiT, як pigнoбiжнoi
пoльськiЙ (вiд .l895 p пepeпllисЬкa гiмнaзiя стaлa сaмoстiйнoю) Пiзнiшe
вдалoся yкpa|нсЬкиM пapлaмeнтapям здoбyти yхвaлy сeЙмy нa вiдкpитrя
дep)кaвHих yкpaiнcькиx гiмнaзiЙ в Кoлoмиi (1893 p. як piвнoбiжнa, a вiд
1900 p. - сaмoстiЙнa), y Tepнoпoлi(189B p як piвнoбiжнa, a вiд 1906 p _
сaмoстiйнa) тa y Львoвi (1906 p як фiлiю yкpaТнсЬкoi aкадeмiннol гiмнaзiТ)
Heпoмipнo тяжкa бopoтьба бyлa зa yкpajнсЬкy гiмнaзiю в Cтaнiслaвoвi, -
зaЙнялa вoна шiсть poкiв нaсy. Caмe тoдi (1905) пoЛяки вHeсли вдpyгe
3акoнoпpoeкт пpo paнтoвl гoспoдapствa' щo мaв зaвдaHHям poздaчy
сeлянсЬких дiлянoк нa пiльгoвих yMoвaХ пoлЬсЬким хлiбopoбaм з мeтoю
пpитягнeння пoлЬсЬких кoлoнiст iв дo Cхiднoj Гaличини Хoчa тoй
зaкoнoпpoeп бyв yжe пepeд тим yхвaлeний сeЙмoм, aлe He дiстaв сaнкцii
зaвдяки piшyнiй oпoзицii yкpaТнцiв, щo дoбpe бaчили в тoMy зaкoнoпpoeкгi
зaмaх пoлякiв npoти сai'oгo iснyвaння yкpaTнсЬкoгo Hapoдy oтoж, пoляки
пoгoдилиcя в нaгopoдy зa здepжливy oпoзицiю yкpaТнцiв пpи oбгoвopeннi
вApyгe зaкoHoпpoeKгy пpo peнтoвi гoсnoдapствa в гaличинi вoтиpyвaти
yтвopeнHя yкpaiнсЬкol гiмнaзij в Cтaнiслaвoвi. oднaктiyмoви' щo спoнyкaли
пoлЬськy бiльшicгь пiти нa yсryпкy вдoмaганнi yкpajнсЬкoгo гpoмaдянствa'
викликaли гнiтючe вpa)кeнHя сepeд yкpalнцiв i, зa вислoвoм M.Гpyшeвськo-
гo, oтpy|ли всякy пpиeilнiсть вiд пpидбaння нoвoi yкpaiнськoТ гiмнaэii. ToЙ
caмиЙ M. Гpyшeвський, тoгolaсниЙ пpoфeсop Львiвськoгo yнiвepситeтy'
впepшe niдняв y пpeсi гoлoс 3a тe, щoб opгaнiзoвyвaТи пpивaтнi yкpaiнськi
гiмнaзii, a нe винiкyвaти щoбyтгя yкpa.|HсЬкoТ гiмнaзiТ з ласки галицЬкoгo
сeЙмy тa щe дio тoгo з пpинeсeнням yкpаТнцями вeликиx жepтв y
кoмпeнсaцiю зa кoх(нy гiмнaзiю, здoбyтy тaким шляХoм [46' с. 1-5] Bжe
p'1908 yтвopeнo npивaтнi yкpaiнсЬкi гiмнaзiТ в Кoпиvинцяx i Явopoвi, a
p.1909 - y ГopoдeнЦl i Poгатинi.

Aлe КpаЙoва шкiльнa paдa знaЙшлa зacoби зaтpимyвaти poзвитoк
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yкpaТнськoгo пpивaтHoгo сepeднЬoгo tlJк|л ЬH и цтвa, Haсaм пepeд' ти м' щo
вiдмoвлялa дeяким yкpajнсЬким пpивaтниiЛ г iмнaзiям в yдtлeннi пpaвa
npилюдHoстi, пo-дpyгe, тиtl,!, щo пoчала в тих мiсцях, дe бyли yкpatнськi
пpивaтнi гlмнaзiТ, вiдкpивaти пpивaтнi пoльськi гiмнaзil тa oдpaзy нaдaвaти
iM пpaвo пpилюдHoотi; нaкiнeць, тим, щo пoчaлa вiдкpивaти yтpaквiстиvнi
клacи пpи пoлЬсЬких г iмнaзiях, aлe yкpaTнськoю мoвoю виклaдaлaся
HeзнaчHa кiлькiсть npeдмeтiв iтo пepeвaжнo дpyгopядHиx, тaк щo пo-сyт|
yтpaквiстичнi класи бyли пoльсЬкими. Boсeни 1906 p вiдкpитo
yтpaквiстиннi клaси пpи пoлЬсЬкiЙ г iмнaзit y Бepeжaнax, а .1907 p._ npи
пoльськiЙ гiмнaзiT в Cтpию 3poзyмiлa piv, щo yкpa|HсЬкe нaсeлeнHя He
Moглo задoвoлЬн|Ат|Аcя тим naлiятивoм i  дoмaгaлoся зaсHyвaHня
сaмoстiЙних yкpatHсЬких гiмназiЙ

Чepeз нeдocтaтню кiлькiсть yкpaiнських гiмнaзiЙ бiльшiсть yкpaiHсЬкo-
гo гpoмaдяHствa змyшeнa булa вчити свoiх дiтeЙ y пoлЬсЬкиx гiмнaзiяx,
пpиЧoмy в дeякиХ з HиХ вчилoся пoнaд 1 50 yкpalнських дiтeЙ, щo яскpaвo
свiднилo пpo нaглy пoтpeбy вiдкpиття в тих мiсцяx yкpа jHсЬких гiмнaзiй
Taк, 1908 p. вЧилoся пoнaд .150 yкpaТнських дiтeЙ в noлЬсЬкиХ гiмнaзiях
тих мiст, дe нe бyлo yкpaiнськиx г iмназiЙ: ,1.Бepeжaни - 261 yкpatHсЬких
yvнiв,2 3oлoчiв -172.,з.  Caмбip _253' ,4. Бyнaн -179.,5. Cтpий -255;6.
Cянiк _ 194.,7 Бpoди - 167 [4' с 3]

22 ciчня 1910 p. yкpaiнцi yтвopили y Львoвi КpaЙoвиЙ шкiльний сoюз
як yстaнoвy, щo мaлa дбaти пpo мaтepiaльнe зaбeзпg{eння yкpaiнськиx
пpивaтHих гiмнaзiЙ. Coюз склaдaвся з дeкiлькox yкpaTнськиx цeнтpaлЬних
opгaнiзaцiЙ. Bсt вoни мaли свolх пpeдстaвHикrв y т. зв Tiснtшoмy кoмiтeтi
Coюзy Ha чoлiCoюзy пoстaвлeнo пpoф M. Гpyшeвськoгo. 1912|13 шк p
бyлo 8 yкpaIHсЬкиx пpивaтHиx сepeднix шкiл, щo ними oпiкyвaвся КpaйoвиЙ
шкiльниЙ сoюз. a самe:

Cepedнi tuкoлu клaciв уuнiв i унeнuць
1 Бyськ (peaлЬна гiмназiя) . 3 139
2 Гopoдeнка (гiмназiя) 5 235
3 дoлина (гiмназiя) 2 93
4 3баpаж (гiмнaзiя) з 108
5 Кoпичинцi (гiмнaзiя) 5 236
6 Poгатин (гiмназiя) 6 722
7 Чopткiв (гiмназiя) 2 76
8 Явopiв (гiмнaзiя) 6 з22

учumeлlв
I
14
6
6
11
25
7
12

89 [24' с 66]1931

.3aкoнoм з Aня 8 сepnня , l908 p встанoвлeнo нoвy opганiзaцtйнy oснoвy peaлЬниx
гiмназiй (лaтинська мoва 3 1.гo клaсy, нoва чyжa мoвa з 3-ro класy)
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Кpiм тoгo, бyли щe двi пpивaтнi гiмнaзiТ для yкpaТнських дiвчат, a сaMe
y Львoвi сс. вaсилiянoк (засн. 1906 p *) та лiцeЙ (г iмнaзiя) УкpaTнськoгo
iнститyтy в Пepeмишлi (зaсн 1903 p ).

oтoж пepeд свiтoвoю вiЙнoю 1914 p. y CxiднiЙ Гaличинi бyлo 10
пpивaтниx yкpaiHсЬкиХ гiмнaзiЙ тa 6 дepжaвних yкpaiнських г iмнaзiЙ,
кpiм двox yтpaквiстиvHиx _ в Бepeжaнax тa Cтpию, a сaMe: 1) aкaдeмivнa
гiмнaзiя y Львoвi; 2) фiлiя aкaдeмiчнoi г iмнaзi i  (2.гa г iмнaзiя) y Львoвi;
3) y Пepeмишлi; 4) y Кoлoмиl; 5) y Tepнoпoлi тa 6) y Cтaнiслaвoвi B
yсiх yкpaTнсЬкиx дep)+(aвних г iмнaзiяx (всi вoни бyли xлoп'янi) Bчилoся
1911l12шк p 4128 yvнiв, в пpивaтHиХ yкpaiнських г iмнaзiяx _ 1012 yннiв
i yveниць Кpiм тoгo, бiля 3000 yкpaТнсЬких дiтeй внилoся тoгo сaMoгo
poкy в пoлЬсЬких г iмнaзiях [14' c 148|

Ужe згaдyвaлoся пpo тe, щo пiсля вiдхoдy poсiЙськoгo вiЙськa з
Гaличини Pyськe пeдагoгivнe тoвapиствo yтвopилo Шкiльний кoмiтeт для
вiднoвлeння дiяльнoстi yкpaiнських пpивaтHих шкiл Cтaлoся тaк, щo
бiльшiсть члeнiв КpaЙoвoгo шкiльнoгo сoюзy з часy свiтoвoi вiЙни
oпинИлaся пoзa мeжaмИ кpaЮ HaЙpaнiшe вiднoвилa свoю дiяльнiсть
гiмназiя в Гopoдeнцi. P 1916 вдaлoся вiднoвити г iмнaзi i  в Явopoвi, Дoлинi;
p 1917 _ в Poгaтинi i в Чopткoвi. Пiд чaс iснyвaння 3oУHP вийшoв зaкoн
з дня 10 лютoгo 19.19 p пpo yдep)кaвлeнHя пpивaтHиx yкpalHсЬкиx гiмнaзiЙ
в Явopoвi, Poгaтинi, Кaпиvинцях, Дoлинi i  Гopoдeнцi тa yЧитeлЬсЬкиx
дiвoниx сeмiнapiЙ в Кoлoмиl. ,  Tepнoпoлi lЛьвoвi [119' с 149] Aлe з
втpaтoю дepжaвнoстi yкpaiнсЬкe пpивaтнe шкiльництвo пoчaлo пepeживa-
тИ г|pкl xвилиHи

3aлишaeться дoдати, щo poзвитoк yкpa|нсЬкиx пpивaтHиx гiмнaзiй
дeякoЮ мipoю затpипllyвaвся чepeз бpaк кaндидатiв на yнитeльськi пoсaди
Тaк, нaпpиклад. Ha нapадi Шкiльнoгo кoмiтeтy з дня 10 липня 1914 p
скoHстaтoвaHo, щo для oбсaджeння 26 yчитeлЬсЬких пoсaд в yкpа]HсЬкиx
пpивaтHих г iмнaзiяx згoлoсилoся лишe 8 кaндидaтiв.

.Qo 1849 p aвстpiЙськиЙ ypяд зовсiм нe дбaв пpo спeцiaльнy пiдгoтoвкy
сepeдHЬoшкiльнoгo yчитeлЬствa Bпepшe 1850 p yтвopeнo пpи
yнiвepситeтaх iспитoвi кoмiсi] для кaHдидaтiв нa yчитeлЬсЬкi пoсaди в
сepeднix шкoлax |спитoвi пpиписи Fie paз змiнювaлиcя 3a oстaнньoю
змiнoю 191,1 p. '  кoжниЙ каHдидaт Ha звaHHя yЧитeЛя сepeдньoi шкoли
Maв npoслyхaти 6oдaЙ чoтиpигoдиннy лeкцiю з фiлoсoфiТ (влaснe з
псиxoлoгii), чoтиpигoдиннy лeкцiю з пeдaгoгiки тa, кpiм тoгo, сKпaсти
опeцiaльниЙ iспит з тoi мoви (pазoм з iстopiсю лiтepaтypи), щo Heю
гoтyeтЬся кaндидaт виклaдaтИ в сepeднlЙ шкoл| пpeдrv1eти свoс|

'1919120 шк p булo в 8 класax 289 yveницьта 54 yнeницi y пiдгoтoвнoмy клaсi [1,l4
c 1221
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спeцiaльнoстi. He paнiш кiнця п'ятoгo сeмeстpy кaHдидaт [nав сКлaсти в
iспитoвiй пpoфeсopськiЙ кoмiс i t ,  щo iснyвaлa пpи кoжнiм 3 цJeсти
yнiвepситeтiв y Aвстpo-Угopщинi (Biднi,  Пpaзi- пpи нiмeцькiм i  чeськiм
yнiвepситeгi, Кpакoвi, Львoвi iЧepнiвцях), фiлoсoфivнo-пeдaгoгiнниЙ iспи1
a пlсля зaкlнчeHHя yH|вepситeтсЬкoгo кypсy кaндидaт мaв склaсти в
iспитoвiЙ кoмiс i l ' iспит з тих пpeдпЛeтiв, щo iх вибpaв вiн свoeю
спeцiaльнicтю. ToЙ iспит noдiлявся Ha тpи стaдi i:  дoмaшню пpaцЮ,
клявзypy (клaснy пpaцю) тa уcниЙ iспит КaндиДaт, якиЙ склaв згaдaнi
iспити, мaв пpoслy)|<v|тv| B сepeднiЙ шкoлi бeзплaтHo, т. зв., спpoбниЙ piк,
a пiсля тoгo нaбyвaв звaHня сyплeнтa oднaк' зa бpaкoм yvитeлiв,
спpoбний piк скopоlyвaвся aбo Й зoвсiм нe вiдбyвaвся, а кaндидат пpoстo
пpизHaчaвся Ha yчитeлЬсЬкy пoоaдy пiд дoгляд i кepyвaння дeфiнiтивнoгo
сepeдHЬotlJкiльнoгo пpoфeсopa' a чepeз piк нaбyвaв зв € lHHя сyплeHтa
Плaтня yчитeля-сyплeнтa визHaчaлaся в зaлeЖнoстi як вiд кiлькoстl
ти)кнeвиХ гoдин, тaк i тих пpeдмeтiв, щo Tх виклaдaв Якщo сyплeнт
пpoтягoм вoсЬми poкiв нe дiстaв пoсaди дeфiнiтивнoгo yчитeля, тo мiг
бyти iмeнoвqниЙ yнитeлeм.

Ha вaкaнтнy пoсaдy дeфiнiтивнoгo yчитeля (тaкий yчитeлЬ дiстaвaв
3вaHHя сepeднЬo|'lJкiльнoгo п poфeсopa) КpaЙoвa шкiл ьнa paдa oгoлotlJy-
вaлa кoнкypc УnpaвитeлЬ кo)кнoi сepeдHЬoT шкoли пoдaвaв КpaЙoвiй
шкiльнiЙ paдi списoк yсiх пpoхaviв, a тa вибиpaлa тpЬox кaндидaтiв нa
кo)кHy вaкaнтнy пoсaдy i нaдсилaлa списoк ix мiнiстepствy oсвiти нa
зaтвepджeння. Miнiстepcтвo зaтвepд)t(yвaлo 3 тих спискiв oднoгo
кaHдидaтa Ha кo)кHy вaкaнтнy пoсадy. 3a бpaкoм yпpaвHeHих кaндидaтiв
знaчнa кiлькiсть вaкaHтHиx пoсaд дeфiнiтивниx cepeднЬoщкiльниx
пpoфeсopiв зaлиЦJaлaся нeoбсaджeнoю. Cлiд тyт вкaзaти, щo в Гaличинi
к iлькiсть сyплeнтiв i  тимчaсoвиx сepeдHЬoшкiльниx yнитeлiв бyлa
нaйбiльшa, нiж в iншiм кpaю Австpo.Угopщини Тaк, нaпpиклaд, щe 1909p'
кiлькiсть сyплeнтiв l  тимчaсoвих yнитeлiв дoсягaлa мaЙжe пoлoвини
yсЬoгo сepeдHЬoшкiльнoгo yчитeлЬствa в Галичинi

Упpaвитeль вищoТ гiмнaзiT мaв yчити 5-B гoдин ти)кHeвo, вищo]
peaлки _ 6-8 гoдин, нижчoi гiмнaзii _ 10-14 гoдиH, ниx(чo[ peaлки - 8-10
гoдин; пpoфeсopи мoв мaли oбoв.язкoвиx 17 гoдин, iнших пpeдмeтiв-
2О, a уяитeлi мaлювaння i гiмнaстики _ 24 гoдиHи ти)кнeвo

oснoвнa плaтHя дeфiнiтивнoгo сepeдHЬoшкiльнoгo пpoфeсopa бyлa
2800 кop , кpiм тoгo, tЙaв п,ятЬ п'ятилiтoк в poзмipi 500-900 кop зa кoх(Hy
п'ятилiткy' aлe maхimum плaтнiдoсягaв 6600 кop. pivнo .Qo тoгo бyлa щe
пpибaвкa в зaлeжнoстi вiд мiсця слyжби. leфiнiтивнi пpoфeсopи пiсля
дoсягHeнHя 40 poкiв вiкy мaли пpaвo Йти нa пeнсiю' якщo пpилoжaтЬ дo
свoгo пpoxaння лiкapськe свiдoцтвo пpo Heздaтнiсть дo дaлЬшoi слyжби;

i
I
t
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пo 60 poкax вiкy кo)кHиЙ t\iaв пpавo вl^Йти Ha пeHсiю, a niсля 70 poкiв вiкy
мyсив зaлишити yчитeлЬсЬкy noсaдy

Щoдo пpaвнoгo стaнoвищa сepeднЬoшкiлЬHoгo yчитeлЬствa . Йoгo
мoжyтЬ Хapaктepизyвaти, Hanpиклaд, такi  пpиписи yчитeлЬсЬкoi
пpaгMaтики: yнитeлi сepeднix шкiл нe Maли пpaвa бeз дoзвoлy КpaЙoвoi
шкiльнoi paди слyжити в пpивaтнtй шкoлi тa в ynpaвлiннi бyдь-якoгo
aкЦiЙнoгo тoвapиствa Якщo yЧитeлЬ oдpyжився' тo n'yсив пpo цe
пoвiдoмити свoс нaчaлЬствo дo 14 днiв. Кpiм гoлoвних вaкaцiЙ, yчитeлЬ
нe смiв зaлишити свiЙ oсlдoк бeз дoзвoлy yпpaвитeля ЦJкoли. Bсi свol
скapги yЧитeлЬ iliaв пoдaвaти ypядoвoю Aopoгo}o' a нe чepeз npeсy Чи зa
пoсepeдництвoм сeЙмoвиx aбo пapлaMeHтськиx пocлiв [54' с. 303-316].

Укpalнськe yчитeлЬствo сepeднiх i вищих шкiл в Гaличинi зaлoжилo
1 листoпaдa 1908 p пpoфeсiЙнy opгaнiзaцiю _ тoвapиствo (УчитeлЬсЬкa

Гpoмaдa> y Львoвi, щo стaвилa свojt\,l зaвдaнняl\' He лиЩe бopoтися зa
свoi пpoфeсiЙнi iнтepecи, aлe Й <пpaцювaти для нaЦioнaлiзaцii tшкoли>
Пepшим гoлoвoю тoвapиствa <Учитeльськa Гpoмaдa> бyв пpoф M Гpy-
шeвськиЙ (дo 30 квiтня 1912 p.), a Йoгo HастyпHикoм бyв пpoф.Юлiян
Poмaннyк.

Ужe в дeHЬ пepшoгo зaгaпЬHoгo зiбpaння Toвapиствa <Учитeльськa
Гpoмaдa> бyлo в HЬoмy 298 члeнiв, a 1911 p _ 398 члeнiв Пepeд свiтoвoю
вiЙнoю <Учитeльськa гpoмaдa)) мaлa 11 фiлiй Toвapиствo <Учитeльськa
Гpoмaдa> фгaтo пpислy)|gлoся po3виткoвi yкpalнськoi шкoли i yкpalнськot
кyлЬтypи, хoна б./pyнтoвHип' poзpoблeнняM плaHy HaвчaHHя пpeдмeтiв з
yкpaiнo3нaвствa, висвiтлeнняt\,1 нa стopiнкaх свoгo opгaнy <Haша [lJкoлa>
(вихoдив з дeякoю пepepвoю вiд 1909 p' дo пoлoвини .|918 p ) бaгaтьox
питaнЬ з нaцioнaльнoгo вихoвaHHя тa внeсeHняM дo гaлицЬкoгo сeЙмy i
ypядoвиХ yстaнoв ни3ки Meмopiaлiв в iнтepeсax yкpaiнсЬкoi tJJкoли тaк,
нaпpиклaд, ГoлoвниЙ видiл тoваpиствa вF{iо 15 вepeсня 1909 p. мeмopiaл

дo гaлицЬкoгo сeЙмy в спpaвi yтpaквi3iiy з тaкими дeзiдepaтaми: 1) нe
пiддepжyвaти HaдaлЬшe yтpaквiзм у., 2) ухвaлити пepeм iнy iснyюv их yжe
yтpаквiстиvHиx кгlясiв пpи гiмнaзiяx y Бepeжaнaх i Cтpию нa yкpalнсЬкi
гiмнaзij; 3) yxвaлити пepeмiнy вс|х yтpaквiстичниx yЧитeлЬсЬкиx сeмiнapiй
в Гaличинi нa сeмiнapi i  з yкpaiнськoю виклaдoвoЮ мoвoю t71, c.10-17].
тoдi ж тaки ГoлoвниЙ видiл Toвapиствa нaдiслaв aнaлoгiчний мeмopiaл
КpaЙoвiЙ шкtльнiЙ paдi, щo дoклaднo oб/pyнтoвyвaв нeдoцiльнiсть
yтpaквiзмy з пeдaгoгiннoгo бoкy.

3 вибyxoм свiтoвoi вiЙни пepepвaлaся дiяльнicть тoвapиствa
<Учитeльськa Гpoмaдa), внaслiдoк чoгo пepeстaв виxoдити жypнaл
кHaшa rjJкoлa). Лишe з вeсHи 1916 p (нa нoлi Тoвapиствa тoдi стoяв
пpoф Киpилo Cтyдинський) вдaлoся Тoвapиствy вiднoвити свoю
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дiяльнiсть, aлe вoeнниЙ стaн нe дaвaв Йoмy мoжливoстi poзвиHyти iT, як
слiд t.{iкaвo, щo нa дeнь 1 листoпaдa 1918 p Гoлoвний видiл Тoвapиствa
пpизHaчив зaгaльнi збopи, aлe тoгo дня пpиЙшлa вeликa пoдiя:
пpoгoлoшeння нeзaлe)кнoстi 3aхiднoyкpaТнськor Peспyблiки тa вoeннi
oпepaцii y Cхiднiй Гaличинi [99' с' 21].

Пepшe зaсiдaння Гoлoвнoгo видiлy Тoвapиствa <Учитeльськa
Гpoмaдa> пiсля yкpaiнсЬкo-пoлЬсЬкoi вiйни вiдбyлoся y Львoвi2 жoвтня
1919 p ГoлoвниЙ видiл зaнявся пepeдyсiм вiднoвлeнням дiяльнoстi фiлiЙ
199, c 221

Cepeдньoшкiльнe yкpaIнсЬкe yчитeлЬствo бaгaтo npислyжилoся дo
вигoтoвлeння пiдpyнникiв для сepeднix шк|л - нe тiльки пepeклaдHиx з
пoлЬсЬкoT тa нiмeцькoi Moви, aлe Й opигiнaлЬниx з кypсy всiх пpeдмeтtв
сepeдньoT UJкoли. oфiцiЙнo Bигoтoвлeнням пiдpyvникiв гoлoвHe для
нapoдниХ шкiл, a 3 кoнeчнoстi iдля сepeднiх шкiл' зaЙмaлися спeцiaльнi
кoмiсit _ пoлЬсЬкa i yкpalнськa' щo jx yтвopилa пpи сoбi 1868 p КpaЙoвa
шкiльнa paДa У Львoвi 3a свiдчeнням npoф. Ю Poмaннyкa, який бyв
члeHoм yкpaiнсЬкoi кoмiсii вигoтoвлeHня пiдpyvникiв вh 1869 p. (oдHoю
3 пepшиХ пpaцЬ кoмiсiТ бyлo тaкoж yлoжeння yкpaiнськol тepмiнoлoгii,
нaсaмпepeд дo гpaмaтики' пoтiм дo всiх шкiльних нayк. Biд 1886 p oбидBi
кoмiсii - пoлЬсЬкa i yкpaiнськa - бeз влagгивoгo фopмaлЬHoгo po3в'я3aHHя
пepeстaли iснyвaти. a iхнiфyнкцii пepeбpaлa нa сeбe <Hayкoвa Кoмiсtя>
пpи КpaЙoвiЙ шкtльнiЙ paдi в склaдi 7 члeнiв [90' с. 133-136] Пiзнiшe
пiклyвaння пpo зaбeзпeleння сepeднix шкiл пtдpyнникaми noклaдaлoся
нa кpaйoвиx iнсneктopiв шкiл. Taк, в кiнцi 1900-х poкiв peфepeнтoм
пiдpyvникiв для yкpaiнсЬкиx HapoдHиx шкiл бyв кpaЙoвиЙ iнспeкгop |вaн
MатвiТв, a для yкpalнсЬкиx сepeднix шкiл - кpаЙoвиЙ iнспeкгop дp .lван

Кoпaч ПpиЙнявши нa сeф вiд ,l909 p peфepaт yкpaiнсЬкиx пiдpyvникiв
для сepeднiх шкiл, дp lв Кoпaч, зa Йoгo влaсниtt,t  пpи3HаHHяtvl '
Hасal 'пepeд noстapaвся пpo тe, щo склaA yкpaiнсЬкиx г iмнaзiЙних
niдpyvникiв пepeнeсeнo вiд npивaтнoТ книгapнi дo кl{игapнi Hayкoвoгo
тoвapиствa iм. Шeвчeнкa y Львoвi. a нaклaд jх видaвaнo звичaЙнo
pyсЬкoruy Пeдaгoгtvнoмy Тoвapиствy, - пepeд тим пpoдyкцieю тиx
пiдpyvникiв зaЙмaлaся КpaЙoвa шкiльнa paдa, щo дiстaвaлa вiд
гaлицЬкoгo сeЙмy щopiннo сyбвeнцiю в квoтi 8000 кopoн Ha видaвaння
yкpaiнсЬкиx г iмнaзiЙних пiдpyнникiв [59. с. 137-138].

Пepшr yкpa|HсЬкi пiдpyнники для oдинoi yкpаiHсЬкoi г iмнaзrr -
aкaдeмivнoi y Львoвi (в тiЙ гiмнaзi.j yвeдeнo yкpaiнсЬкy f\,toвy як виKлaдoвy'
вiд 1863/64 LUк p.y Hижчих Клaсax, aвiд1873174 шк p -y вищих клaсax)
бyли сaмi пepeклaди з нlмeцькoi мoви, nисaнi тя)ккoю t\ 'oвoю пpи
нeвиpoблeнiй щe yкpaTнськiЙ тepмiнoлoгiТ' Тoмy щo Hаклaд тиx пiдpyvникiв
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бyв нeвeликиЙ, видaвaння ix бyлo бiльш iAeЙним дiлoм, нtж кoмepцiЙним.

o'o*, зpoзyмtлa piv, зa видaвaHHя шкiльниx пiдpyvникiв для aкaдeмiчнoi

гtмнaзij в3япися yкpaiнськr тoвapиствa <Cтaвpoпiгiя> i <ГaлицЬкo-pyсЬкa

['aтиЦя). a пiзнiшe Toвapиствo <Пpoсвiтa> y Львoвi. 3i  зpoстaнням

кiлькoстi yкpaiнських гitйHa3iЙ, як дep)i(aвних, тaк i пpивaтних, noвa)кHo

зpoстaлa кiлькiсть yкpa jHсЬ1(иx yvнiв, щo вимaгaлo iнтeнсивнoi пpaцl нaд

вигoтoвлeHням шкiльниx пiдpyЧникiв. Biд .1900-х poкiв з 'явилaся цiлa
низкa opигiнaлЬHиx niдpyчHикiв 3 лaтиHсЬкo|, гpeцЬкol i  HiмeЦЬкol мoви'

мaтeматики, фiзики, xiмii, пpиpoдoзHaвствa, npиЧoмy пiдpyнники 90-x

poкiв минyлoгo стoлiття i 1900-x poкiв, зa oцiнкoю вiдoмoгo пeдaгoгa

hpo"n""" Бiлeнькoгo, (зpивaютЬ з вepбaлiзмoм i мeхaнiчнiстю Й

нaмaгaютЬся в кoжнlй дiлянЦi 3HaнHя видoбyTи oбpaзyючi вapтoстi. стaютЬ

щopaз мeнш| oб.eмoм) |14, с. 152-153|'
Гaлицькe yчитeлЬствo сepeднix i вищиx шкiл бaгaтo пpислyжилoся

po3виткy yкpajнсЬкoгo nисЬмeнствa, - дoситЬ 3гaдaти тyт iмeнa oсипa

Мaкoвe", Бoгдaнa Лeпкoгo, Пeтpa Кapмaнськoгo, BaсиЛя Пaчoвськoгo,

Aнтoнa КpyшeльницЬкoгo; пyблiцистики _ Hanp., в oсoбaх Ю. Poманvyкa,

oлeксaндpa БopкoвсЬкoгo, гpигopiя t.{eглинсЬкoгo, oл Бapвiнськoгo,

B.llypaтa; нayки в piзHиx ii дiлянкax, _ нaзвy тyт для пpиклaдy |мeнa

oмeлянa oгoнoвськoгo, Cтaнiслaвa дHiстpянсЬкoгo, К CтyдинсьtФгo,

MaкoвeЙ, oстaп Maкapyшкa, !eнис Кopeнeць Heмaлo гaлиЦЬкиХ сepeднЬo-

i висoкoшкiльниx пpoфeсopiв бpaлo yЧaстЬ в пoлtтиЧF|o-гpor\iaдсЬк|п,l житт|

Дoсить 3гaдaти ryт iмeнa нaЙбiльш зaслyжeних сepqд HиХ пoсл|в гaлицЬкoгo

сeЙмy i  aвстpiЙськoгo пapлaMeнтy _ д-pa Aмвpoзiя Янoвськoгo,

Ю.Poмaнvyкa, oл' Бapвiнськoгo. Aнaтoля Baхнянинa. Г l-{eглинськoгo'

Poмaнa 3алoзeцькoгo. o. Кoлeсси, C .QнiстpяHсЬкoгo [6, с 102-118]

noвстaлo зaХoдoM yvитeлiв сepeднix шкiл, як ptвнo ж пoвстaнHя l poзвитoк
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бaгaтьoх Hayкoвиx i кyльтypнo-пpoсвiтнiх opгaнiзацiЙ в Гaличинi зaвдячyс
актиB|-{|Й yЧaстl тa пpoпaгaHдl сepeдHЬo- i висoкoшк|лЬHoгo yчитeлЬствa
117, c 119-1241

Haкiнeць, згaдaю, щo Heмaлo yкpaiнсЬких сepeднЬo- i висoкoшкiльних
пpoфeсopiв пiд vaс свiтoвoi вiЙни бyлo в pядax УкpaТнських сiчoвиx
стptльцiв, а щe бiльшe дoбpoвiльнo встyпилo lx пoтiм дo Ciчoвих стpiльцiв
i УкpaTнськoi гaлицькoi apмii, пpи чoMy нeмaлo 3 тиx вoякiв зaгиHyлo Ha
noлi бoю*.

Пpo внyтpiшHe життя сepeдньoi |'lJкoли тa пpo пoзaшкiльнe х(итгя ij
yvнtв вtд 1848 p знaxoдилo цiкавиЙ мaтepiaл нe лиЦJe в oфiцiЙних звiтax
сaмиx шкiл, aлe Й в листaх i  спoминaх кoлишнix yvнiв

.Qисциплiнa в сepeднtх ЦJкoлaх бyлa пo-стapoмy сyвopa, _ тiлeснi кapи
зaлюбки в)кивaли тaкo)l( yкpaiнськt пeдaгoги, в тiм числi i кaтexити Пpo
oднoгo з кaтexитiв, a сaмe o A .QoбpяHсЬкoгo, кaтeхитa бyнaцькor гiмнaзt['
щo npИ yживaннi т iлeснoТ кapи в 4-мy класi Аня 14 листoпaдa 1901 p
дoпyстився кpaЙньoi )кopстoкoстi нaд yннeм.Qepгaкoм (пoбив тoгo yЧня'
a пoтiм пoвaлeHoгo пoЧaв мiсити нoгaми), дoвiдyeмoся з вiдкpитoгo nиcтa
зa пiдписoм <Ученики бyvaцькoi г iмнaзi i> B тiм листi yннi бyvaцькol
гiмнaзii в3иваютЬ КpaЙoвy шкiльнy paдy якнaЙскopЦ.le npислaти tнспeпopa
для пepeвeдeHня слiдствa, <iнaкше, _ пишyтЬ вoни, _ вiдпoвiмo тepopoм
нa тepop i пoдyмaсмo пpo зм|Hy вlpи, щo iЛao тaкиx piзникtв зa свящeник|в>
[78, c 411] He слiд зaбyвaти' щo нaвiть тoгoчaсниЙ пpoфeсop пeдaгoгiки
на бoгoслoвськiм фaкyльтeтi Львiвськoгo yнiвepситeтy o lвaн Баpтoшeв-
ськиЙ y свoТЙ пpaцt <Пeдaгoгiя pyскa aбo нayкa o вoспитaFtю) (Львlв.
1891 p ) y poздiлi пpo кapи бyквaльнo вислoвився тaк: <Якъ 3лe yживaти
poзги зaЧaстo. тaкъ злe eстЬ He yживaти eЙ Hикoли Ктo бьr нe хoт.Ьлъ
yживaтЬ poзги для yкapaня свoeЙ tv|тv||lv|, нав*ть въ cлyчa нaЙбoльшиxь
eЙ пpoстyпкoвъ, тoЙ пoкa3aлъ бьt тьtмъ ли|'lJЬ вeликy дoзy злe пoнятoЙ,
пoблaжливoсти> [,|2 с 86]

У спoгaдax кoлишнiх yннiв сepeднix шкiл зHaХoдиllo згaдки пpo тe,
щo фiзиvних кap не Цypaлися тaкi визначнi пeдaгoги. як Гp l-|eглинський,
|ван ПpиЙмa Й iн Тaк. згaдyючи пpo <стpoгlсть> | Пpийми, диpeктopa
явopiвськo't yкpaТHсЬкoi гiмнaзrl. Ceмeн Xapaмбypa вкaзyс. щo <ПpиЙмa
кapaв гoстpo зa npoвиHи, aлe нe Hищив yчHя, нe викидaв з г iмназi l  Cтaлив
xapaKгep Й нe любив дoнoщикiв> [113, с 75] T BoдяниЙ y свoTх спoгaдaх
npo l ПpиЙMy пишe. щo стpoгtсть Йoгo нe пepel!кoд)кaлa тoмy, щoб тi
сaмt yннi, щo нepaз зaзHaли на свoTЙ спинi вaжкy pyкy диpeКгopa, любиЛи

-Cписoк-дyжeнeпoвниЙ-тиxyvитeлlвсepeднiх iвищихшк|л.щoпoляrливpp 1914.
1920 за кpaщyдoлюбатькiвщини, налiнyс 26 ociб |21,с 163.164l
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Йoгo: <Як мeнi вжe пo вiйнi poзскaзyвaли, кoли ПpиЙмa вepнyвся в 1917
poцi з зaслaHHя з Poсii i кoли Йoгo кiлькa yvнiв пpипaдкoвo стpiнyли нa
вyлицi в Явopoвi, як Тxaв фiякpoм зo стaнцil дoдoмy, випpягли кoнi Й сaмi
зaвeзли диpeктopa дoдo]\'y) [25' с 49]. flиpeкгop Г. l-{eглинськиЙ такoж
нepiдкo зaпpoшyвaв дo сeбe (нa чopHy кaвy> yvнiв, щo пpoвиHилися в
пopyшeннi шкiльнoi дисциплiни: (кaзaв клaстися нa стoлик i виnисyвaв
тoвстeнЬкoю кoомaтoю y тpoстиHкy yзбpoснoю pyкoю нepвoнi зHaки
шкiльнoТ дисциплiни> [18' с '  .135]

Maбyть в спaдщиHy пo eзy|тсЬких шкoлaх 3aлишивcя звичaЙ, HeмoB
oсвячeниЙ шкiльнoю тpaдицieю, 3вoдити бiЙки з х(идar\4и AвстpiЙськa
влaдa мaлa бaгaтo клoпoтy, пoки викopeнилa тoй звичaЙ, щo пepeтpивaв
y пpoвiнцiaлЬHиx г iмнaзiяx пoзa 70-тi poки Х|Х ст [1, с. 309]. Cпpавдi '
дp C Бapaн в свo[х спoгaдax пpo гiмнaзiaльнi poки в сaмбipськiЙ гiмнaзiТ,
цyди вiн встyпив 1891 p, зayвaxrye, щo (стapшi yvнi нaсoм, aлe piдкo,
[Uyкaли зaчiпки з жидailnи> [5' с 239]

Cтaвлeння зaгaлЬнoj i шкiльнot aдмiнiстpaцiТ дo yкpaTнськoi шкoли
та дo yкpaiнсЬкиХ yннiв зoкpeмa, яскpaвo iлюстpyють такi дaнi. 12
листoпaдa 1849 p. y львiвськiЙ акaдeмiннiЙ гtмнaзiT стaлaся тaкa пoдiя:
yvнi стapшoгo Клaсy пiдняли на лeкцii npoфeсopa нiмeцькoi мoви кpик i
свист, тaк щo тoЙ мyсив oпyстити клaс. ПpиниHa тaкoj пoвeдiнки yннiв, як
виднo з листa кpилoшaнинa Mиxaйлa Кyзeмськoгo дo мiнiстepсЬкoгo
paдHикa в oсвiтнiЙ сnpaвi Гpигopiя Шaшкeвичa, пoлягaлa в тoмy, щo
пpoфeсop <пpи вiднитyвaннi кaтaЛoгy (спискy yннlв клaсy - C.)onyскaв
пpидaтoк <нe> [98' с. ХV||] Aлe знaниЙ y)кe нaм iнспeкrop Е. ЧepкaвськиЙ
в свooмy дoнeсeннi гp.ГoлyхoвсЬкoмy висвiтлив тy пoдiю, як пoлiтиннy
дeмol|стpaЦiю, a тoЙ дoнtс в тaкoмy сaмoмy виглядi мiнiстpoвi oсвiти
гp Тyнoвi.  3aвдяки o Г. ШaшкeвиЧy iнтpигa гp. Гoлyxoвськoгo i
Е Чepкaвськoгo виЙшлa нa свiт БoжиЙ' iдeмoнстpaцiя yннiв пoзбaвилaся
пoлiтичнoгo зaбapвлeння ТoЙ сaмиЙ iнспeкгop E. ЧepкaвськиЙ листoм з
tня 28 лютoгo 1855 p. дoнiс мiнiстpoвi oсвiти, щo yЧeHЬ сaмбipськoi
гtмнaзi l  MиxaЙлo ТoвapницькиЙ нaписaв вipш <Tyгa зa oтЧинoю>, дe
вивeдeнo кoзaкa. щo тyжитЬ 3a свoсю piднoю УкpaТнoю, сидячи в нeвoлi
в Кpимy, a дo нaписaння тoгo вipшa зaoхoтив yчHя кaтexит сaмбipськoi
г iмнaзiТ E Гepaсимoвиv [.109, с. 151]

Bopoжe стaвлeння дo yкpaiFtсЬких yvнiв зaсBojли сoбi мaйжe yсi
нaстyпHики Е Чepкaвськoгo пoляки-iнспeктopи сepeднiх шкiл, пpo щo
МoжyтЬ свiднити дaнi '  т зв. <iзбiснiя yкpaТHсЬких млaдeHцiв>. Тaк'
Haпpиклaд, в сaмбipоькiЙ г iмназiT 1898/99 шк p в 7-мy клaсi булo23
yкparнцi, 22 пoляки i  6 жидiв; з HиХ дo 8.гo клaсy пepeЙшлo 11 yкpatнцiв,
21 пoляк i6 жидiв, сeбтo пepeпaлo 12 yкpaiHцiв, .1 пoляк iн i  oднoгo
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жидa Heмa чoгo дoвoдити тyт, щo тaкиЙ виcлiд iспитiв стaвся нe тoмy,
щo yннi-yкpaTнцi бyли в пopiвняннi з пoлякaм мeнш yспiшнi в нayцi, a
тoмy' щoтpeбa бyлo встaнoвити y 8-мy клaсi пepeвaгy нa кopистЬ пoлякiв
p2, c 2aal

Кoжнa yкpaТHсЬкa гiмнaзiя бyлa пiд пoстiйним Heвсипyщим дoглядorvt
нe лицJe пoльськoi зaгaлЬHol i  шкiльнoТ aдмiнiстpaцi i ,  aлe yсЬoгo
noлЬсЬкoгo гpoMaдяHствa. oфiцiйнi i нeoфiцiЙнi дoглядaнi нe цypaлися
жaдних засoбiв, щoб oсягнyти якщo нe oстaтoчнoi лiквiдaЦii' тo бoдай
тимчaсoвoгo зaкpиття тoТ чИ iншoi yкpaiнсЬкoi гiмназlt.. .Qля пpикладy
нaвeдy тyт хapaктepний фaкг 3 )t(иття явopiвськoi yкpaТнськoТ пpивaтнoТ
гiмнaзi i ,  щo пoвсTaлa ,| 908 p. oдHoчaсHo 3 тaмoшнЬoю noлЬсЬкoю
пpивaтHoю гiмнaзieю <Ha зaсiдaннi (гiмнaзiЙнoгo. - C.) кoмiтeтy з tня27
тpaвHя 1913 p. пoвiдoмлясдиp. Пpиймa, щoдp.Mишeвскi(пoляк. -  C')в
зaстyпсгвi мiськoгo лiкapя вiдкpив 6ув 40 випaдкiв тpaхoми в гiмнaзii
Cпpoвaджeнo д-pa Кoсa з Пepeмишля, a piвнoнaонo пpиiХaв i сaнiтapниЙ
лiкap з нaмiсництва Й ствepдили oбидвa, щo He бyлo aнi oднoгo слyЧaю
тpaxoми в нaшiй г iмнaзi i> [20' с. 6]

He мoжнa o[,lинyти тyт дy)кe пoкaзHoгo стaвлeння вищoi шкiльнoj
влaдИ дo пaM'яти гeнiя yкpaТнсЬкoгo нapoдy _ T. Шeвчeнкa КpaЙoвa
шкiльнa paдa зaбopoнилa yсiм yкpaТнсЬким сepeднiм шкoлaм святкyвaти
50-лiття з дHя сп'epтi Т.Шeвчeнкa в oдиl'| дeнь (.t1 бepeзня 1911 p ) з
yкpaiнсЬкиM гpoмaдяHствoм Bнaслiдoк тoТ зaбopoни yннi yкpaТнсЬких
гiмнaзiй влaштyвaли 11 бepeзня 1911 p. oднoдeнниЙ стpaЙк

Cтaвлeння yнитeлiв-пoлякiв дo yкpalнсЬких yvнiв нaзaгал 6yлo
кopeктHe, aлe дeкoли сepeд них noпaдaлися oсoби. щo oдвepтo виявляли
свoю нeпpиязHЬ дo yvнiв-yкpаiнцiв лишe тoмy, щo вol-|и - yкpatнцi. Тaким
бyв, нaпpиклaд, зa сnoгaдaMи д-pa Boлoдиtt,lиpа Лeвицькoгo, кoлишнЬoгo
yчня тepHoпiльськoТ гiмнaзiТ, yчитeлЬ лaтинсЬкoi lvtoви в тiй г iмнaзi i
п eзepскi, щo (HeHaвидiв yкpalнцiв. Та cвolм шoвiнiзмoм зaщeпив y il4eнe
yкpaIHсЬкoгo дyхa. l.{e - мoв пapaдoкс, aлe спpaвдi eзepскi нe мeншe вiд
П(eтpa) Лeвицькoгo (тoгoнaснoгo знaмeнитoгo yч итeля yкpaiнсЬкoi l.,loви
в тepнoпiльськiЙ г iмнaзi i  _ C ) вихoвyвaв нaс в yкpatнськiЙ iдei> [63, с
233] Пapaдoкс д-pa B Лeвицькoгo, бeзпepeчнo, мaв niд сoбoю дeякиЙ
гPУнl бo пoльськиЙ шoвiнiзм спpaвдi He oдF|oгo г iмнaзiaльнoгo yчHя
п|д|'l.lтoвxHyв свlдoмo вpoстaтися в yкpa|нствo

БeзпoсepeдHЬo Ha poзвитoк нaцioнальнoгo пoчyття сepeднЬoшкiльнoi
yкpаiнськot мoлoдt, зpoзyмiлa piн, впливaли iдeЙнi yнитeлi-yкpaiHц|, a
щe бiльшe, мaбyть, тaeмнi rypтки сepeд yvнiв 3дaвaлoся б пpиpoдним
спoдiватися, щo нaцioнaльнy свiдoмiстЬ сepeд yкpaTнськoT мoлoдi
пpoбyджyвaлИ Haсaмпepeд кaтeХити тa yнитeлi yкpaiнськoТ мoви i
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л|теpaтypи Ha жаль, дiЙснiсть He виnpaвдaлa пoвнoю мipoю тих
спoдiвaнoк Гpeкo-кaтoлицькi кaтexити в свoiЙ бiльшoстi бyли зaвзятi
мoсквoфtли-oбpyситeлi <Boни свiдoмo спиHюваЛи, a тo Й нeщаднo
Hищили сepeд нaцJиx yчH|в вс| пpoяви yкpa|HсЬкoгo дyХa' виxoвyюЧИ
дopoст для пoпoвHeння вигибaючИх з poкy Ha piк мoсквoфiльських pядiв>
[5' с 236] oсoбливo злy пaM,ятЬ в cпoгaдaх yннiв зaлишив пo сoбi кaтeХит
тepнoпiльськoi г iмнaзi i  o Кoпитчaк 3a сnoгaдoм д-pa eвгeнa
oлeсницькoгo, (E}ся MoлoдЬ нeнaвидiла Йoгo i  тaк сaмo нeнaвидiлa
пpeдMeт, яКoгo вчив Bсi мyсили вмiти нaпaм'ятЬ Aoвжeлeзнi цитaти з
святoгo Письмa тa з святиx oтцiв. мyсили вичисляти всiх пpopoкiв вeликИХ
I Maлих, aлe дo спpaв сaмol peлiг| l  всl  ми скopo пoчaли стaвитися
скeптичHo. бo цiлy пpoблeмy вipи npислoнювaлa нaм oсoбa Кoпитчaкa>
lтiльки стpaшний випaдoк. щo тpaпився в тlЙ г iмнaзi i  1892 p. '  -  yчeнЬ-
yкpalнeЦЬ зaстp|лив yЧитeля. - пoклaв кpaЙ yvитeльськtЙ д|ялЬHoстl
o Кoпитчaкa. бo oднoю з пpичиH тoгo випaдкy (пpизHaли фaкг, щo гp -
кат кaТexит He лиш нe Mae yблaгopoднюючoГo впливy нa N'oлoдЬ, aлe
дeмopалiзye j| свolми дpaкoHсЬкими мeтoдaми тa свoсю гpyбiстю i
бeзсepдeннiстю> [76' с 68-69j Дo peчi згaдaю, щo в тiЙ самiЙ г iмнaзi i  в
60-х poкaх кaтeхитoм бyв o Baсиль ЛoпaтинськиЙ, щo, зa спoгaдoм
oл БapвiнсЬкoгo, гapHиМ виKлaдoм yмiв пoдaти Hayкy в лeгкiй i пpиeмнiй
фopмi' a свoiмИ eкзopтa[,tи пopивaв сepця юнaкiв [10' с 25]

lJ-|oдo yнитeлiв ptднol мoви _ бiльшiсть lХ щe в 80-x poкaх минyлoгo
стoлiтгя Haлe)кaлa дo мoсквoфiлiв, щo вчили piднoi шtoви 3 пiдpyнникiв,
писaниХ нeзpoзyмiлим язичieм [63. с 230] Кpiм тoгo. тpeба naм.ятaти,
щo в пoлЬських г iмнaзiях нa Hayкy yкpalHсЬкoТ Мoви як нeoбoв'язкoвoгo
пpeдмeтa звичaЙнo визнaчaлaся aбo oстан||я гoдина пepeд oбiдoм. кoли
yчeнЬ вx(e дy)(e втoмлeниЙ i paдиЙ пiти дoдoмy. aбo oкpeмa гoдинa пiсля
oбtдy. oднe l дpyгe - вeликa спoкyсa дпя yчt{я нe Йти Ha Hayкy yкpaiнськol
мoви [67. с 25] Haкiнeць' бaгaтo зaвaх(aв зaцiкaвлeнню yvнlв yкpаiнсЬкoгo
t\'oвoю | л |теpатy poю сaми Й poзпoдiл нaвчaл ЬHoгo Maтeplалy yкpa l HсЬкol
мoви i  лiтepaтypи пo oкpeмиx кЛaсax г iмназi i  Bсi т i  пpoгptxи щoдo
yкpaltlсЬкo| Мoви | лlтepaтypи як пpeдMeтa нaвЧaнHя B сepeдн|Х l.lJкoлaх
дyЖe дoбpe вiднyвали нацioнaльнo свiдoмl yннl '  виявoM нoгo бyв
<oтвepтиЙ Лист yчeникiв yкpaiнцrв yсiх г iмнaзiЙ Cхiднoj Гaлинини дo
Bп пaнtв npoфeсoptв yкpa.HсЬкo. Moви Й лiтepaтypи yнiвepситeтy i
сepeдH|Х шкiл> (вмlщeнo Йoгo нa стopiнкаХ Чaсoписy <Moлoда Укpaiнa>,
1901 p, н 10) У тoмy листi  yннi в|АcтaэИл|А тaкi  дoмaгaння: к, l  -e '
yкpa]HсЬкa Moвa Myсить бyти в сepeднiх шкoлaХ тaк сaмo oбoв'язкoвoю'
як i  пoльськa мoвa - 2-e- ми пoт peбyсмo змiни дoтeпepiшньoгo спoсoбy
пoдaвaнHя yкpaТнсЬкoТ мoви i лrтepaтypи Як мoжнa дoбpe yнити aбo
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yчиTися, кoли в Hизших клaсax пoдa€тЬся yкpaiнсЬкy лiтepaтypy Х|X ст,
a в Vl| клaсi_ стаpy лiтepaтуpу.3-e: дoмaгaсмoся змiни пiдpyvникiв дe
скpивлeHl oц|Hки нaших писЬмeHHикlв, дe викинeнt щoнаЙгapнltUl |ХHI

твopи 4-e.' жaдaЙтe yсyнeння дoдaткoвo| Hayки yкpaTHсЬкoi MoвИ для
пoльськoj мoлoдi}ки, дe вoHи щoЙнo yчaтЬся tlvicaти Й читaти, щoби пoтiм
з HaMи pa3oм yЧитися yкpaiнсЬкol лiтepaтypи ЖaдaЙтe, щoби нoти
пoстyпy для HиХ бyли тaк сaмo вaЖнi, як нoти з iнших npeдмeтiв>
Кiнчaeться лист тaк: <Ce нe кличyтЬ вaс мoлoдики' сe клинe цiлa
сyспiльнiсть, цiлиЙ Hapoд, сe клиЧe вaс мoryтнiЙ гoлoс зpaнeнoгo сepЦя
Укpa]ни> [7B' с 409-410]

Bсe ж i тoдi бyли сepeднЬol!кiльнi пpoфeсopи.yкpalнiсти, щo вмiли
пpoбyдити нaцioнaльнy свtдoмiсть сepeд yкpaiнсЬкol мoлoдi Ha чoлi iх
смiлo мoжнa пoстaвити пpoф Юлiaнa Poмaннyкa (1842-1932). щo yжe
1871 p paзoм з пpoф Кoстянтинoм Лyнaкiвським (.|846-1912) склaв
<Читaнкy для 1-oi i2-oi кnяcи сepeднiх шкiл> (тoгo сailлoгo poкy вИдaЛo П
тoвapиствo < Пpoсвiтa> y Львoвi), a пiзHiшe багaтo пpислyЖився poзвиткoв|
yкpa|HсЬкoгo сepeдHЬoгo шкiльництвa як noсoл гaлицЬкoгo сeЙмy тa
aвстpiЙськoгo пapламeнтy MaЙжe в кoжнiЙ г iмнaзt l  сepeд пpoфeсopiв.
yкpaiнцiв були oдиниЦi, щo Ha них oпиpaлoся нaцioнaльнe виХoвaнHя
гiмнaзiaльнo[ мoлo4i Чим дaлi.  всe бiльшe зpoстaлa кiлькiсть
пpoфeсopiв, щo стaвили свoirvt зaвдaHHям нe лишe дoбpe виклaдaти свtЙ
пpeдMeт, aлe Й виxoByвaтИ yкpa|HсЬкy MoлoдЬ в нaЦioнaлЬH|M дyс|
oсoбливo дoбpe стoялa спpaвa нaцioнaльнoгo виxoвaння мoлoдi в тих
гiмнaзiях, дe Ha чoлi Tx стoяли висoкoiдeЙнi yкpатнцi, як. Haпpиклaд.
ГpигopiЙ QeглинськиЙ1117 '  с 68; 75' c.52l i  Aндptй Aлиськeвич [68 с 216].
диpeкт.tэи пepel, lисЬкoi г iмнaзi i ;  |вaн ПpиЙмa [95' c 42| i  Ярoслaв
Бiлeнькиl i  [113' с.78], диpeктopи явopiвськoi г iмнaзi l ;  MихaЙлo
Гaлyщи:' :ькиЙ|21, с 161: 65, с 225|. диpeктop poгaтиHськoi гiмнaзli

He мaючи мoжливoстl згaАaтИ тyт yсiх тиx пpoфeсoptв, щo пpислyх(И-
лися спpaвi нацioнaльнoгo вихoвaHня сepeдHЬotдкiльнoТ Moлoдi, дoзвoлю
сoбt тyт пoдати для пpиКлaдy дeкiлькa iмeн з числа тих пpoфeсopiв' пpo
якиx y сnoгадaХ кoлишнtх Txнix yннiв зHaхoдимo тeплi pядки i  пoдякy зa
тe. щo зyмtли глибoкo в дyЦJaХ свo[х yннiв зaпyстити кopiння yкpajнсЬкoi
нaцioнaпьнoi iдel Тaк. дp Е oлесницькиЙ щo в 70.х poкaх був yчнeM
тepнoпiльсt,кoi гiмнaзii. y свoIх спoгaдax. м iн , пишe пpo пpoф Кoстянтинa
Гopбaля <Я вжe вiд п'ятoгo кпaсy с,тaв бувaти y нЬoгo ,qoMa гoсТeм.
дiстaвaв кHижки дo читaHня, гoвopив свoбtднo пpo всe i дyжe бaгaтo
кopистaв Йoмy бaгатo 3авдячyю i пiд oглядoм poзвoю нaцioнaльнot,
свiдoмoстi iвзaгaлi пiд orлядoм 3aгaлЬHoioсвiти> [76' с 63] <Як нtх<нo'
нeпoM|THo 3aпaлювaв y сepцях Haших вoгники нaц|oHaлЬHo| св|дoMoст|

551



Biн цe poбив пo.fvtистeЦЬки, нaвiть нa гoдиHaX бoтaнiки>, Tак згaдye
пpoф.К Гopбaля пiзнiшиЙ Йoгo yveнь в пepeмисЬкiй / iмнaзiTдp |вaн Бpик
[18, с 134]. Teплy згaдкy пpисвячye дp Е oлeсниЦькиЙ пpoф д-poвi
paнилу Людкeвинeвi, yvитeлю iстopil: вiн <визнaчався HeзвичaЙнo гapним
виклaдoli Cмiлo Mo)|ry цe стBepдити, щo тaкoгo виклaдy He Чyв я бiльшe
aнi в гiмнaзii, aнi в yнiвepситeтi . He paз бyвалa гoдинa iстopii oстaнHя
пoпoлyднi Bдapилa гoдиHa' пpoдзвoнив дзвiнoк' a зиMoвoю пopoю
нaлягao сai'e тeMHoтa Час булo Йти дoдolt'y, тa 3 зaслyхaHo| гpoмaди
yнeникiв нirгo l He nopyшився Bсi слyxaли дaлЬшe i були би paдo слyХaЛи
дo nlвнoнi' _ тaкиM чapoм Haпyвaлa нaс HeзвичaЙнa cиna слoвa тoгo
пpoфeсopau [76, с 60-61] Пpo iншoгo yЧитeля iстopi l  пpoфeсopa
пepeмисЬкoi гiмнaзij Гpигopiя Beличкa, кoлишнiЙ Йoгo yнeнь пpoф. дp
lвaн 3iлинськиЙ nишe' щo Г Beличкo кpитич|.|o oсвiтлювaв дeякi фaкти iз
всeсвiтньoi тa yкpa|HсЬкol iстopir, (якi, нa Йoгo дyмкy, бyли нeвipнo aбo
тeндeнцiЙнo пpeдcтaвлeнi в пiдpyнникаx L{i свoi пoгляди вискaзyвaв
нepaз см|ливo в пpисyтHoст| в|3итaтop|в . | цю свoю в|двaгy пepeплaтИв
нeбaвoм yтpaтoю вЧитeлЬсЬкor пoсaди. . Йoro смiливi дyмки зaпадали
глибoкo в нaшi мoлoдeнi сepцяD [52, c 152l У спoгадaХ д-pa |вaнa
oкoлoтa зHaXoдиt\ io живиЙ oпис лeкцiТ з 1905 p пpoфeсopa oлeгa
l.{eлeвинa, yчитeля гeoгpaфiТ в пepeмисЬкiЙ гiмнaзii Ha мaпi Cхiднo]
eвpoпи пpoфeсop пoкaзyвaв yЧHя[i 1-гo клaсy вeликi пpoстopи, зaсeлeнi
yкpa.нцями, з.ясoвyвaв пpиpoднi бaгaтствa Укpaiни, I j  стapoдaвHю
кyлЬтypy. а в тoЙ )кe Чaс вкaзyвaв, щo (ми бiднi ,  ми нeзнaнt, ми
лeгкoвaх(eнi' a нaвiть пoгopд)кyвaнi Чoмy цe тaк? Чoмy?! _ l нa цe -
нoмy? - дar yЧитenь-пaтptoт вiдnoвiдь A зaкiннye силЬHим aкopдoМ:
<Якщo He xoчeмo бyти тiльки пoгнoсM дpyгиx, сильнtшиx нapoдiв _
Мyсимo стapaтисЬ змiнити сeбe Myсимo пoзбyтись нaших xиб
ПepepoдитисЬ ]vlyсимo A тими, щo пpaцювaти пoвиннt нaд цien эмiнoю,
Niaстe бyти ви> l кiнчae aвтop спoгaдiв пpo o. L{eлeвинa пpизнaHняll, щo
слoвa тot лeкцii Йoгo (HeзмlHними лиtlJилисЬ в мoЙoмy мiзкy дo нинi.
Tiльки нинi дoклaднiшe poзyмiю lх тягap> |75' c 2o4l ТoЙ сaмиЙ автop
пpисвятив тeплi pядки y свolx спoгaдaх пpoф oсипoвi ПpислoпсЬкor\'y.
щo (зaвщqи шaнyвaв |ндив|дyaлЬHlстЬ yчня)), a <yннi |.!aнyвaли | ц|Hили
Йoгo пpaцю A щo нaЙвaжнiшe: yннi знaли' щo мiж дyмкoю. слoвoм i дiлoм
npoф.ПpислoпсЬкoгo ptзницiзнaЙти He ilnoжна)) |75' c 205-206] У спoгaдax
кoлишнiх yvнiв пepeмиськoi г|lv|Haз|i зHaХoдип,lo тeплy згaдкy тaкoж npo
пpoф Ceвepинa 3apицЬкoгo. yчитeля iстopii [18, с. |36' 46' с 109]

Heмaлo сnpияли пpoбyджeнню i poзвиткy нaцioнaльнoТ свiдoмoстi
nopyч з yчитeляMи гiмназiЙ тaкoж вихoвHикИ i диpeктopи бypс' сeбтo
iнтepнaтiв для yvнiв сepeднiх шкiл. Тaк, y спoгaдaх д-pa пpoф Mиpoнa
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Кopдyби знaхoдиMo тeплy згaдкy пpo oстaпa Maкapyшкy, диpeктopa
|нститyтy св Mикoлaя y Львoвi o. Maкapyшкa 3 noчaткoм 1891/92 шк p.
opгaнiзyвaв пpи |нститyтi  наyкoвo-лiтepaтypний гypтoк пiд нaзвoю
<Пpaця>, бyвaв нa кoжнiм зaсiдaннi гypткa, a <пiсля дискyсii пoдaвaв
свoi зaввaги тa зaгaлЬний oсyд peфepaтy... A щo peфepaти тopкaлися
пepeвa)кFto piзнoi tстopii тa писЬMeнствa, тo зм|ЦHювaли HaцloнaлЬHy
свiдoмiсть> [60' c 244-245l

Moжe бyти, щo щe бiльшy poлЬ в спpaв| нaЦ|oнaлЬнoгo виХoвaHHя
сepeднЬol 'JJк|ЛЬHo| мoлoд| вlд|гpaли тaetйн| гypтки' т 3в. (гpoMaди)
yкpaTнсЬкиx yчHlв

3a спoгaдaми oл БapвiнсЬкoгo, п|двaлиF|и дo зaснyвaнHя гpotr{aд пo
гtмнaзiЙниx мiстaх пiдгoтoвив,Qaнилo Тaнячкeвич, щo сa[4 як вихoвaHeЦЬ
львiвськol дyхoвHoi сeмtнapii, Haлe)кaв дo львiвськoi <Гpoмaди> (нлeнaми
l i  бyли yvнi дyxoвнoТ сeмiнapi i ,  львiвськoi г iмнaзi i  тa стy.qeнти
yнiвepситeтy) i  бyв i i  дyшeю Ha дyмкy Яp Гopдинськoгo, oднiсю з
нaЙстapiшиx yннiвськиХ гpoil4aд бyлa, мaбyть, сaмбipськa' a нeзaбapoм
зaсHyвалaся тaкa гpo|\, laдa y Львoвi, - мaбyть' 1863 p. [40' с 56]
oчeвиднo' сaмбipська гpoмaда скopo МyсИлa дiЙти дo зHaчeння' кoли
Mихaйлo КaчкoвськиЙ yжe 1 862 p тaк хаpaКтepизyс Гi в листi дo Aмвpoсiя
Шанкoвськoгo*: <Bъ бeс*д'ft нe тoлЬкo сь pyсиHaми, aлe и сЪ пoЛякaп,tи
yпoтpeбляютъ (yннi-yкpaiнцt сaмбipськoi гiмнaзii - C )тoлькo pyскaгo яз '
He3вaI(aючи нa гoHeнЬя зo стopoнЬ| пoлЬскиxь yчитeлЬoвъ и пepeкинчикa
pyскoгo - liperгopa Пoлянськoгo. кoтpoмy нa вoпpoсЬ| въ пoлЬскoмЪ
язьtц* - Hикoли пo пoлЬски, нo всeгдa пo pyски oтпoв.liдаютъ и тo He
тoлЬкo oтличнЬ|и, пaк нав.kть слaбeyши Тьtмъ спoсoбoмъ змyсилo гo дo
бeсtцьl pyскoи. Tяжкo My тo пpихoди.гъ B кoзацкихъ шaпкaxЪ хoдитъ
тy oкoлo 50 yvеникoвъ и вь иHшиХъ pyскиxъ шапкaхъ eщe бoльшe Тenep
xoдaтъ ol-|и въ )l(oлтЬ|хъ сoлo.vleHыxъ кaneлюХaХъ сo сивoвъ шиpo|(oвъ и
дoлгoвь встaшкoвъ 3apyнити Baм мory. жe сoб.lr сaMи зa свoи гpoши
тaки шaпки тa кaпeлюxи спpaвляють> [40, с 163]

3a спoгaдaми д-pa C Бapaна. yvня сaмбipсЬкoТ гiмнaзil в пepu.tiЙ
пoлoвинi 90.х poкiв' тoдiшня сaм6ipськa г|MHaз|я давaлa дyжe мaлo з
yкpaiнoзHaвствa' i цe знaHня тpeбa бyлo здoбyвaти сai'oмy. Caмбipськa
<Гpoмaдa> сaмe i  стaвилa свoiм зaBдaHням 3aпoвHити вaжЛивy
пpoгaлинy - бpaк нaцioнaльнoгo виХoBaHня yкpaiнськoi мoлoдi !o сaмбip-

-Aмвpoсiй ШанкoвськиЙ (наp 1832 p . пoмep 7 тpавня 1906 p ) бyв сnфaткy гiM}iазlалЬним
хатeхитott,t y Гaлининt' а вiд 1874 p - на Бyкoвинi (в Чepнiвцях) дe вiн бyв. зa вислoвoм
пpoф Cтenана Cмаль-Cтoцькoгo, (oсepeдкoм твepAoro зaкаЛаD Пiсля A Шaнкoвськoгo
3алишилoся Йoro,Iистyвaння. щo пepeхoвалo нe oдHy ц|кaвy в|сткy пpo сyчасHe Йol.i'|y жит.l я
[a0. с 3-12]
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сЬкoi (Гpoмaди)) yвiв aвтopa спoгaдiв, кoли вiH бyв щe yчнeм 3-гo клaсy,
пpoвiдник <Гpoмaди> Poмaн Ceмбpaтoвиv: <<Cхoдини вiдбyвaлися y
Ceмбpaтoвичa з кopoткими peфepaтaми нa лiтepатypнi, iстopиvнi '  a
дeкoли й пoлiтичнi тeпли) [5' с 239].

3 вeснoю 1864 p. виHикла <Гpoмaдa> в Tepнoпoлi,  a vepeз piк
o БapвiнськиЙ, aвтop спoгaдiв, тoдiшнiй yчeнЬ 7-гo клaсy, стaв члeнoM
<Гpoмaди>. Bпpoвaдив йoгo тyди тoвapицJ пo клaсi |вaн ПyлюЙ, niзнiшe
визнaчниЙ yнeниЙ, npoфeсop фiзики нa пpaзькiй нiмeцькiЙ тeхнiЦi. Як
свiдчить o Бapвiнський, тepнoпiльська <Гpoмaдa> бyлa <спpaвдiшньoю
шкoлoю нayки p|днoi Moви, лпepaтypи Й lстopl i ,  якpa3 тИх пpeдMeт|в, з
яких I\,lи в гiмнaзti aбo дyжe мaлo щo aбo зoвсiм тaки нiчoгo He мoгли
Haвчитися i  дiзнaтиоя> [10' с. 50-54] Пpo тepнoпiльськy <Гpoмaдy> в
70-x poкaх знaxoдимo цiкавi вiдoмoстi в спoгадax E. oлeсницЬкoгo:
<Гpoмада> мaлa дoвoлi вeликy бiблioтeкy _ в нiЙ булa уcя тoдiшня
yкpaТHсЬкa лiтepaтypa, a тaкoж були клaсики з noлЬсЬкoI i нiмeцькot
лiтepaтypи. Aвтop спoгaдiв бyв yвeдeниЙ Дo склaдy <Гpoмaди>, кoли
бyв щe yЧнeм 4-гo класy (звиvaйнo пpиЙмaлиcьтуAVi yннt вiд 5-гo клaсy)
Caмe пpиЙняття в члeHи <Гpoмaди> вiдбyлoся в стoдoлi бaтькa oднoгo
3 (гpoмaдян>: <B тiй стoдoлi '  -  пишe aвтop спoгaдiв, _ зaстaв як вжe
зiбpaниx (гpoмaдяH> y vислi пoнaд двaдцятЬ Meнe пoвeли пepeд стiл,
нa якiм стoяв xpeст iдвi свiнки, iтyт гoлoвa <Гpoмади> вiдiбpaв вiд
мeнe пpисягy' щo тaЙни тoвapиствa <Гpoмaдa> нiкoмy нe зpaджy i всe
життя бyдy пpaцювaти в кopистЬ piднoгo yкpаiнськoгo нapoдy i нapoднoТ
спpави Biдтак пoздopoвив мeнe як (гpoмaдяHинa> i пoцiлyвався зi мнoю
тpинi, пiсля чoгo пpивiтaли MeHe в тoЙ спoсiб чepгoю всi пpисyтнi t-|eЙ
aкт зpoбив нa мeнe нeзвичaйнe вpaжlння Hepaз oпiсля пpисягaв я в
мo[M житт| пpи p|зHиx Haгoдaх; пpисягaв цlсapeв| вoювaти Ha (сyш| l
мop|))' пpисягaв' встyпaючи нa сyдoвy пpaктикy' склaдaв aдвoкaтсЬкy
пpисягy, oпiсля пoсoльськi пpиpeчeHня в сeймi i  пapлaмeнтi,  пpисягaв
пpи вiнvaннi жiнцi '  -  aлe нiякa з тих пpисяг нe зpoбилa Ha Meнe тaкoгo
вpaж|HHя, як oтся, Hlякol He склaдaв я з тaким пoвa)книМ noчyттям | з
тaкoю твepдoю пoстaнoвQю дoтpимaти i i> [76' с 88-89] <Пpисягa, _
тaк зaкiнvye aвтop свoi спoгaди пpo тepнoпiльськy <Гpoмaдy>, _ злo)кeHa
в стoдoлi Кyзьмoвиva, витиснyлa нa мoiй дyшi пevaть, яка He зaтpeтЬся
дo смepтi> [76'  с.  101] Тepнoпiльськa <Гpoмaдa)) листyвaлася з
<Гpoмaдaми> в iнших г iмнaзiях, _ бepeжaнсЬкoЮ, стaHислaвiвськoю,
сaмбipськoю i львiвськoю, пpичoмy oстaнHя <Гpoмaдa> як нaйстapiшa
пoKлaлa сoбi зa зaдaчy вeсти Haгляд нaд iншими <Гpoмaдaми>. 3гoдoм
yvнiвськi <Гpoмaди> oб'eднaлися, а пiсля пepшoгo BсeотyдeнтсЬкoгo
з'Tздy 1899 p. yтвopили цeнтpaлю, щo пoчaлa вiд 1900 p видaвaти
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дpyкoм y Львoвi чaсoпис <Moлoдa Укpaiнa> як opгaн yкpaiHcЬкoi
мoлoд|)ки.

P' 1877 poзпoчaлaся y Львoвi нaгiнкa зa сoцiaлiстичHиtй pyХoм сepeд
yкpaiнськoT мoлoдi Toдi вiдкpили iснyвaння отapшoТ львiвсЬкoТ <Гpoмaди>
мlx( aкaдeм|чl-|oю мoлoAдю, a чepeз цe,вiдкpилoся Й tснyвaння iншиx
гiмнaзiйниx <Гpoмaд>, щo звepHyлo нa Hих yвaгy влaди пoлiтичнoi i
шкiльнot 3гaданий yжe paнiш npoф. К. Гopбaль, щo бyв втaeмничeниЙ в
iснyвaння тepнoпiльськoT <Гpoмaди>, oдHoгo дня зaкликaв дo сeбe
Е.oлeсницькoгo як гoлoвy <Гpoмaди> i пopaдив Йoмy пoнищити yсю
кopeспoндeнцiю <Гpoмaди> i схoвaти дeсЬ y бeзneчнe мiсцe бiблioтeкy,
бo мoжe пpийти peвiзiя. Bсe бyлo зpoблeнo, як пopaдив пpoф К. Гopбaль'
aлe нiякoi peвiзiТ нe бyлo, _ вся спpaBa скiнчилaся Ha тoмy, щo диpeKгop
гiмнaзi i  Лeв Ciлeцький, зa oбpядoм гpeкo-кaтoлик, no нaцiТ пoляк' -
пepeслyxaв Е. oлeсницЬкoгo' зaпитyючи йoгo' чи нeмa сepeд yннtв
<Hromady>, Ha щo Е. oлeсницькиЙ вiдпoвiв йoмy, щo <Hromada jest na
wsi, proszq pana dyгektora>. Bсe x( дoвeлoся тepнoniльськiй <Гpoмaдi>
нa дeякий чaс пepepвaти свoю дiяльнiсть [76' с. 95.98]

3 житгя пepeMисЬкot <Гpoмaди> в 90-x poкaХ poзпoвiдaв y свoiх
спoгaдaх пpoф дp. |вaн 3iлинський npo тaкиЙ eniзoд: <Кoли чepeз
нeoбepeжнiсть oднoгo з HaЩиХ тoваpишiв шкiльнa влaдa дoвiдaлaся
пpo |снyвaHня нaшoгo тaei l , lHoгo гypткa | к|лЬкoм стapшим yЧHяtvt
зaгpoжyвaлo пpoгHaнHя з нauJoi гiмнaзiТ, yдaвся я з кiлЬкoп4a тoвapишaми
Hа дopyчeнHя цЬoгo гypткa з пoвHиM дoвip'ям дo пpoф ПpиЙми як дo
Haшoгo бaтькa (a нe ц. к пpoфeсopa), poзказaв йoмy всe щиpo i  пpoсив
pятyвaти нaс iнтepвeнцioю в диpeктopa ЦeглинсЬкoгo: <Я вaпл дaм
бaтькa! - гpимHyв вiн нa нас з yдaвaниil4 гнiвoм _ Чoмy нe вмiли дepжaти
яlИl<a зa зyбaми? Тeпep poбiть сoбi,  щo xoчeтe! Я вaм нiчoгo нe
пoмoжy! - A npoтe пoмiг нaм. i цiлy спpaвy зaтyцJoвaHo якoсЬ бeз шкoди
для кoгo-нeбyдьu |52, c. 154l.

l -{ iкaвi спoгaди пoдaв Baсиль Cтeфaник пpo yннiвськиЙ гypтoк
кoлoмиЙськoi пoлЬсЬкot г iмнaзiТ 80-х poкiв Ужe в нижчiЙ г iмнaзi l  в iн
Haлe)кaв дo тaoмHoгo гypткa paзoм з Лeсeм Mapтoвиveм i  Лeвoм
Бaчинським Члeни гypткa <збtpaлиоя пo пepeдмiстях, щoби paзoм
Читaти peфepaти тa склaдaти гpoшi нa мoвi кHижки тa чaсoписи
Бiблioтeкa цЬoгo кpyЖкa склaдaЛaся з 400 тoмiв, в бiльшoстiyкpalнсЬкиХ,
a тo були Й пoльськi й poсiйськi B 4-мy клaсi ми зa спiльнi гpoшi
спpoвaдилI'1 pРa вeличeзнi тoми Глiбa Успeнськoгo пo-poсiЙськи ..
Г iмнaзiя, кpiм фopмaлЬнoгo нaвчaнHя Й вopoжoгo вiднoшeння дo Haс'
yкpaТнцiв.yчнiв, нiчoгo нaM He Aaвaлa Ми yсyнyлиcя в свoe тaeмнe
тoвapиствo, a як yжe тpoХи пiдгoтoвилися, тo щoнeдiлi Й святa виxoдили
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читaти 3вiти пo читалЬ|.|ях, aбo Hoвi читaлЬнi зaклaдaти. Haслiдкoм цiеi
читaлЬHичoi дiяльнoстi бyлo тe, щo [4eнe paзoм з бaгaтьмa iншими
пpoгHaЛи з кoлoмиЙськoj гiмнaзii' i я вжe в 7-му клaсi бyв в flpoгoбинi>
[97' с ХLIV.ХLV]

fleякi <ГpoмaдиD тa iншi yннiвськi rypтки видaвали чaсoписи pyкoписнi
aбo вiдбивaнi нa мaшинцi дo писaHHя, нa гeктoгpaфi, циклoстилi i т п.
Тaк, дp. E. oлeсницькиЙ в свoiх спoгадaх вкaзyr, щo <дeякi гiмнaзiЙнi
<Гpoмaди> видaвaли писaнi гaзeтки, якиtt,tи мiнялися мiж сoбoю.
Haйбiльшoю i нaЙкpaщoю бyлa стaнiслaвiвськa <3ipкa> B 1876 p стaли
l,tи видaвaти писaHy гa3eткy <<Cнiп>. У тиx гaзеткaХ, видaвaHиx
<Гpoмaдaми>, пoмiщyвaнo лiтepaтypнi пpoби' opигiнaльнi пoeзiйки Й
oпoвiдaння, дeякi пepeклaди, як тaкoж вiстки пpo pyХ y <Гpoмaдi> i пpo
вaжнiшi мtсцeвi пoдii> [76. с 93]. ГiмназiйниЙ rypтoкдpoгoбичськoi гiмнaзii
видaвaв 1890 p. жypнaлЬчик <Пoстyп>. У числi 3 <Пoстyпy> бyлa
пoмiщeнa' м. iн ,  пepшa сaмocтiЙнa нoвeлa B. Cтeфaникa <<Фopнaль
Aнтiн>, пpoтoтип <Cиньoj кни)кeчки) [39' с. X|V] 3a спoгaдaми д-pa
Boлoдимиpa Блюя, тaемниЙ Чaсoпис yкpaiнсЬкoТ мoлoдi пepeмисЬкoi
г iмнaзiT <HaшiЛистки>' щo виХoдив тaм 1910/. l , l  i  1911|12 цJк p. '  нe бyв
opгaнo[l пepeмисЬкoi <Гpoмaди>, хoч дeякi yveнi aкгивнo пpaцювaли i в
<Haшиx Листкax>, i в <Гpoмaдi>. <|дeoлoгiчнo oбa цi rypтки, - пoясl-|юe
aвтop спoгaдiв, - пpяllyвaли дo qднoi цini, лиш iншими llJляxal'и. 3a цiль
noстaвили сoбi- фopмyвaти дyxoвe oбличчя тoдiшньoгo зaгaлy мoлoдi,
a |T житгю тa стpeмлiн|-lям Haдaвaти iдeйниЙ нaпpя]t'oк, щoб тa [4oлoдЬ,
як дpiбнa Чaстинa yкpaiнсЬкoгo нapoдy бyлa здiбнa в пiзнiшoмy житгl
твopити свoe влaснe нaцioнaльнe )киття)) [15' с. 210]-

Бaгaтo пpислy)килися спpaвi нацioнaльнoгo вихoвaHHя сepeднЬo-
шкiльнol мoлoдi тaкoж плaстoвi rypтки - спoчaткy тaeмнi. a пoт|M | явHl.
Тaк, кoлишнiй yveнь пepen,tисЬкoi гiмнaзti |вaн Чмoлa oсHoвyвaв 1911l12
шк p. в Пepeмишлi тaeмниЙ плaстoвий бoЙoвий rypтoк, дo якoгo yвiйшлo
дeкiлькa yннiв стapших клaсiв тoТ гiмназiT, a 1 жoвтня 1912 p. пoвстaв пpи
пepeмиськiЙ гiмнaзii явниЙ плaстoвиЙ rypтoк, щo Йoгo зaсHyвaв пpoфeсop
pyxaнки тoi гiмнaзiT eвгeн Любoвич [13' с. 85-93] B явopiвськiй гiмнaзii
oсl{yвaв плaст ,t4 лютoгo 1913 p. i yнeнь 5-гo клaсy Юлiaн oбopськиЙ.
1913114 шк. p. в тoмy плaстi бyлo 51 дiЙсних члeнiв [87' с. 66] !o peнi
згaдaю ryт, щo дBa poки пepeд св|тoвoю вiЙнoю aвстptйськa влaдa ввeлa
дo пpoгpalли гiмнaзlЙ стpiльнi впpaви як oбoв'язкoвиЙ пpeдмeт для yннiв

.дeякi вiдolioсri пpo pyкoписнi чaсonиси шкiльнoТ мoлtoдi в Галичинi мolrсrа знайти в стaтIi
A. Живoтка <Pyкoписнi чaсoписи yкpаТнсЬкoТ мoлoдi>' щo |Т вмiu.рнo в 1-2 книэi <Шляхy
виxoвaння й нeвrання> (Львiв) за 1 938 piк
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двox cгapшиx клaciв, пiд пpoвoдoм yнитeлiв - peзepвoвих стapшин. l-|e
дaлo пpивtд yкpa|нсЬкиlt' iдeЙним пеAaгoгaм спo,Iyчити з тиtt,lи впpaвaп,tи
мeтoди плaстoвoi iдei тa тpaдицii кoзaцЬкoгo вiЙськa. Тaк, нaпpиtсtaд, (в
Poгaти н i, п iд п poвoдoм нeзaбyтHЬoгo ди peктopa MиxaЙлa Гaлyщи нськoгo,
в сyбoтy пiд вelip vaсгo цiлa шкoлa виглядaлa, як вoeнниЙ тaбop. . Haпeвнo,
нiкгo нe спoдiвaвся, щo тulк скopo тpeбa бyдe пepeйти вh зaбaв дo кpивaвoТ
дiЙснoстi B чaси фepiЙ 1914 p. диp. Гaлyщинський iiyсив вжe фopмyвaти
пpaqдивe yкpaTнcькe вiЙськo, a зa ним пiшли мaйжe всi пpoфeсopи, нaвiть
тi, щo ix нe oбxoплювaлa пepuJa мoбiлiзaцiя, нaвiть тaкi, щo й, мoжe' нiкoли
нe бyли б qдaтнi дo вiЙськa, тa всi мaйжe yннi> [2.t' с. 161l. Тaк сaмo бyлo
i в iнших гiмназiяx: шкiльнe мoлoдЬ, нaвiть нeдoлiтки, cтaвaли пiд сlvoвi
пpaпopи. Бaгaтo юнaкiв вlддaлo зa кpaщe мaйбyтнe yкpaiнсЬкoi нaцii свoe
fiioлqдe життя. Тaк' з oднoгo лишe листa втpaт кoлицJнix yннiв пepeмисЬкoi
гiмнaзii, щo бpaли yчaстЬ y визвoлЬниx змaгaHнях 1914-1920 pp', видt|o,
щo пoляглo aбo пpoпaлo бeзвicги 12 yннiв тoi гiмнaзii, щo niшли дo вiйськa
пpямo зi шкiльнoi лaви, тa .l5 aбсoльвeнтiв, щo дiстaли l,tarypy сaмe в
poкax свiтoвoi вiЙни [55' с' 82-841.

Ha гpaнi мiж сepeдньoю i висoкoю шкoлoю в Гaличинi бyлa гpeкo-
кaтoлицЬкa сeмiнapiя y Львoвi, a тoitiy кopoткo 3yпинюся ryт нa oгляд
дeякиx стopiнoк з iТ життя paнiш' нiж пepeЙти дo oглядy iстopiT
yнiвepситeтy y Львoвi.

Ужe згaдyвaлoся пpo тe, щo дoситЬ знaчнa чaстинa виxoвaнцiв
львiвськoi дyxoвнoi сeмiнapii пepeд 1848 p зaxoплюBaлaся пoлЬсЬки1t'
peвoлюЦiЙниn' pyxoм дo тaкoi мipи, щo бaЙдyжe, a дeкoли i вopo)кe
стaвилaся дo нaЦioнaлЬHиХ iнтepeсiв влaс}ioгo нapoдy Пpaвдa, вся
peвoлюцiЙнiсть тих вихoвaнцiв звoдилaся гoлoвнe дo нoшeHня нa
кoнфeдepaкaх бiлих кoкapд aбo дo пiзньoгo пpиxoдy з мiстa дo сeмiнapii,
aлe He бyлo y тиx peвoлюцioнepiв aнi виpoблeниx пoлiтичних пoглядiв,
aнi якиxoсь пoстyпoвих дyмoк [57, с. 2.3]. .Qля тиx виxoвaнцiв львiвськoi
дyxoвнoT сeмiнapiТ, зa вислoвoм Ю. Кмiтa, aвтopa poзвiдки <1848 piк i
львiвськa pyсЬкa дyХoвHa сeмiнapiя>, - ( 1848 piк пpoмaйнyв бeзслiднo>,
oскiльки мox(нa пpo тe cУАuтlA нa oснoвi пiзнiшoгo iхнЬoгo життя. Aлe
сepeд виxoванцiв львiвськoi дyхoвнoi сeмiнapii i тoдi бyв rypт нaцioнaльнo
свiдoмoi мoлoдi. lerгo 3 тoгo ryщy нaвiть бpaв yvaсть в opгaнiзaцii i
дiяльнoстi Гoлoвнoi pyсЬкoi paди. Taк, нaпpиклaд, бoгoслoв чeтвepтoгo
poкy oлeксa 3aклинськиЙ нe тiльки бyв пpисyтнiй нa пepшиx збopax
ГoлoвнoТ pyсЬкol, paди (2 тpaвня 1848 p.)' aлe Й пpoмoвляв, з oбpaння
збopiв, пpoти пoлякa Cyскoгo як пpoмoвця вiд пoлякiв, щo 3'явилися нa
збopи Pyськoi paди з мeтoю nepeкoнaти yкpaТнЦiв нe зaснoвyвати...*

-He цьoмy мiсцi pyкoпис oбpивaсться - Ю' BinыuнcькuЙ
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зaбopoнив сei/iiHapистaM yлaштoвyвaти вистaBи в MypaХ дyхoвнoi
сeмiнapiТ, a кoли дoвiдaвся, щo y вiдeнсЬкoг\4y <Btстникy> вмiщeнo зa
пiдпиcoм <Hayмa> зaмiткy пpo вистaвy якo[сЬ кoмeдii в дyхoвнiй сeмlнapil,
тo нaдicлaв peпopoвi сeмiнapii CлимaкoвсЬкoмy Аня 2 лЮтoгo 1851 p
листa, дe, M. iн. ,  писaв (лaтинськoю мoвoю), щo тaкi  зaбaви
пepeшкoдIсaютЬ вихoвaнцям сeмiнapit зaЙмarися нayкoю, тa 3нoв Hагaдaв
пpo зaбopoHy вистaв' a тaкo)к зaпитyвaв, xтo сaмe 3 вихoвaнцiв гpaв y
п'eсi тa Хтo, пpикpивaючисЬ iмeнeм <Hayм>' бyв aвтopoм зaмiтки y
вiдeнськoмy <B.tстникy,) [58, с 157..l58] 3 вeснoю .1854 p. зaбopoнeнo
виxoвaнцяtt '  сeмiнapit читaти yсякi книжки, a для кoHтpoлю 3a тим
нaкaзaнo aдмiнtстpaцi l  сeмtнapit якнaЙчaстiш пepeвop,v|тtА тpУcИ У
сeмiнapистiв. Пpи пepeвeдeнHi тих тpyсiв peвiзopи пpoглядaли нaвiть
пpивaтHe листyвaHня сe.vt|нapист|в'  нa щo нepaз сe[, l IHapисти
вислoвлювaли жaлi пepeд свoiм нaчaлЬствoin Алe зaбopoнa Читaння
кHижoк спpиялa лиuJe пoшиpeнHЮ мoсквoфiльствa сepeд львiвських
сeмiнapистiв Шиpeнням MoскoвсЬкиx кHижoк сepeд сeмtнapистiв
зaймався, м iн , Якiв ГoлoвaцькиЙ, мaбyть' чepeз свoгo бpaтa oмeлянa,
який бyв тoдi вихoвaнцeм львiвськoi сeмiнapi'i

Лишe зa пoстyпHикa M Лeвицькoгo _ митpoпoлитa Гpигopiя Яхимoви-
чa виХoвaнцt львiвськol сeмiнap|j з кoлa нapoдoвeЦЬкoгo Haпpямy
здoбyвaють piшyvy пepeмory Живiшoмy дyхoвoмy життю y львiвськiЙ
сeмlнapti дoпoмaгaли тaкo)к т|сH|ш| з|.loсиHи сeмlHapист|в зl св|тсЬкиMи
стyдeHтaми. ПpoбyджeHHю Hoвoгo )l(иття y львiвськiй дyхoвнiЙ сeмlнapiT
нe[ 'aлo спpияли зHoсиHи сeмiнapистiв з Пaнькoм Кyлiшeм* зa
пoсepeдHицтвoм вихoвaнця сeмlнapii .Qaнилa Taнячкeвичa-*' нa pyки
якoгo П. Кyлiш пepeсилaв книжки для пoшиpeHHя [x сepeд мoлoдi

Heмaлo пpислyжився poзвиткy нapoдoвeцЬкoгo нaпpямy сepeд
львiвських сeмiнаpистiв тaкoж сeЙмoвиЙ пoсoл Юлiaн ЛaвptвськиЙ Biн,
напpиКлaд, opгaнiзyвaв сepeд сeмiнapистiв гypтoк в кiлькoстi пoнaд 30

-П Кyлiш вnepшe бyв y Львoвi 1858 p Biд, lжджаючи з| Львoва. вiн зaлишив дeкiлька
yкpаjHськиxкнижoкyCтaвpoпiгiальнiйкнигapнi Тiкнижкибyли'зависJloвoмЯ Гopдинськoгo.
ласгiвки тiснiшoгo 3ближeння yкpaТнцiв з Poсii тa Гaличини [ao c 21.|

..Пpo Д Тaнячкeвича yжe 6yлa 3rадкa в зв'я3кy 3i спoгадaми o Бapвiнськoгo пpo
тepнoпiльськy (гpoi'aдy) B oцiнцi впливy ! Тaнячкeвича нa гaлицЬкy мoлoдь с poзбiжнiсть
в yкpаiнсЬкiЙ лiтeparypi Taк, Яp ГopдинськиЙ вкaзye. щo впливfl Танячкeвичa нa пioлoдiж
бyв бeзсyмнiвнo благoдатний [40. с 27l, тoдi як l Фpaнкo в свoТй пpацi кHаpис rсropiТ
yкpаiнсЬкo.pyсЬкoi лiтepeгypиD ви3нe€. щo <тoй вплив власHe зaAля йoгo eнтyзiясrиннoi i
пyстoТ патpioтичнoi фpaзeoлoгii i пoвнoi бeзкpитиvнoсти тpeбa пpизнaти шкiдливiшим, нiж
noжитoчнимD [11 2' с 1 65l Cпoгaди кoлишнix нлeнiв yннlвських тa €мниx кГpoмaд>' a тaкoж
листyвaHHя .Q Тaнянкeвиva з piзними влицькими Aiячаriи тoгo ЧасyдаютЬ мeнi пpaвo сyдити.
щo Яp Гopдинський бiльцre наближyсться дo спpaвeдливoi 9цiнки впливy fl Танячхoвськoгo
на галицЬкy мoлoдЬ, нiж |в Фpанкo
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oсiб, щo 3a йoгo paдoю взялися пepeклaдaти 3 Hi]tneцЬкoi i пoльськoj мoви
п'eси для yкpaiHсЬкoгo тeaтpy, a тaкoЖ склaдaти н|мeЦЬкo-yкpaiнсЬкий
слoвник Чaстинa тoгo слoвHикa виЙшлa y свiт 1866 p зa peдaкцieю
o.Пapтицькoгo.

oтoж нa дивo, щo 1861 p. пoвстaлa нapoдoвeЦЬкa (гpo[iaдa> y
львiвськiй сeмiHapii, щo виявилa дoситЬ кипyчy дiялЬHiстЬ. <Гpoмaдa>
зaЙмaлaся, м. iн.. шиpeHHям yкpa|нсЬких к|-|и)кoк, щo iх 3aКyпoвyвaв для
нeI лЬвiвсЬкиЙ тopгoвeЦЬ цepкoвl.|их piчeЙ Mихaйлo .Qимeт* y Киrвi пiд
чaс noдopoжi ryди y свoix тopгoвeлЬниХ спpaвaх живy дiяльнiсть виявляв
y тiй <ГpoмaдiD Д. Тaнячкeвич, щo бyв виХoвaнцeм лЬв|всЬкoi сeмiнapiT
вiд 1861162 Аo 1864145 шк p. [40, c. 22, 24, 26, 27 ' 28' 35' 36' 39' 41].

Heзaбapoм y ЛЬвiвсЬкiЙ сeмiнapii yтвopився rypтoк, тзв.' ((Be{epникiв>,

щo видавaвдpyкoм чaсoпис <BevepЁицъD в pp .l862.1863. Пepшe числo
кBeнepницъ> виЙцrлo 1 лютoгo 1862 p. Ha пoнaткy 60-x poкiв виХoдили y
львiвськiй дyxoвнiй сeмiнapii тaкo)к pyкoписнi гyrt'opистиЧнi чaсoписи
(Aнaтoль Baxнянин peдaгyвaв <<КлeпaЙлo>, oм. ПapтицькиЙ <Гoлioн> i
iн.). Як зayвa)кyo Boл. Гнaтюк y свoiЙ стaттi, пpисвяveнiй pyкoписниtt'
ryil 'opистичHиli чaсoписai{' (тi чaсoписи, xoч нe дpyкyвaлися i мaли oбtг
в oбмe)кeних кoлaх, всe )к Maли нeмaлий вплив нa фopмyвaHня свiтoглядy
тих людeЙ' щo в 70-80-x pp бopoлися Ha всix пoляx з pyсoфiлЬcгвott' i
oстaтoчнo тaки Йoгo пepeмoглиD [37' с. 167].

Щoдo pyсoфiлЬствa. щo зaгнiздилoся y лЬвiвсЬкiЙ дyхoвнiЙ сeмiнapii
iв дeякиx г iмнaзiях y Гaлиvинi yжe з 50-х poкiв гoлoвHe чepeз
Я.Гoлoвaцькoгo i Йoгo пpиxилЬникiв, oo. кaтexитiв y Caмбopi, Tepнoпoлi
тa iншиx мiстax, тo вoнo знaЙЦJлo eнepгiйнoгo пpoтeктopa в oсoбi MихaЙлa
Кaчкoвськoгo Biн бeзonлaтHo poздaвaв yчHям видaHHя Бoгдaнa
.Qiдицькoгo, a тaкo)к пpel'il зa вipши кHи)ккaми i гpoшимa. 3дaeться, щo i
тyт Яp. Гopдинський нe yxиляeться вiд пpaвди, кoли Heгaтивнo oцiнюe
вплив M Кaчкoвcькoгo нa шкiльHy MoлoдЬ, Bкaзyючи' щo (мopaлЬнa
шкoдa. якy вiн запoдiяв, пepeвищyвалa чaстo xoсeH, щo виxoдив 3 тaкoi
poбoти> [40' с 52-53].

Moсквoфiльствo icнyвaлo y львiвськiЙ дyхoвнiЙ сeмiнapii дo ,|895 p
Ужe в 1898 p. сeмiнapисти-нapoдoвцi opгaнiзyвaли <Лiтepaтypнo-
Hayкoвe Тoвapиствo> тa <Кpyжoк слaв'яHсЬкий>. Члeни тoгo (Кpyжка)
oбмiнювaлися Чaсoписами i  книжкaми з виxoвaHцями сeмiнapiТ _
чeхaMи, слoвeнЦяlv lи, хopвaтaми i  слoвaкaми, щoб iнфopMyвaти
слoв'янсЬкиЙ свiт пpo пoлiтинниЙтa пpoсвiтнiй pyx гaлицЬкoi Укpaiни,

.3a свiдveнням Юлiана Poманнyка. M !имeт вlдlфав пoважнy poлЬ в наpoдн|м житт|
галицЬких yкpаTнцiв: вiн пepший сnpoвaдив yкpeТнськi книжки з PoсiТ дo Галичини [89' с 32-
з3]
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a такo)к стaвили свoiм зaвдaHняl|' пpoбyдити нaцioHaлЬнy свiдotuiстЬ
yгopсЬких сeмiнapистiв-бoгoслoвiв i з тoю п,eтoю Bv|cuлaлvi Тм книжkи i
чaсoписи. Кptм тoгo, бyлo щe дpaмaтичHe тoвapиствo, aлe в ,|900 p.
peКтopaт зaбopoнив ypяджyвaти Bистaви. Moсквoфiльствo пoслiдoвнo
пiдyпaлo, тaк щo в .|900 p нa зaгaлЬнe числo виxoвaнцiв сeмiнapii 218 -
числилoся мoсквoфiлiв 59 [118' c.233-234|.

3гoдoм y сeмiнapiТ yтвopилисЬ нoвi opгaнiзaцiT: rypтки бoгoслoвськиЙ,
мyзиvний iдpaмaтиvниЙ. БoгoслoвськиЙ rypтoк пpaЦювaB n'lлявo, aтoмy
скopo poзпaвся. Cnoкiйнa пpaЦя в сeмiнapi i  йшла дo 1901 p Пiсля
пoвopory бoгoслoвiв-сeцeсioнiстiв сeмiнapiЙнe життя yкpaТнцiв пoчaлo

rypтyвaтися кoлo тoвapиства <ЧитaлЬня pyсЬкo.yкpaiнсЬкиx бoгoслoвiв>l,
aлe сeмiнapисти-f\,Ioсквoфiли висryпили з <Читaльнi> i зaснyвaли cвiй
<Кpyжoк pyсских стyдeнтoв бoгoслoвскoгo фaкyлЬтeта)). oднaк
мoсквoфiльський rypтoк Heдoвгo iснyвав, бo кoли Йoгo члeнaми зaбaглoсь
(пoчтити пaмятЬ Пyшкiнa вeчepкoмD, а дo тoгo, кoли вoHи пoчaли
вистyпaти мaЙжe oдвepтo з iдeями HapoдHoi нeбaцii i цаpecлaв'я, тoдi
peКтop poзв'язaв rypтoк, кoнфiскyюни зapaзoм йoгo мaйнo [77' c.275,!.
.Qня 10 гpyдHя 1908 p нa нaдзвиЧaЙних збopax кЧитaльнi> oснoвaнo
<Пpoсвiтнiй Кoмiтeт>, щo Mae зaйнятися життям пo ЧитaлЬнях. Читaльня
пpи сeмiнapir щopoкy yлaштoвyвaлa святo Шeыeнкa, noки He пpиЙшлa
зaбopoнa yлaджyвaти дyxoвeHствy сaмoстiЙнo сBятa в ЧeстЬ Шeвчeнкa
Biд тoгo нaсy пiдyпaлa вeликoю мipoю poль <Читaльнi>. Cлlд тaкoж
згaДaти, щo 2 гpyдня 19. l0 p. митpoпoличиЙ opдинapiaт зaбopoнив
читaння в сeмiнapi j  пoлiтичних чaсoписiв |77 '  c.  287l .  Бoгoслoви
зaснyвaли 1904 p. квapтaлЬHий <КaтoлицькиЙ Bсхiд>, aлe з пoчaткoм
1908 p. вiн пepeстaв виХoдити.

Пepexoджy дo oглядy висoкoj шкoли - Львiвськoгo yнiвepситeтy.
Ужe згaдyвaлoся пpo тe, щo викдaдoвoю мoвoю y Львiвськiм

yнiвepситeтi дo 1848 p бyлa лaтинсЬкa i нiмeцькa мoвa.
P .t848 yтвopeнo нa бoгoслoвськiм фaкyльтeтiльвiвськoгo yнiвepси-

тeтy дoцeHтypy 3 кypсy пaстopaЛЬF|oi тeoлoгii з yкpaТнсЬкoю виклaдoвoю
Moвoю тa нa фiлoлoгiннiм фaкyльтeтi - кaфeдpy yкpaiнськoi мoви i
лiтepaтypи Ha тy кaфeдpy дня 13 гpyдHя 18a8 p. iмeнoвaнo Якoва
Гoлoвaцькoгo, щo бyв свящeникoм y с. Mикитинцяx. Увeдeння yкpaiнськoi
виклaдoвoТ мoви бoдaЙ з двox пpeдмeтiв вHeслo пepший пpoлoм y
знaцioнaлiзyвaннi нiмeцькoгo yнiвepситeтy. P 1B49 [73' с. 33] vи 1850 p.

[34, с. 22.,66, с. 170] HaстaнoвлeHo сyплeнтa дЛя дoгмaтvi|<И, a p 1852 -
сyплeнтa кaтeХитики - з yкpaiнсЬкoю виклaдoвoю i'oвoю. 23 бepeзня
1862p. [36, с. 22', 64, c. 171|vи 28 бepeзня 1862 p [73' с 33l зaснoвaнo
двi нaдзвинaЙнi кaфeдpи Ha пpaвниviм фaкyльтeтi, щo iх 1863 p. oбсaдили

560

сyплeнти д-p ЛoпyшaнськиЙ дtlя цивiльнoгo пpoцeсy тa д-p CpoкoвськиЙ -
для кapнoгo пpaвa i пpoцeсy' Bсe цe нeдвoзнaчнo свiднилo пpo тe, щo
Львiвський yнiвepситeт npизнaчaвся для yкpaiнцiв, a КpaкiвськиЙ - АI1я
пoлякiв. Aлe пoляки нe мoгли пpимиpитися з тaкиii стaнoвищeм i гapянe
в3ял ися дo пoлoн iзaцii Л ьвiвськoгo y н iвepситery.

Ужe p. 1866 нaмiсник ГaличиHи гp. A. ГoлyxoвськиЙ звepнyвся дo
peктopa yнiвepситeтy з дoмaгaнням 3aпpoвaАитlt в yнiвepситeтi пoльcькy
виклaдoвy tt'oвy в пepЦJy чepry для дисЦиплiн цивiльнoгo i кapнoгo пpaBa
тa пpoцeсy Пicля тoгo, як пpoфeсopсЬкa кoлeгiя вiдкинyлa тe дoмaгaння,
гaлицький сeйм, зi свoгo бoкy, пpиЙняв 1868 p. пoстaнoвy, кщoб нa видiлax
фiлoсoфivнiм, пpaвнинiм i тeoлoгiннiм ввeдeнo бyлo пoльськi виKлaди
нa всix кaфqдpax. Укpaiнськi кафeдpи, щo 6yли, iлaли зaлишитисЬ, a
нoвi пpeдмeти в yкpalHсЬкiЙ мoвi i'aли ввoдитися лишe в мipy пoтpeби i
спpoмoжнoстi>. Haвiть дeякi пoсли-пoляки, як бapoн Бaтaлiя тa
кн'Caнгyшкo, бyли пpoти тaкoгo тpaКтyвaння сeймoм пpaв yкpalHцiв дo
Львiвськoгo yнiвepситетy 3 yкpaiнцiв зaвзятo бopoнили свoiх пpaв тa
свo6i мoви пoсли Baсиль Кoвaльський,, o. Пeтpyшeвич i o Пaвлик тa
тoдiшнiй peктop yнiвepситeтy yкpaiнeцЬ o д.p oсип f leлькeвич.
Miнiстepствo oсвiти He пpиэнaлo сeЙмoвi кoмпeтeнцii виpiшyвaти щo-
нeбyдь в yнiвepситeтськiЙ спpавi тa ввaжaлo нeпoтpiбним iснyвaння в
Гaличинi, кpiм КpaкiвсЬкoгo, щe й дpyгoгo пoлЬсЬкoгo yнiвepситeтy B
пpaкгицi oднaк тe сaмe мiнiстepствo пoвoлi. кpoк зa кpoкotvl, фaкгиннo
пpичинялoся дo noлoнiзaцii Л ьвiвськoгo yнiвepситeтy, poздaючи впpaвo
i влiвo пooдинoкиi' пpoфeсopa]ti пpaвo пepexoдити y виклaдaх вiд
нiмeцькoT ilioви Ha пoлЬсЬкy. Haкiнeць, 1871 p. пoявилaсЬ цiсapськa
пoстaнoвa, якa знoсилa всt oбмeжeння, щo стoяли дo тoгo чaсy нa
пepeшкoдiyкpaTнським тa пoлЬсЬким виклaдaм нa видiлaх фiлoсoфiннiм
тa пpaвниviм: нa кaтeдpи тиx видiлiв нa бyдyve Mo)кнa бyлo пoкликyB€lти
лишe oсiб, щo ]t.toгли виклaдaти oднoю з кpaЙoвиx мoв. ТoЙ aкг пoкiнчив
з нiмeцьким yнiвepситeтoм y Львoвi тa poбив Йoгo yтpaквiстичним, а нe
yкpaТнським [73' с 3a-35].

l спpaвдi, тoгo сa['oгo 1871 p' вiдкpитo нa пpaвничiм фaкyльтi тi тpи
нaдзвиvaйнi кaфeдpи 3 пoлЬсЬкoю виклaдoвoю f\'oвoю тa звинaЙнy
кaфeдpy пaстopaлЬнoT тeoлoгii з yкpaiнськoю виклaдoвoю мoвoю Пpoтe
ypядoвoю мoвoю yнlвepситeтy 3aлишaлaся нiмeцЬкa, aлe poз-
пopяджeнням мiнiстepствa oсвiти 3 дня 11 липня 1871 p бyлo
встaнoBлeнo, щo <<aкaдeмiннi влaстi t\'yсятЬ пpиймaти воi пoдaння.
aдpeсoванi дo них i писaнi в tl'oвax пoльськiй тa yкpaiнськiЙ, як тaкo)к
зpoбити всe пoтpiбнe, щoб на тих t\'oвax вiдnoвiдaлoсЬ нa писЬмa>' Ta
вжe 1873 p. сeнaт yнiвepситeтy звepHyвся дo ypядy э пpoХaнням
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встa}.|oвити пoлЬсЬкy rйoвy як ypядoвy [.|iсapськoю пoстaнoвoю 3 дня
27 квiтня 1879 p. встaнoвлeHo y ЛЬвiвсЬкiм yнiвepситeтi пoлЬсЬкy lt,toвy,
як ypядoвy, з ти]yr oдHaк зaстepex(eHняtt,l, uрб Ha yкpaiнсЬкi пoдaння
вiдпoвiдaти пo-yкpaiнсЬкottiy тa щoб кaтaлoги i кoлoквiaлЬнi свiдoЦтвa

для yкpaiнсЬкиХ пpoфeсopiв дpyкyвaлися пo-yкpaiнсЬкolлy [73, с. 36].
Пoлoнiзaцiю Львiвськoгo yнiвepситeтy дoBepЦJив мiнiсгepсЬкиЙ дeкpeт

(1ss2), щo paзoм 3 пpизнaчeHHям д-pa oлeксaндpa oгoF|oвсЬкoгo
3виЧaЙни[r пpoфeсopott.t цивiлЬнoгo пpaвa 3 yкpaTgсЬкoю виКлaдoвoю
мoвo}o пoстaHoвив, щo виклaдoвa мoвa y Львiвськiм yнiвepситeтi мae

бyти пoльсЬкa' Хiбa щo гt'igiстepствo в oкpeмиx випaдкaХ пoстaHoвитЬ
iнaкшe. oтoж, ЛьвiвськиЙ yHiвepситeт фaктиннo стaв пoлЬсЬки''Л' aлe
yтpaквiз]t,l y нЬo]r,ly виi]tl1кoвo збep|гaeтЬся. Дo peЧi згaдaю ryт, щo п|сля

сi'epтi пpoф. oл. oгoнoвсЬкoгo (1s91) сeHaт Львiвськoгo yHiвepситery

зoвсiм нe дyмaв oбсaдити oпopo)кнeнy кaфeдpy якимсЬ кaндидoтaм.
Гaбiлiтaцiйнi пpaцiд-pa кoстя Лeвицькoгo iд-pa MихaЙлa 3oбкoвa сeнaт
вiдкиHyв Ha т|й пiдстaвi, щo кa6дидaти нe [4aють (нayкoвol пiдгoтoвиD, a
в тoй х(e чaс сeнaт нe дoпyскaв yкpaTHцiв дo дoЦeнтypи |, 3HaчитЬ'
nepeшкoджaв спpaвi виpoблeHHя yкpaiнсЬкиx Hayкoвиx сил. пpo

тeндeнЦiйнiсть oЦiнки сeHaтoiln Львiвськoгo yHiвepситery гaбiлiтaцiЙних
пpaцЬ укpaiHсЬких l,oлoдиХ yчeHиx свiдЧитЬ тoЙ фaKг' щo 3гaдaниЙ д-p
M. 3oбкoв нa тy сaмy пpaцю гaбiлiтyвaвся Ha 3aгpe6сЬкi]$ yнiвepситeтi.

41.,67 , с. 32' 34]

yтвopeHHя пpи l.tЬoмy нoвих кaфeдp 3 yкpaiHсЬкoю виклaдoвoю мoвoю.

]]pyгиЙ 3'iзд yкpaiнсЬких стyдeHтiв з Aвстpri i.Бyкoвини вiдбyвся тaкoж в

Кoлoмиi 7 сepпня 1884 p. пiд гoлoвyванняM Кoстя Лeвицькoгo. Ha тiм

з'iздi, [i iн , пpинятo peзoлюцiю стyдeнтa Яpoслaвa Кyлavкoвськoгo з

дoмaгaнHяt\4 зaвeдeння yкpaiнсЬкиx виклaдiв нa всiх фaкyлЬтeтaх
Львiвськoгo yHiвepситeтy' a кpiм тoгo, нeгaЙHoгo вiдкpивaнHя кaфeдpи
yкpaTHсЬкoi iстopi i  [73. с.39]. Tiлрки чepeз, l0 poкiв y Львtвськiм
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yнiвepситeтi зaвeдeнo yкpa|HсЬкy кaфeдpy iстopiТ, npo щo дoклaднiшa
мoвa бyдe дaлi.

3гoдoм, a сaпne 19 жoвтня 1899 p , вiдбyлoся y Львoвi вiнe yкpaiнських
стyдeнт|в' Ha якolr4y yxвaлeнo дoмaгaтися yкpaiнсЬкиx дpyкiв та
фopмyляpiв' aлe в скopot\iy чaсi yнiвepситeгсЬкy сnpaвy пepeбpaли нa сeбe
yкpaiHсЬкi пoсли вiдeнськoгo пapлail4eнтy. Ha oснoвi нapoднoi пpoгpaми
пpoф. Юл Poмaнvyкa' 1B91 p. пpoйцJлo дo пapлaмeнтy 7 yкpaТHсЬкиX
пoслiв, y тoмy числi oлeксандp Бapвiнський, щo noстaвив свoiм эaвдaнHя1t'
пopyцJити в пapлaмeHтi спpaвy зaснyвaHня кaфeдpи iстopiT Укpaiни y
Львiвськiм yl-tiвepситeтi. Ha тy кaфeдpy o. БapвiнськиЙ нaмiчaв пpoфeсopa
ки..всЬкoгo y нlвepситery Boлoди м иpa AHтoHoBичa, aлe, кoли ( 1 894) дiЙшлa
спpaвa дo зaмiщeння тol кaфeдpи, тo пpoф B. Aнтoнoвин вiдмoвився
пpиЙняти тy кaфeдpy з npиЧиH poдиHних i свoet сгapoстi, a пopaдив зailiiстЬ
сeбe свoгo кoлишHЬoro yvня MихaЙлa ГpyшeвсЬкoгo. oстaннiй пpиЙняв
кaндидarypy iв квiтнi 1894 p' бyв iмeнoвaний звичaйним пpoфeсopoм нa
yкpaТHсЬкy кaфeдpy (всeсвiтHЬoi iстopii з oсoблtивoю yвaгoю нa схiдню
Евpoпy>. 12 жoвтня 1894 p npoф M ГpyшeвськиЙ читaв y Львiвськiм
yнiвepситeтi встyпнy лeкцiю, щo iT зaкiнчив тaкиilnи хapaктepниI\,lи для нЬoгo
слoвaп'и: <Nemini сredere - нiкoмy Ha cлoвo нe вtpити, aлe сaмonlly cлiдити
нa пiдстaвi дoстyпних i  знaних мaтepiялiв зa iстopиvнoю пpaвдoю i
пoкaзyвaти iT свiтoвt> [9' с 5' 7-18].

3a пoвopoтниЙ пyнкт в бopoть6i зa yкpaTнсЬкиЙ yнiвepситeт слiд
ввa)кaти висryп пoслa .Qaнилa Taнячкeвичa в aвстpiЙськiм пapлaмeнтi
20 гpyдня 1 898 p 3 дoi'aгaнHям, щoб пpaвитeлЬствo нeгaЙнo пpистynилo
дo пiдгoтoвнot пpaцi в спpaвi зaсHyвaння yкpaiHсЬкoгo yнiвepситeтy y
Львoвi Biд тoгo чaсy yкpaТнсЬкa стyдeнтсЬкa MoлoдЬ пiшлa зa тиi'
лoзyнгotvl Taк, нa вiнi yкpaiнсЬкoгo стyдeHтствa з цiлoi Aвстpii, щo
вiдбyлoся y Львoвi 13 липня 1899 p., BиHeсeHo peзoлюцiю з дoмaгaнHям
зaснyвaти y Львoвi пoвHoгo yкpaiнськoгo yнiвepситeтy". 3 тoю сaмoю
плeтoю вистyпилo yкpa|нсЬкe стyдeнтствo нa вiчi Дня 14 липHя .|900 p;
нa вiчt 8 жoвтня 1901 p. пoстaнoвлeHoдoмa]атися iмeнyвaння yкpaiнських
eкзaмeHaтopiв для всtх дepжaвниx iспитiв тa зaвeдeнHя для yкpaTнцiв
yкpaiHсЬкиХ дpyкiв - вписoвих кap1 iндeксiв, лeгiтимaцiЙ i  т п Ha тoмy
вiнi бyли пpисyтнi yкpatнськi пpoфeсopи M ГpyшeвcькиЙ, C. .QнiсгpянськиЙ
тa К Cтyдинський [64, с 352] Алe сeнaт yнiвepситeтy He Йшoв нaзyстpiн
дoMaгaHHяM yкpajнсЬкoгo стyдeHтствa. Bсe Цe пpизвeлo дo тoгo, щo
yкpaIHсЬкe стyдeнтствo виpiшилo poзпoчaти aктивнy бopoтьбy зa
yкpaiнськиЙ yнiвepситeт y Львoвi i  з тoю мeтoю пpизнaчилo вiчe в
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пoмeшкaннi yнiвepситeту нa 12 гoд. дня 19 листoпaдa 1901 p. oднaк
стaлoся тaк, щo змiст нaмiчeних стyдeнтствo]t4 peзoлюцiЙ стaв вiдoмим
peктopoвi чepeз кoнфiдeнтa yкpajнсЬкoгo стyдeнтa .Qeнисa Бiгyнa.
Peкгopaт пoстaнoвив дoзвoл ити y кpalнсЬкoмy стyдeнтствy opraн iзyвaти
вiчe, aлe з тиM, щo вive мae вiдбyвся нe o 12 гoА. д1{я, a o 7 гoД. вeЧopa,
нe в залi ч. 3, a в iншiй (знаннo мeншiЙ), a кpiм тoгo, 3a скopoчeHoю
пpoгpaмoю (важнiшi тo.tки сryдeнтсЬкoi пpoгpаlr' и ви кpeслeнo) П poтe вiнe
вiдбyлoся тaк, як нaмiчaлoся, a пiсля вiчa Йoгo yчасники пpoмapцJyвaли
вyлицяn,tи Львoва з niснями <Ц{e нe вliepлa Укpalнa> тa <He пopa> (цe
бyлa тoдi нoвa пiсня). Bнaслiдoк тoi  дeмoHстpaцi i  пpипинeнo
yн iвepситeтськi ви клaди тa 3a pяд)кe нo сл iдствo. B peзyл ьтaгi тoгo сл iдства
п'ять yкpaTнсЬких сryдeнтiв звiльнeнo з yнiвepситетy.

Ceнaт yнiвepситeтy видaв 30 листoпaдa 1 901 p' вiдoзвy дo пaнсЬкoгo
сryдeнтствa, дe квaлiфiкyвaв вiнe yкpaiнсЬкoгo стyдeHтстBa, як <objaw
dzikoSсi>, тa зaкnикaв пoлЬсЬкиx сryдeнтiв дaти нaлeжний oдсiч |22, c.490-
491]. Пpoти тaкoгo стaHoвищa yнiвepситeтсЬкoгo сeнaтy yкpaTнськa
стyдeнтсЬкa MoлoдЬ виpit.uилa 1|14 гpудня 1901 p. oпyстити ЛьвiвськиЙ
yнiвepситeт i вдaтися на сryдi.| дo iншиx yнiвepситeтiв Aвстpii [73, с. 46.
47] КiлькiсгЬ yкpaiнсЬкиx стyдeнтiв, якi вийшли з Львiвськoro yнiвepcитeтy,
дoХoдилa дo 600 oсiб*. Як свiднить К. Лeвицький, в arоi сeцeсii бyлo
зHaпieнHe стaнoвищe futитpoпoлита Aндpiя Шeптицькoгo Miнiстp oсвiти
гaдaв, щo митpoпoЛит нe дoпyститЬ сeцeсii бoгoслoвiв, aлe митpoпoлит
тoгo сaмoгo дня (,l4 гpyдня 1901 p ) вислaв дo peктopaтy дyxoв|.lol
сeмiнapii нaкaз: <3 днeм зaвтpaшнiм сeмiнap зa]ЙикaeтЬся. o зapяджeннi
нaлe)китЬ дoнecти властяпnD У Львoвi склaвся кoмiтeт пlд гoлoвyвaнням
д-pa Яpoслaвa КyланкoвсЬкoгo для збipки пoх(epтв стyдeнтaм, якi мали
пpoдoвжyвaти стyд.i в чyжиx кpaях [64, с. 359-360]. 3iбpaнo кoлo 60000
кopoн |42' c. 223|' 7 гpyд}lя 1901 p. вiдбyлися в Hapoднoмy дoмi oстaннi
збopи тoвapиства <Aкaдeмivнoi Гpoмaди>. Гoлoвa збopiв eвгeн
Бypанинський пoстaвив нa гoлoсyвaння питaння пpo лiквiдaцiю
Тoвapиствa. <oсь пiднялaсь oднa pyкa, - читaeмo в oписy тих збopiв нa
стopiнкax <MoлoдoT Укpaiни>, _ тa якoсЬ тaк нe смiлo, тaк бoязнo, oсь
дpyгa,тpeтя)... кЧeкaЙтe щe!> Ha eстpадi мaйнyлa пoвa)кнa, пoсpiблeнa
бopoдa. <Пpoфeсop Гpyшiвськийl> пiднялoсь в сaлi. A пpoф. ГpyшiвськиЙ

.Уч11.12чaсoписy(MoлoдayкpаiнaDза1901 pвмiuрнoзаявyyкpaiнсЬкoir ioлoдi)кi
в дeнЬ сeцeсii вiд iмeнi 440 стyдeкriв [51 ' с 492].(дiлo> в числi з дня 3/16 гpyдня 1901 p
пишe: <Hинi' дня 3 гpyдня 1901 p 440 pyсинiв-yкpaТнцiв заявилo, lцo виписyютЬся з книги
гopoжaн Львtвськoгo yнiвepcитery> B тoмy самoмy vислi кMoлoдoi УкpаiниD вмiщeнo заявy
бoгoслoвiв. дe в п.2 читаeмo: кТиx, щoзлoмлять сoлiдapнiстЬ в сeцeсГ.' пy6лiкyeться, якo
зPaдникiв наpqднoТ спpави> [50. с 492]
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хoчe lX пoпpaщaти, xoнe зoгpiти, дoдaти вiдвaги .. <lдiть! Тa мaю нaдiю:
пoBepнeтe нeбaвoм i нa тeплiм щe oгнищi зaпaлaxкoтить вaтpa! lдiть i
вepтaЙтe yзбpooнi в энaння, вepтaЙтeдo пepepвaнoТ пpaЦil) [84' о 453].
Cryдeнти сeЦeсioнiсти дiстaли бeзлiч пpивiтних листiв i тeлeгpaм, - м.iн. '
нaдiйшли з Киeвa пpивiти вiд УкpaiнсЬкoi стyдeнтсЬкoi гpoмaди, вiд
КиТвськoi спiлкoвoТ paди з'eди}|eних зeмляцтв i opгaнiзацiй, вiд кopпopaЦii
стyдeнтiв-пoлякiв yнiвepситeтy i  пoлiтexнiки, з пapижy вiд гoлoви
зaгaлЬниx збopiв тoвapиствa <Cтyдeннeскoe oбщeствoD з Цюpиxa
(нiмeцькoю мoвoю) зa пiдnисoм ,l,l пpoфeсopiв, y тiм нислi вiдoмoгo
пeдaгoгa Ф' Фepcтepaтa 112 стyдeнтiв [85' с. 473.486|.

Пpo тe' чи кopисHa бyлa сeцeсiя в бopoтьбi зa yкpalнсЬкий yнiвepситe1 _

дoсi нeмa oднoзгiднoi дytt'ки в yкpaiнськtй лпepaгypi
Як.нiяк сeЦeсiя. викликaлa зaвopyuJeння в цiлiм кpaю, дaвцJи пoчиH

сoт|.|яi, вiч тa пeтицiЙ дo пpaвитeлЬства 3 дol'aгa}iняtti yкpalнсЬкoгo
yнiвepситeтy вiд нaЙшиpцJих вepств yкpaiнсЬкoгo гpoмадянства. Miж iншим,
Hayкoвe тoвapиствo iм. Шeвчeнкa y лЬвoвi чepeз свoix пpeдстaвникiв _
C'Гpoмницькoгo, C. flнiсгpяноькoгo, oл. Кoлeссy i Е. oзapкeвиЧa - пoдaлo
4 гpyдня .t 901 p. петицiю aвсгpiЙськoмy napлaмeнry пpo yтвopeння y Львoвi
сaмoстiйнoгo yкpaiнсЬкoгo yнiвepситeтy [81' с. 14].

Пiсля дeякoгo пepeпoчинкy yкpaiнсЬкa стyдeHтсЬкa lltoлoдЬ зHoв
poзпoЧaлa бopoтьбy 3a yкpaiHсЬкий yнiвepситeт. тaк, yкpaiнсЬкe
стyдeнтствo, HaпpиКлaд, noдaлo скapry нa yнtвepситeтськиЙ сeнaт дo
iмпepськoгo сyдy, aлe сyд тoй 1904 p. вiдкинyв скapry пpoти пoлЬсЬких
iмaтpикyляцiЙ i лeгiтимaцiЙ як бeзпiдстaвнy [54' с 406]. Boсeни 1905 p.
вiдбyлoся вive стyдeнтiв. щo yхвaлилo, fti. iн , тaкy peзoлюцiю: <Heoбхiднo
oстaвити тaктикy з мeмopiялa[iи тa пeтицiями i вжити кpaЙнix мeтoдiв
бopoтьби зa свoТ пpaвa. щoб нaкiнeцЬ зaстaвити вiдпoвiднi кpyги сepЙoзнo
пoдyмaти пpo спpaвy Й oстaтoчнo ii виpiшити> [73' с. 55]. Ha вivi 1906 p.
зHoв yxвaлeнo пpoтeсryвaти пpoти oбoв,я3кoвoгo xapaктepy пoлЬсЬкoi
iлoви нa yнiвepситeтi, aлe пoльськi стyдeнти opгaнiзyвaли свoe вiнe, щo
yxвaлилo вислaти дeпyтaЦiюдo peкropа 3 пoдякoю зa oбopoнy пoлЬсЬкoгo
xapaктepy yнiвepситeтy. Miж yкpaТнсЬкими i пoльськими стyдeнтaми
3aв'я3aлaся бiйкa, внacлiдoк voгo виЙшлo 20 paнeних пoЛЬсЬкиx стyдeнтiв
iдeкiлькa yкpaiнцiв [73' с' 55J. 23 сiчня 1907 p. вiдбyлoся вiчe з пpивoдy
тoгo, щo peктop вiдмoвився вiд нитaння iмaтpикyляцiй пo-yкpaiнсЬкoмy'
Biчe кiнчилoся пoбитгям yнiвepситeтсЬкoгo сeкpeтapя Biняжa' зaвзятoгo
вopoгa yкpaiнцiв, тa здeмoлювaнHя]tl yнiвepситeтськoi aвлi. Cтyдeнти

.Cerрсiя тpивалa дo кiнця aкaдeмiчнoro l90t/0z poкy. Пepшi здeэepryвали мoсквoфiли.
aзaнимиiбoroслoви |З'c 47|
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вив|сили Haд yH|вepситeтoM yкpaiHсЬкиЙ пpaпop тa 3aбapикaдyвaли вХiд
дo yнiвepситeтy. Peктopaт зaкликaв пoлiцiю; apeштoвaнo .1 16 стyдeнтiв
[73' с 56] .10 лютoгo 1907 p. вiдбyлoся y Biднi вiчe слoв'янськиx i
н|MeцЬких стyдeнтiв y спpaвi Maсoвих apeштiв yкpaiнських стyдeнтiв y
Львoвi, a .12 лютoгo 1907 p. вiдбyлoся вiнe yкpaiнсЬкиx стyдeнтiв y Львoвi
тa тoгo сaмoгo дHя _ y Чepнtвцях. У вiдпoвiдЬ Ha пpoтeст yкpa|HсЬких
стyдeнтiв y Львoвi пoльськi стyдeнти 4 бepeзня 1907 p нanaлИ нa
yкpaiнсЬкиХ бoгoслoвiв, щo зiбpaлиcя У вv|wlaцoвiЙ сaлi, тa викинyли Tx
вiдтiля Пoчaлaся бiЙкa B peзyльтaтi сeнaт зaкpив yнrвepситeт

13 бepeзня 1907 p yкpaiнcькi  пpoфeсopи |вaн Бapтoшeвський,
M ГpyшeвськиЙ, C. !нiстpянський, oсип КoмapницькиЙ, o Кoлeссa, Тит
MишкoвськиЙ, Пeтpo Cтeбeльський i К CryдинськиЙ зaявили в сeHaт|,
щo дoп, laгaютЬся видiлeння iснyюниx yкpalнськиx кaфeдp в oкpeмe
aвтol{oплHe тiлo в цiлi yтвopeння yкpаiнськoгo yнiвepситeтy y Львoвi [64,
c. 439] Тимчaсoм yкpaiнськi стyдeнти, apeштoвaнi пiсля вiчa 23 сiчня
1907 p.' oгoлoсили y в'язницi дoбpoвiльнy гoлoдiвкy, щoб нe дoпyстити
зaтpи[laHня y тюpмi n'ятЬox тoвapиu.liв' щo ix кoнчe хoтiлa влaда i нaдaлi
3aлишити тaM Гoлoдiвкoю стyдeнтiв-в'язнiв зaнeпoкojлoся вiдeнськe
пpaвитeлЬствo, бo пoдiя тa нaбpaлa шиpoкoгo poзгoлoсy в бaгaтьox
кpaТHаХ, a тo]t,Iy вoHo тeлeгpaфiннo зapядилo чeтвepтoгo дня гoлoдiвки
звiльнити стyдeнтiв. l -{ iлa спpaвa мaлa тaкиЙ кiнeцц; пpoкypaтop
вiдмoвився вiд oбвинyвaчeння шiстьoх стyдeнтiв' двoх випpaвдaв сyд.
oдHoгo 3aсyджeнo Ha тИждeHЬ' a peuJтy _ нa мiсяць тюpMи A дo тoгo щe
yнlвepситeтськиЙ сeHaт звiльнив з yнiвepситeтy 16 зoвсiм Heвинних
стyдeнтiв [73' с 59-60]

14гpудня 1907 p 3нoв пoвтopилaс,я кpивaвa iмaтpикyляцiя: стyдeнти-
yкpaТнцi зaп poтeстyвал и пpoти вiднитaн ня i мaтpи кyляцi Й пo-пoл ьськoм y,
a стyдeHти-пoляки кинyлися нa yкpalнцiв i дeкoгo з ниХ тяжкo пoкaлiчили
Чepeз двa днl yкpаlHсЬкi noсли вHeсли в спpaвi пoдiЙ нa Львiвськiм
yнiвepситeтi iнтepпeляцiю. npи чoмy пoсoл дp' Лeв БaнинськиЙ кинyв
вiдлoмoк пyлЬтy i нeнapoкoм влyчив Hим в oдHoгo слoвiнськoгo пoслa
[64' с a63]

У caмиЙ дeнь yбивствa стyдeнтoм ЛьвiвсЬкoгo yнiвepситeтy
Mиpoслaвoм Ciчинським" гaлицькoгo нaмiсникa гp Aндpiя Пoтoцькoгo
(12 квiтня .190B p ) пoльськa MoлoдЬ, щo зiбpaлася пiд пaм'яTникoМ
Miцкeвинeвi нa MaplяцькiЙ nлoщi, pyшилa дo бyдинкy кAкaдeмiннol
Гpoмaди>, ви6илa кaмiнням вiкнa y тiЙ кaм'яницi '  a в нaстyпHих тpЬoХ

.M Ciчинський нa слrдствi  3aявив, щo вiн зaбив rp A Пoтoцькoro (за кpивди
yкpaТнсЬкoгoнаpoAy.завибopи.3aсi 'epтЬMapкаКaганця> М Каганця,свiдoмoгoyкpаiнця'
4 лютoro 1908 p двa жaHдapми 3aкoлoли tlJтихaми в Кopoпцi, пiд чaс вибopчoT кaмпанiТ
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вeчopaХ пoлЬсЬкa MoлoдЬ ypяджaлa дикi opгiT, лaмaючи paми вiкoн нe
тiльки в пoмeшкaнняХ yкpaTнсЬкиХ тoвapиств тa iнститyтцiЙ (т-вa
<Пpoсвiтa>, книгapнi Hayкoвoгo тoвapиствa iм. Шeыeнкa, т-в € l <flнiстep>,
peдaкцii <Pyслaнa> i iн.), aлe й в пpивaтниХ пoмeшкaннях yкpaiнцiв [96'
c 10-121 3гoдoм нaстynив нa кopoткиЙ чaс пepeпoчинoк сepeд
стyдeHтсЬкot мoлoдi, aлe сeнaт пpoдoвжyвaв свoЮ пoлiтикy, Тaк, p. 19.10
сeнaт Львiвськoгo yнiвepситeтy noчaв KпoпoтaHня пepeд ypядoм пpo
п pизнaння Л ьвiвськoгo yнiвepситeтy пoл ЬсЬки i,l. УкpaТнськe стyдeнствo
зaнeпoкoТлoся i виpiшилo скликaти нa 14 бepeзня .1910 p. вiнe. Ha тoмy
вiv i  yхвaлeнo peзoлЮцiю' щo львiвськиЙ yнiвepситeт мyсить бyти
yтpaквiстинниЙ дoти, пoки нe бyдe зaснoвaнo oкpeмoгo yкpаjнсЬкoгo
yнiвepситeтy y Львoвi BiдeнськиЙ ypяд, бoянисЬ нoвиx aвaHryp, пpoсив
yкpalHсЬкиx пoслiв зaспoкoТти yкpaiнсЬкиx сryдeнтiв. УкpaТнськi пoсли
спoд|вaлися пoлaгoдити yHIвepситeтсЬк| спpaви пapлarЙeнтсЬким шляхoм'
a цeнтpaлЬнi львiвськi yкpaТнськi тoвapиствa, щo вxoдили дo скпaдy
КpаЙoвoгo шкiльнoгo сoЮзy, внeсли ,15 квiтня 1910 p. дo пpaвитeлЬcтвa
мeмopiaл 3 .qoil'aгaHHя м, щoб пpaвитeл Ьствo бeзпpoвoлoчHo пpистyп илo
дo зacнyвaнHя yкpajHськoгo yнiвepситeтy y Львoвl |72, c 77-79]. Aлe з
тoгo нiчoгo нe вийшлo. 3 тoТ пpинини стyдeнти-yкpaiнцi виpiшили скликaти
HeлeгaлЬHe вiчe нa 1 . lипня 1910 p Пoльськi стyдeHти дoвiдaлися npo
тoЙ нaмip i виpiшили зaбapикaдyвaти yкpaТнсЬких стyдeнтiв' щoб нe
випyстити yкpatнцiв з yнiвepситeтy i вiддaти ix в pyки пoлiЦii. Як свiдvить
oдин з yнaсникiв тoгo вiчa, yкpaiнськi стyдeнти (киl{yлисЬ нa бapикaдy,
щoби poзки Дaп4T:, aлe пoляки зyстpiли tx стpiлaми 3 peвoлЬвepiв. oднoгo
кyлeю paнeHo сt\,lepтeлЬHo в лoб _ стyдeнтa npaвa yкpaТнця (pимo-
кaтoликa) Aдaмa КoЦкa, a дpyгoгo стyдeнтa Лeoнтoвичa pаHeнo в нory. У
вiдпoвiдь.пoчaли стpiляти вгopy Й yкpaТнцi.  Ha пoстpiли зapaз жe
noявип?.jЬ в yH|вepситeт| вжe зa3дaлeг|дЬ нaгoтoвлeHa noл|ц|я з
pyшницяMи, poзкинyлa бapикaду, киHyласЬ Ha стyдeHтiв-yкpaTнцiв,
зaгHaлa lх в салi Й apeштyвaлa. Пo цiм пpибyлa сyдoвa кoмiсiя Й
poзпoчaлa сл|дствo' пpи кoтpoмy пoлЬcЬк| cтyдeнти стaвaли зa свlдк|в' a
yкpa|HЦi зa oбвинeниx. Пoляки зaявиЛи, щo вoHи зoвсiм нe стpiляли Й
щo yкpaТHЦi сaмi вбили КoЦкa, стpiляюvи в стopol{y пoлякiв. Qим шляxoм
i пiшлo слiдствo, дaлi лягaюvи цiлoю вaгoю Ha сaмиx yкpaiнцiв |з
зaтpимaHиx в yнiвepситeтi 300 cтyдeнтiв-yкpa jHЦiв 128булo зaapeштoвa-
них i пepeвeдeнИХ в тюpt\'y. Кoлo тюpми в|'!exпoлЬсЬкa юpбa киHyлaсЬ jX
бити, a кoли пoлiцiя iT вiдiгнaлa, в3ялaся гpoмити yкpalнськi iнститyцii>
[73' с.  61-62].

УкpaTнськe гpoMaдяHствo бyлo тяжкo збypeнe кpивaвиM вiнe, щo
зaвepшилoся сMepтю |\'oлoдoгo yкpaiнськoгo стyдeHтa в бopoтьбi зa
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HaцioнaлЬнy спpaвy. Пpoф' M ГpyшeвськиЙ зaкiнчив свoю стaтгю <Haд
св|)кoю мoгилoю>, пpисвячeнy пaм,ятi  A. Кoцкa' тaкими слoвaми:
<oстaннiй чaс схaijeнyтись i зaстyпити tЙoлoд|ж в|д дaлЬших poзстp|л|в,
eнepгiЙними зaxoдaiiи щoбyти iй кpiднy tlJкoлy) i вивeсти з сиx стapиХ'
3лoв|щиx мyp|в' щo гpoзятЬ стaти apeнoю всe Hoвиx | нoвиx кpивaвиx
)кepтвD |44, c. 159]. A в стaтгi <Heвiдклиннa спpaвa> тoй сaмиЙ aвтop
вислoвився тaк: <!oсi спpaвy (yнiвepситeтсЬкy.- C.) винoсилa Hа свo.[х
плg{aХ aкaдe]t,|чнa мoдoд|ж, aлe вoнa сaпЛa iT нe виHeсe, i бeзсoвiснo
бyлo б ли[tJити сЮ спpaвy нa нiй. ПoтpiбниЙ Haтиск yсel сyспiлЬнoсти,
щoб poзpyбaти сeЙ пpolсtятиЙ yзeлD [a5' с. 10]

Cyд, щo сyдив 14 липня 19.11 p. 10.1 yкpaiнсЬких стyдeHтiв зa вiчe 14
бepeзня ,l9.l0 p.' зaсyдив 70 стyдeнтlв Ha oдиH м|сяцЬ тЮpми, nятЬoХ-
Ha тpи мiсяцi, a iншиx нa два тижнi [73, с 63].

Бopсгьбy 3a yкpalriсЬкий yнiвepситет зl.loв пepeбpaлa нa сeбe yкpaiнсЬкa
пapлaмeHтсЬкa peпpeзeнтaцiя. ПepшиЙ кpoк Ha пoлi тoT бopoтьби виявився
в мyзиvнo-iнстpyмeнтaльнiЙ oбстpyкцii' щo i] yлaшryвaли yкpaТнськi пoсли
y вiдeнськoг!Лy пapлaмeнтl 26 бepeзня 1912 p. Biд тoгo чacy noЧaлacя epa
пepeгoвopiв aвстpiЙськoгo ypядy з пoлякa]uи i yкpaiнцями тa пoлякiв з
yкpaТнцями - в yнiвepситeтськiЙ спpaвi. Пiд чaс тaкиx пepeгoвopiв, a сaмe
29 тpaвня 1912 p. пoляки вiдбyли y Львiвськiм yнiвepситeтi фaльшoванe
святo 250-лiтгя iснyвaння Львiвськoгo yнiвepситeтy, щoб iстopиvнo
ствepдити Йoгo пoльськiсть. oтoж з чистo пoлЬсЬких мlpкyвaнЬ дeяк|
пoлЬсЬк| yчeн| висyнyли дyмкy, щo пpeдтeчeю Львiвськoгo yнiвepситeтy
бyлa ЛьвiвсЬкa oзylтсЬкa aкадeмiя, щo 20 сiчня 1661 p. дiстaлa диплott,l
Ha свoe зaсHyвaнHя вiд кopoля Янa Кaзимиpa, i  тa фaльшoвaнa дyмкa
дaлa niдстaвy сeнaтoвi Львiвськoгo yнlвepситeтy виHeсти yхвaлy пpo
вiдсвяткyвaння 1911 p. 250.лiтrя yнiвepситeтy [8, с. 2-3]. Ha святo 250-
лiття ЛьвiвсЬкoгo yнiвepситeтy, вкaзye Baсиль Myдpий, aвтop цiннoi
poзвiдки пpo бopoтьбy зa yкpaiнськиЙ yнiвepситeт y Львoвi '  -  uнe
явилиcЬ нi ypядoвr кpyги' в т iм числi й пoляки, щo зaЙмaли висoкi
дep}кaвнl пoсaди, як нaм|сник' м|H|стpи lт. д. '  |-| l  нe в3яли в HЬoмy yЧaсти
yнiвepситeти пoзa Гaличини> [73, с. 67]"

Пepeгoвopи в yнiвepситeтськiй спpaвi нe paз пepepивaлися' бo

.У пpaцiдoцeнre Львiвськoro yн|вepситeryд-pa 8iкropа Ганa (Hаhn) кPаmietnik obсhodu
jubi|euszowego w 250 roсzniсe zаlo2eniа uniwers|tu we Lwowie przezkro|a Jаna Kazimierzа))
зftlдyoтЬся, щo на ypс|чистiм актi 29 тpавня 1912 p peпpeзeнтyвали зaкopдoннi yнiвepситeти
тaкi пpoфeсopи: 1 . dr. oskаr Asboth - Бyдапeuлський yнiвepaлтeт,2 peкrop dr' Stefаn Sаghin -
Чepнiвськийyнiвepситer,3 prof dr Rudotf Fabingi -Кoлoшваpськийyнiвepситeт4 prof dr
Stanislаw Dobrzycki - Фpaйбypгський yнiвepситeт y ШвeйцapiТ, пpиvoмy nepшi тpor
вистyпили 3 пpoмoвами на тiм святi lхнi пpoмoви вмiщeнo в пpацТ B Ганa [32, c 23,4446|
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yкpatнцi нe бaчили жaдниx nepспeктив Ha MиpHe пoлaгoджeнHя
yнiвepситeтсЬкoi cпpaви. Укpaiнськi пoсли змyшeнi бyли знoв poзпoчaти
oбстpyкцiю Тaк, нaпpиклaд, y в iЙськoвiЙ кoмiс i l  пapлaMeнтy пpи
oбгoвopeннi вiЙськoвoгo бюджeтy пoсoл дp. Лeв Бaчинський пpoмoвляв
y дHяХ 13-14 липня 1912 p' 14 roдин пiдpяд [64' с. 619] Кiнeць-кiнцeм
дiЙшлa в гpyднi 1912 p' згoдa щoдo тeкстy npoeКтoвaнoгo цiсapськoгo
лИстa в yнiвepситeтськiй спpaвi, a сaмe в тiм листi зaзHaЧyвaлoся, щo
yкpaТнськиЙ yнiвepситeт мyситЬ бyти зaснoвaниЙ HaЙдaлi }ia пoчaткy
.1 916 p. шляxoМ дepжaвнoгo зaкoнy, щo oзнaчитЬ | M|сЦe oсIдкy
yнiвepситeтy. flo vaсy засHyвaння yкpaiHсЬкoгo yнiвepситeтy мae бyти
зaтpимaниЙ yтpaквiзм тenepiшньoгo Львiвськoгo yнiвepситeтy. Aлe
пpoфeсopи Львiвськoгo i  Кpaкiвськoгo yнiвepситeтy тa Львiвськoi
пoлiтeхнiки в сiчнi 19.|3 p. винeсли peзoлюцiю пpo тe, щo львiвськиЙ
yнiвepситeт нeгaЙнo бyв пpизнaниЙ цicapським листoм як пoльськиЙ
yнiвepситeт 3poзyмiлa piн, щo yкpaiнськi пoсли пepepвaли дaлЬцl i
пepeгoвopи з пoлякaми. Тoдi бopoтьбy зa yкpaiHсЬкиЙ yнiвepситeт y
Львoвi зHoв yзялa y свoT pyки yкpaTHсЬкa стyдeнтсЬкa мoлoдь,2 липня
1913 p вiдбyвся y Львoвi кoнгpeс yкpaТнськoгo стyдeнтствa висoкиХ
шкiл з Biдня, Гpaдця, Кpaкoвa, Пpaги тa Львoвa Кoнгpeс yхвaлив, щo
мoлoдiж нiкoли He пoгoдитЬся нa oсiдoк yкpaiнськoгo yнiвepситeтy пoзa
Львoвoм |73' c 71j He мoжнa oмиHyти тyт peзoлюцiю, щo i i  yхвaлив
кoHгpeс Ha вHeсeнHя стyдeнтa Юлiaнa oхpимoвинa: <BсeyкpaТнсЬкиЙ
стyдeHтсЬкиЙ кoнгpeс з paдiстю витae явищe' щo нaЦioнaлЬHа свiдoмiсть
oгopтae чиM paз шиpшi кpyги yкpaiHсЬкoi мoлoдiжи в Poсii i нaдieтьоя,
щo цiлe yкpаlнсЬкe стyдeнствo пo oбoх бoкax кopдoнy злyчитЬся в
бopoтьбi зa сaмoстiЙнy УкpaTнy> [64' с 658-659].

Cвiтoвa вiЙнa нa ДeякиЙ чaс пepepвaлa бopoтЬбy yкpaiнцiв зa
сaмoстiЙний yнiвepситeт y Львoвi, aлe niсля звiльHeнHя Львoвa вiд
NloскoвсЬкoi oкyпaцii yкpaiHсЬкe гpoмaдяHствo знoв пoчaлo дoмaгaтися
вiд пpaвитeлЬствa зaснyвaння yкpajнсЬкoгo yнiвepситeтy y Львoвi
AвстpiЙськi ypядoвi чинHики вислoвлювaли yкpalнсЬкиf\i дeпyтaцlям свoю
пpиxильнtсть i oбiцянкy зaAoвoлЬ|lити iхнr дoil6aганt-|я Пiсля poзпaдy
AвcтpiТ пoчaлaся в схiднiЙ Гaличинi yкpaiнсЬкa ви3вoлЬHa бopoтьбa. Ha
жаль' нiypяд 3aхiдHoT УкpalнськoТ HapoдHoi Peспyблiки, нi Haцioнaльнa
paдa He спpoмoглися зa чaс свoгo iснyвaння видaти бytь-якиЙ aкг в
yнiвepситeтськiй спpaвi, a тoмy, як пpaвдивo зayвaжyс B MyдpиЙ, <нaм
He дaHo чepeз цe нaвiть якol-нeбyдь пpaвHoi, xсн би й iлюзopиннol, oсl-|oви
для aкцil в мaЙбyтньoмy> [73, с. 76]

Пoльськa oкynaцiйнa влaдa oгoлoсилa ЛьвiвськиЙ yнiвepситeт
пoлЬсЬкиM тa Haдaлa Йoмy iм'я кopoля Янa Кaзимиpa, тpaктyючи

569



JlьвiвськиЙ yнiвepситeт як спaдкoeп'ця Львiвськoi oзyiтсЬкoi aкaдеMil з
oгoлoшeHням Львiвоькoгo yнiвepситeтy пoлbсЬкиM. oкyг|aцiЙнa влaдa
злiквiдyвaла yсt yкpalнськi кaфeдpи*' a тaкoж встaHoвилa npaвиЛa щoдo
npиЙoмy як дo ЛьвiвсЬкoгo yнiвepситeтy, тaк i взагaлi дo всiх висoких
шкiл y Пoльщi А сaмe, встyпaти дo пoлЬсЬкиx висoкиx шкiл мoжyтЬ лИшe
тi пoльськi  гpoмaдяHи, ynpaвHенi дo стyдiЙ y висoкИХ шкoлaХ, щo
викaжyтЬся пoсвtдками пpo спoвнeння вiЙськoвoi слyжби y пoльськiЙ
apмiT. aбo пpo звiльнeння вiд вiЙськoвoi слyжби нepeз фiзиннy нeздiбнiсть.
oтoж' для yкpaiHцiв нe бyлo в тoЙ чaс мiсця для cтудiЙ He лишe y Львoвl,
aлe Й нa всiх пoльськиx yнiвepситeтaХ як для вopoгiв пoлЬсЬкoi дepжaви
|73' с 77-78l1

Щoб дaти мoжливiсть yкpalнсЬкiЙ мoлoдi пpoдoвжyвати стyдir нa
висoкиX шкoлaХ, yкpaiнсЬкe гpoмaдяHствo виpiшилo вiдкpити y Львoвi
пpивaтнi yцiвepситeтськi кypси в oбсязi тpьoх фaкyльтeтiв, - тeoлoгiчнoгo,
фiлoсoфiннoгo тa пpaвничoгo, aлe всi сnpoби yкpaТHсЬкoгo гpoмaдяHствa
в тiм нaпpямi нe дaли г1oзитивlloгo нaслiдкy: oкyпaцiЙнa пoлЬсЬка BлaАa
нe дaлa дoзвoлy нa opгaнiзaцiю yнiвepситeтсЬкиx кypсiв нi Hayкoвoмy
тoвapиствy iм Шeвчeнкa y Львoвi (27 вepeсня 1919 p.). нi  Toвapиотвy
HayкoвиХ виклaдiв iм Пeтpa Moгили (2,1 жoвтня 1919 p )

,Цo peчi згaдaЮ тyт' щo y Львoвi' кpiм yнiвеpситeтy' бyли щe двi висoкi
шкoли _ пoл|тeхн|кa та вeтepиHapHa aкaдeM|я, aлe в тиx tUкoлax
yкpa|нсЬкa мoвa нlкoли He 

'\naлa 
жoдниx пpaв

Укpaiнськi стyдeнти y Львoвi oб'однyвaлися в piзних стyдeнтсЬкиХ
opгaнiзaцiяx Haсaмпepeд пoвстaлa opгaнiзацiя <AкaдeмичeскiЙ
Кpyжoк>' щo oб'еднyвaв y сoбi пepевa)кнo стyдeнтiв мoсквoфiльсЬкoгo
нaпpямy. P 1871 noвстaлa opгaнrзaЦiя <f lpyжнiЙ Лихвapь>, де
гypтyвaлися пepeвaх(нo стyдeнти HapoдoвeцЬкoгo Haпpямy <Aкaдe-
мичeскiй Кpyжoк> вiд 1874 p пoчaв вIАpaBaти щoмiсячниЙ чaсoпис
nДpyгъu,дe в pp 1875 i  1876 M. f lpaгoмaнoв yмlстив тpи листи дo

.У лiтepатypi нeма oднoзгiднoсгi щoдo визHачeння кiлькoстi кaфeAp 3 yкpа.нсЬкoю
виклaдoвoю мoвoю y Львiвськiм yнiвepситeтi пepeд свiтoвoю вlЙнoю Тaк напpиклaд автop
сrатт| пpo Гaлияину в збrpникy <Галичина Бyкoвина Й Угopскaя Pусь> кiлькiстЬ катeдp в
1913114 ак p ви3нaчасЧислoм6[33 с 180]: B Гнатюк-числoм7[36 с 22|Bi l r/ .удpиЙ-
числoм8|74 c 880] пpoф o кaднep-числoм10[54 с 406}:aвтopсгaттiпiдrаслoм
<Унiвepситeт> в Т 3 кУкpаiнсЬкoi зaгаЛьнoi Енциклoпeдii> - числoM 1 4 [1 00 с 1 01 7] Пoдаю
тyт дан| пpo к|лЬк|стЬ кафeдр 3 yкpа.нсЬкoю виклaдoвoю мoвoю 3a вiдoмoстями щo iх
мiститЬ в coбi <Progrаm wyklаdow W pоlroсzU |etnim 19,1 3.1914D на бoгoсrroвськlм
факyльтeтi - 3 кафeдpи, нa пpeвничiм -2тa нa фiлoсoфivнiм- 8 кафeдp Кptм тoгo нa
бoгoслoвськiм фaкylrьтeтi бyв oдин виклaдaч (свящ tyзap)' нa пpавниviм факyлЬтeтt двoс
дoцeнтiв (д.p BepганoвськиЙ iд.p |вaн loбpянський) нa фiлoсoфivнiм фaкyльтeтi _ тpoe
дoцeнтiв (дp C Тoмaшiвський, дp |л CвrнцiцькиЙ l д.p Cтeпан Pyдницький) та лeКтop
yкpаiнсЬкoi мoви (lлля Кoкopyдз) [84]
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peдaкцii nДpyгao' ш]o зpoбили, зa свiдoЦтвoм l Фpaнкa. тoдiшньoгo
ЧлeHa <Aкaдeмиveскoгo Кpyжкa>. (дeякy пepтypбaЦiю в peдaкцiT
к!pyгa>, a дaлi i  в сaмiм тoвapиствi> |112, c 2441". Hapoдoвцi, якi бyли
члeHaMи <Кpyжкa>, пoтpoxy пoчaли пepexoдити дo (дpyжHЬoгo

Лиxвapя>, щo noтiм (1ss2) nepeтBopився в <Aкaдeмiчнe Бpaтствo>.
Meтoю тoгo <БpaтстBa) бyлo - (дбaти o Hayкoвy i мaтepiяльнy пtдмory
pyсинiв-aкaдeмикiв> [6a. с 16al 3a спoгaдaMи д-pa Е oлeсницЬкoгo,
зближeнню мiж <AкaдeMичeскиM Кpyжкoм> i <.Qpyжнiм Лиxвapeм> в
pp.1B80.1881 спpиниHИлoся як всeнapoдHe вiчe y Львoвi дHя 30
листonaдa 1880 p., тaк i тe, lцo гoлoвoю <Кpyжкa> бyв Poмaн БaчинськиЙ,
гiмнaзiaльниЙ тoвapи ш Е oлeсниЦЬкoгo, тoдi[ДHЬoгo гoлoви <,Qpyжньoгo
Лихвapя> <Пpиязнь гoлoв тoвapиств, _ пишe д-p. E oлeсницькиЙ. -
впливaлa тaкoж нa дoбpi вiднoсини сaMих тoвapиств l iйшлo дo тoгo,

щo взимi 1881 p. пopiшили oбa тoвapиствa влaштyвaти спiльний бaль
y сaдi <Hapoдньoгo.цoмy) .Qля вигoтoBлeHHя тeкстy зaпpoсиH h{a бaлЬ
oбpaHo сn|лЬнy кoцiсiю. щo, зa спoгaдaf\,tи aвтopa, (Hegaлo Haлoмилa
сoбi гoлoви, щoби зaвepuJити ЦЬoгo тяжкoгo дiлa HaЙтвepдruиЙ гopiх
пpeдстaвляв сaM встyп зaпpoсин Mи пpoeктУвan.А' <Marмo ЧeстЬ
зaпpoсити Baс>, a <кpyжкapi>: <|мiем чeстЬ пpиглacИтII| Baс> Пo дoвгиx
кoмбiHaц|яХ пpиHятo вкiнЦi 3aпpoeктoвaHy MHoю кoп/lпpoм|сoвy
oфopпЛyлy' <B чeсть вмiняeмo сoб| пpoсити Baс> - i  в тaкiЙ кoмпpo.
мiсoвиЙ спoсiб пoлaгoд)кyвaнo вiдтaк pядoк 3a pядкoм)) Xoч 6аль i
yдaвся зHaмeHитo, a пpoтe дo дaлЬшo| 3гoди мiж oбoмa тoвapиствaMи
He пpиЙшлo, бo, зa свiдoцтвoм aвтopa спoгaд|в, пpoв|дHикaм
мoсквoфiльствa lxнi oсoбистi iнтepeси вeлiли пiддepжyвaти poздlл l
нe3гoдy мtж yкpaiнсЬкoю i мoсквoфiльсЬкoю гt,loлoддю)) [76, с 169-170].

P 1881 пoвстaв <Кpyжoк пpaвникiв> (пepшим гoлoвoю Йoгoбyв Кoсть
ЛeвицькиЙ) [64, с 183], a нepeз 10 poкiв (1891) noвстaлa стyдeнтсЬкa
opгaнiзaцiя <Baтpa>, щo пoтiм (1s96)3лилaся з <Aкaдeмiчним Бpaтствoм>
в <Aкaдeмtvнy Гpoмaдy> Тoвapиствo <Aкaдeмiннa Гpoмaдa) пoстaвилo
goбi тaкy цiль, <бyти oсepeдкoM нayкoвoгo | тoвapисЬкoгo )киття yкpajнцiв-
акaдel,liкiв та дбaти пpo мopaЛЬнy i мaтepiaльнy пiдмoгy всix члeH|в))

[23. с. 33]
P 1898 yкparнськi стyдeнти Львiвськoi пoлiтexнiки opгaнiзyвaли

тoвapИствo <oснoвa>
Для пpимlщeHня стyдeнтiв' якi вчилися y ЛЬв|всЬкиx висoкиХ tllкoлaХ,

бyв збyдoвaниЙ у Львoвi Ha пo)кepтви yкpalHсЬкoгo гpoмaдяF|ствa
<AкaдeмivниЙ Дiм>. oдним з фyндaтopiв Йoгo тa гoлoвHиM )кepтвoдaвцeM

'Листи M Дpагoмaнoва дo peдакцii <Дpyга>l пepeApyкoванo в т 2 збipки листiв
M lpaгoмaнoва дo |в Фpaнка i iнLuиx (Львiв 1908. с 307-355)
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(пoжеpтвa B сyMi 25 тис кapбoвaнцiв) бyв yкpaiHсЬкиЙ мeцeнaт з
l-lадднtпpянщини eвreн Чикaлeнкo B чaсi poсiЙськoi oкyпaцii Гaличини
мoскaлi зaмeшкaли в <Aкaдeмivнrм .Qoмt> i /pyнтoвнo знищили Йoгo
Hayкoвe тoвapиствo iм Шeвчeнкa, щo зaвiдyвaлo <Aкaдeмiчним.Qoмoм>,
винaЙнялo Йoro пoтiм сс вaсилiянкаMи нa кiлькaлiтнс пpимiщeння дrвoнoi
гtмнaзii пlд yмoвoю peMoHтy <Aкaдeмivнoгo .Qoмy> Hа кo|'lJт ope}]даpя
[35' с 11]

Гoвopяvи пpo висoкi tjJкoли в Гaличинi, нe Moжy He згaдaти ryт npo
дeякt yкpa]нсЬк| yстaHoви, Щo спpичvft1vl'Il|Аcя poзвиткoвi yкpalнськol нayки
HaйстаpiшиM з t '|иХ о Hayкoвe тoвapисТвo lм Шeвчeнкa> y Львoвi, щo
пpидбaлo пpИзHaHHя сepeд yЧeHих yсЬoгo свiтy. [-{e Тoвapиствo пoвстaлo
1874 p спoчaткy як ЛiтepaтypHe тoвapиствo iм Шeвчeнкa> з iнiцiaтиви
нaдднiпpянсЬкиХ yкpaiнцiв тa з матepiaльнoю дoпoмoгoю Лиcaвeти
Mилopaдoвичeвoi з Пoлтaвщини P.1892 пepeтвopилoся тe Toвapиствo
в Hayкoвe Тoвapиствo iм Шeвчeнкa oсoбливoгo poзвиткy Hayкoвe
Toвapиствo нaбpaлo з тoгo чaсy' кoли ( 1 897) нa чoлi Йoгo стaв пpoфeсop
Львiвськoгo yнiвepситeтy MиxaЙлo ГpyшeвськиЙ' якиЙ бyв гoлoвoю тoгo
Toвapиствaдo 1913 p Дo p 1919 Hayкoвe тoваpиствo видалo пoнaд 130
тoмiв <3aписoк>, 38 тoмiв <Етнoгpафiчнoгo збlpникa>. 20 тoмiв
<Maтepiялtв дo yкpaiнсЬкol eтHoпoльoгit'>. 7 тoмiв <Чaсoписи Пpaвнинol>.
10 тoмiв <Чaсoписи пpавHичoi t eкoнoмiчнolD тa цiлy низкy к3бipникiв>
piзних сeкцiЙ i кoмiсtЙ Hayкoвoгo тoвapисТвa B нayкoвиx видaHHях тoгo
Toвapиствa як i  в лiтepaтypниХ Йoгo opганaх (<3opя>, <Лiтepaтypнo-
HayкoвиЙ Brстник>) мiстили свoi пpaцi yкpalHцi з i  всix yкpaiнських зeмeлЬ
i кoлoнiЙ Чимaлo вИдaтниx yчeHиХ нyжинцiв бyли vлeнaми Hayкoвoгo
тoваpиствa тa мiстили свoi пpaцi в Йoгo видaнняХ 3 числa piзних
iнститyцiЙ тoгo Toвapиствa згaдaю тyт Бiблioтeкy. lJ.lo нaлiнyвaлa p 1919
пoвepХ 70 тисяч тoмiв; Myзeй' щo склaдaвся з вtддiлiв apxeoлoгi i  i
eтнoгpaфii тa нaлiнyвaв 1919 p дo 15тисяч пpeдIиeтiв: книгаpню (вiдкpитo
Il 1 899 Р.). щo бaгaтствoм свoгo aсopтимeнтy стaлa пepшoю книгapнeю в
Гaличинi. дpyкapню, щo oбслyгoвyвaлa нe лишe пoтpeби Hayкoвoгo
тoваpиствa iм Шeвчeнкa, aлe Й зaмoвлeння piзниx yкpа|HсЬких yстанoв
i opгaнtзaцiЙ B чaсi свiтoвoТ вtЙни тa дpyкapHя пoнeсЛа знaчнt втpaти
[35. с 5 '  6 '  7. 10, 13]

P 1904 пoвстaлo y Львoвi Тoвapиствo пpиxИлЬникiв нayки,
лiтepaтypи i  штyки, з lн iцiaтиви M Гpyшeвськoгo. якиЙ бyв пepшим
гoлoвoю roгo Toвapиствa Beликoю зaслyгoю тoгo Тoвapиства слiд
пpизHaтИ opгaнiзaцiю (Hayкoвиx вaкaцiЙних кypсiв>. щo вiдбyлися y
Львoвi в дняx 10 нepвня _ 9 липня 1904 p Bсьoro кypсaнтlв бyлo 135
oсiб, в lx числt дeкtлькa з HaдднiпpяHщиHи Bсix виклaдiв вiдбyлoся
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90. a сaмe з тaкиХ пpeдмeтiв: iстopiя Укpaiни (пpoф M. ГpyшeвськиЙ i
д-p C Toмaшiвський); iстopiя зaxiднoi eвpoпи вiд фpaнцyзЬкol
pевoлюцi i  (Mикoлa Гaнкeвич); iстopiя yкpaiнськol лiтepaтypи (д-p |вaн
Фpaнкo iд-p К.CтyдинськиЙ); yкparнсЬкa мoвa (д-p |вaн Бpик);
eтнoгpaфiя (npoф Хфeдip Boвк iд-p с. ТoмaшiвськиЙ); aнтpoпbлoгiя
(д-p |вaн PaкoвськиЙ) У свoiй iнaвгypaцiЙнiЙ пpoмoвi гoлoвa
Toвapиствa пpoф M Гpyшeвський' м iн.,  гoвopив: <3aки oбстaвини
вiзьмyть пpиxильнiшиЙ дnя нaс oбopoт i  зpoблятЬ l t , to)кливиM
зaсHyвaHHя пyблtvних вищиx yкpalнськиx шкiл, ми мyсиMo стapaтися
викopистaти кo)кнy Haгoдy для тoгo, щoб зpoбити кpoк Haпepeд в
oсягнeHHю Tx Taким кpoкoм ввa)кaeмo opгaнiзaцiю систeмaтичHиx
нayкoвиХ кypсiв, iв т iм пepeкoнaнню Toвapиствo пoспi| ' lJиЛoсЬ
вiдoзвaтись нa звepHeнi дo йoгo 3aклики Й зaбpaлoсЬ дo opгaнiзaЦi i
нинiшнix кypсiв 

.[x 
мeтa - Дaтv,| мoжливicть нaши[' зe[,lлякaм iз Poсii,

пoзбaвлeним впoвнi нaЦioнaльнoi шкoли' пpoслyхaти cистeмaтичH|
кypси в yкparнськiй мoвi з нaЙвaжнiшиx сyспiлЬHиx дисциплiн' дaти
pяд кypсlв дeякиХ Hayк' нe 3aстyплeниx y пpoгpаМaх тyтe[ДH|х вищих
шкiл' a дyжe вaжHих з Haшoгo нaЦioнaлЬнoгo стаHoвищa; пoмoгти
пpигoтoвлeнню Hayкoвих кypсiв y тих гaлyзяx yкpalнoзнaвствa. в яких
такиХ кypсiв щe нeмae; в к iнцi дaти пoлe Hayкoвиrvl  силaм для
пpигoТyвaнHя дo aкaдeмivнoj дiяльнoсти> [73, с 53.54]. P .1905

Toвapиствo opгaнtзyвaлo y Львoвt вистaвy yкpaiнсЬкoj штyки |
пpoмислy Кpiм тoгo. Toвapиствo видaлo дeкiлькa кHижoк.

20 гpyдня 1906 p пoвсталo y Львoвi, з iнiЦiaтиви пpoфeсopa д-pa
oлeксaндpa Кoлeсси. Toвapиствo yкpaiнських HayкoвиХ виклaдiв iм Пeтpa
Moгили. aлe з piзних пpичиH Тoвapиствo yвiЙшлo в )киття лиue 2 гpyд|.|я
1909 p ' кoли вtдбyлися Йoгo пepшr зaгaльнi збopи Гoлoвoю Toвapиствa
бyв вiд пoЧaткy aх( дo чaсy пpипинeння дiяльнoстi Тoвapиствa, в 3в'язкy
з пoлЬсЬкo-yкpaТнсЬкoЮ вiЙнoю, пpoф o. Кoлeссa. Пpoтягoм ЧoтиpЬoх
poкiв- в iд 1909 дo.1913 p вклюннo_ Toвapиствo opгaHiзyвaлo 501
виклaд, a сaмe: y Львoвi (127)'Poгaтинi(97), Cтaнiслaвoвi(70)'  Пepeмишлi
(58) Caмбopi (32), Тepнoпoлi (16)'  3oлoчeвi (10), Coкaлi (10)'  в Бaбинцях

loлiшнix (10)'  Княгининi Кoлoнi i  (9), Бeлзi(7), Cтpию (7), Княгининi Гipцi
(7), Бaбинцяx Гopiшнix (7)' Явopoвi (6), Бepeжaнax (5), Cyдoвiй Bишнi
(4), Тepeбoвлi (4), Пyкoвi (4), Дoбpoмилi (3), Xиpoвi (3), Яpoслaвi (3)'
Гaличi (2) Дeякi виКлaди склaдaлися з двoХ i бiльшe лeкцiй, тaк щo лeкЦiЙ
вiдбyлoся всЬoгo 585, щo зa гaлyзяMи Hayк poзпoд|лялися тaк: з
yкpaТнoзнaвствa - ,150' лiтepaтУpv| - 111 ' iстopii _ 78, пpиpoдoзнaвствa -
66. гeoгpaфi. - 50. сyспiльних Hayк - 30. мистeцтвa _24, мeдиЦини _ 20,

фiлoсoфiT_ 19. мyзики_14' пpaвa_- 1,t '  пeдaгoгiки-7, мoвoзHaвствa-
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5. Cлyxaнiв бyлo всьoгo 54134. P. 1913 Toвapиствo спiльнo з Гoлoвним
видiлoм тoваpиствa <Пpoсвiтa> yлaштyвaлo y Львoвi пepшиЙ Кypс вищo.|
oсвiти Кypс тpивaв вiд 20 сiння дo 1 3 бepeзня 1913 p. Cлyхaнiв булo 23
y вiцi мiж 21 i  29 poкaми )киття. Boснна xypтoвиHa пepepвaлa пpaцю
Тoвapиства a)кдo 1920 p. [48]

ПpoфeciЙнa ocвima
|снyвaння yкpaiнських пpoфeсiЙниx шкiл y Гaлининi цiлкoвитo

зaвдячye yкpaТнсЬкoмy гpoмaдяHствy, бo дepжaвa зoвсiм нe пiклyвалaся
пpo opгaнiзaцiю yкpaTнських пpoфeсiЙниx шкiл Тaк, 1909 p. тoвapиствo
<Пpoсвiтa> y Львoвi вiдкpилo в свolм мaeткy в Mилoвaннi гoспoдapськy
t lJкoлy зтpимiсяvниM кypсoм, aвiд1912-19.13 p -з п'ятимiсячним кypсoм
Шкoлa мaлa вИХoвyвaти пoстyпoвoгo гoспoдapя iсвiдoмoгo гpoмaдяHИHa
B 1913t14 tдк p. бyлo 34 кypсaнтiв. Cвiтoвa вiЙнa 1914 p cп|l ,|н|nлa
дiяльнiсть tlJкoли 'Тe сaмe Toвapиствo p 1912 зaснyвaлo в Угepцях
Bинявських жi нovy шкoлy дoмaшнЬoгo гoспoдapствa.

Шкoла yлaштyвaла дo свiтoвol вiЙни двivi зимoвi кypси дoMaшHЬoгo
гoспqдapствa тa дв|ч| двoм|сячн| кypси шиття i кpoю з нayкoю дoМaшнЬoГo
гoспoдapствa. BiЙнa пpипиHила дiяльнiсть шкoли тa зHищилa
гoспoдapствo тoгo мaeткy Toвapиствa [80, с 174-1751 Haкiнeць,
тoвapиствo <Пpocвiтa> y Львoвi мaЛo щe oднy пpoфeсiйнy шкoлy' a сaмe,
тopгoвeлЬHy цJкoлy y Львoвi (вiдкpитo iT 5 жoвтня 1911 p )з двopivним
кypсoм Шкoлa бyлa кoeдyкацiЙнa Пepшим диpeктopoм тol шкoли бyв
дp Poмaн 3aлoзeцький, дoцeнт пoлiтexнiки y Львoвi. f lo шкoли нa 1918-
.1919 шк. p вписaлoся 130 yvнiв i  yнeниць.

Питaння пpo opгaнiзaЦiю дoшкiлЬHoгo вихoвaнHя впepшe пopyшилa
Haтaлiя Кoбpинськa нa жiнoчiм вiнi y Cтpию 1891 p Toгo сaмoгo poкy
пoвстaв пepшиЙ y Гaлининi дитяuиЙ сaдoк' з iнiцiaтиви o. Киpилa
Ceлeцькoгo, в сeлiЖyжiлi Coкaльськoгo пoвiry. 3 iнiцiaтиви H КoбpинськoI
пoвстaлo y Львoвi .1 900 p. тoвapиствo <Pyськa 3aхopoнкa>, щo пiзнiшe
пpибpaлo нaзвy <Укpaiнська 3aхopoнкa> P' 1902 тe Toвapиствo вiдкpилo
пepшi дитянi сaдки y Львoвi, i з тoгo чaсy пoчaлo poзвивaтИся в Гaличинi
дoшкiльнe вихoвaння |12О' c 12|.

Пoзaшкiльнa ocвima
.1848 piк визHaЧИвся зaсHyвaнням y Львoвr пpoсвiтньoгo Тoвapиствa

<Гaлицькo-pyсЬкa MaтиЦя>. Дyмкy пpo вiдкpиття тoгo Toвapиствa внiс нa
зaсiдaннi Гoлoвнot pyсЬкoi paди дHя 17-29тpaвня 1848 p |вaн Гypкeвиv
3гiднo зi стaтyтoм, щo йoгo виpoбив тoЙ сaмиЙ | Гypкeвиv, <Гaлицькo.
pyсЬкa мaтиця)) мaлa свojм зaвдaHняM (пeчaтaти Й пoдaвaти Hapoдoви
пo нaЙмeншoЙ ц'kн.k дoбpiи и yжитoннiи кнИrИ, къ yтвepЩteнiю в.t,pьl и
oбьtчaЙнoсти' КЬ paзuJиpeнiю в.lцoмoмoстeЙ, къ paзвитiю кpaснop*viя,
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кpaсHoписaнiя, тeхники (peмeслa), гoспoдapства и пeдaгoгiи или дoбpoгo
вихoвaнHя >' Пepшe свoe зaсiдaнHя oсl-|oвн и ки < Гaл ицькo-pyсЬкoТ мaтицi >
вiдбyли 2 лиnня 1848 p. Toдi ж тaки oбpaнo (зapяд> для кepyвaHHя
спpaвaм и М aти цi в склaдi гoлoви (npeдвoдитeля) M ихaйлa Кyзeмськoгo,
п'ятЬoх члeнiв (пpис*дaтeлiв), сeкpeтapя, скapбникa (кассiepa) тa
кoHтpoлepa [38' с. Vlll-|X' Х|V]. !o pevi скaжy ryт, щo в спискy 193 члeнiв-
oснoвникiв Maтицi зHaxoдим вiдoмoгo y)кe Haм гaлицЬкoгo ryбepнaтopa
гp. A. ГoлyxoвсЬкoгo з зaзнaчeння|t,, щo вiн внiс вклaдкy 50 p. с [38' Ч. 2'
с. |V].

Aлe пoки <Гaлицькo-pyсЬкa мaтиця> пpистyпилa дo видaHHя кHижoк,
o. Mикoлa CинeвiдськиЙ нa збopaх Pyськol oкpyжнoi paди в КoлoмиTдня
.| сepnня 1848 p внiс пpoeкr в спpaвi зaвeдeння oкpyх(них слoв'яHсЬких
ч итaлeH Ь. 3a тим пpoeктoi,, в кoжн iм дeкaнaтi мaли бути oкpyжн i читaльнi
для pyськoТ iнтeлiгeнцiТ. Члeн читальнi мyсив pivнo внoсити 5 p. с Кoжний
дeкaFtaт мaв дiлитися нa тpи aбo voтиpи кyти. УпpaвитeлЬ oкpyжнoT
читaльнi мав тaк oбдiлювaти книгaми свoТx кyти, щoб пpoтягoll, poкy
книжки oкpyжнoТ читaльнi oбiйшли yсi кyти. Haсaмпepeд пoвстaлa
oкpyжнa читaлЬHя в Кoлoмиi, щo вжe вoceни 1849 дiстaлa 3 Poсii (сaмиxЬ
pyсскиxъ книжoкъ)) нa 80 p. c Кoлoмийськa читaлЬня icнyвaлa щe в
пoлoвинi 1850 p. [79' с. a3].

Пpистyпaюvи дo peaлiзaцii свoiх зaвдaHЬ, <Гaлицькo-pyсЬкa мaтиця)
з ясyвaлa' щoдля видaваHня книЖoк HeдoситЬ poзпopяджaти гpolДoвиMи
зaсoбaми' aлe тpeбa тaкoЖ зiбpaти дyхoвi cили Гaлицькoi Pyси. oтoж
виHиKлa сepeд члeнiв <Maтицi> дyiliкa скликaти <Coбop yчeHих). i нa тiм
<Coбopi>, Ha пpoпoзиЦiю lвaнa Бopисикeвичa. дня ,13/25 жoвтня 1848 p.
yхвaлeнo yтвopити <oбщeствo пpoсв*щeнiя t €poднoгo> з тиM, щo Йoгo
(зapядD мaв oбняти тaкoж (зapяд) <Гaлицькo-pyсЬкoi мaтицi>. Ha гoлoвy
<oбщeствa пpoсвtщeнiя нapoднoгo> oбpaнo M. Кyзeмськoгo [38, с. CXl||]
<oбщeствo пpoсвtщeнiя нapoднoгo) в скopoмy vaсi пepeстaлo iснyвaти
як сaмoстiйнe тoвapиствo, бo цiлкoвитo злилoся з <Мaтицeю> <Maтиця>
poзпoчaлa видaвHичy дiяльнiсть видaнHям стaryтy <Maтицi> тa <Бyквapя
pyскoгo для |'lJкoлъ въ Гaлицiи> Aнтoнa Дoбpянськoгo в кiлькoстi .1 0 тисяч
пpимipникiв У пepших poкaХ cвoсi дiяльнoстi <Maтиця) спpaвдi бyлa
oгнищeм нapoдHoгo |'lJк|л Ьl-l и цтва дл я всЬoгo гaли цЬкo-pyсЬкoгo нapoдy
Taк' дo кiнЦя 1850 p. <Maтиця> BViAaлa для пoтpeб гaлицьких шкiл
<MoлитвoслoвeЦЬ)), <Гpaммaтикy pyсскaгo язьlкa> Я Гoлoвацькoгo (в
тpЬoХ чaстинaх) тa <Читaнкy для t\iaлЬ|Х дътeЙ дo шкoлЬl-loгo и дoмa[.Ut-|oгo
oyпoтpeблeнiя> Mapкiянa Шaшкeвичa. Aлe пoчиHaюЧи yжe вiд ,1855 p.
<Mатиця> oпиl]илaся в pyкaх мoсквoфiлiв i вiд тoгo чaсy He видaлa нi
oднiс iнькol пpoсвiтньot кни)кeчки для Hapoдy в нapoднiй мoвi [79, с.61].
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У 60-х poкaх нe paз дeякi нлeни _ oсHoвHики <ГaлицЬкo-pyсЬкoi
мaтицi> piшyve вистyпaли нa зaгaлЬних збopаxзa змtнy Moви, пpaвoписy
i змiстy кHижoк <MaтиЦi>, aлe бeзpeзyлЬтaтнo: мoсквoфiли пoбopювaли
yс| npoпoзиц|T як скepoвaнi, мoвляв' Ha вlдчyжeнHя pyсИнiв вlд цepкви i
iстopиvнoТ MинyвtlJини тa poзipвaння зв'язкy з poсiЙськoю кyльтypoю [80,
с. 15]. Ha дyмкy |Фpaнкa, (злиM дyхoм Maтицi, щo' Mo)кe, пoнeвoлi
пpичиHився дo ii пoмepтвлeня' стaв Aнтiн Пeтpyшeвич, який вiд 1853 p
пpoтягoM тpьoх лiт зaгaтив iT свoТм < Гaлицким Истopинeским Cбopникoм >,
a пiзнiшe дoвгi лiтa гaтив свoeю <Cвoднoю л.fiтoписью> i iншими свoТMи
(paзсyx(дeнiями>> |112, с. ,160].

3-1 5 нepвня 1 849 p пapoх с. Pyдкa бiля Львoвa Лeв TpeщaкoвськиЙ
пiдняв нa зaсiдaннi Гoлoвнol pyськoi paди дyMкy пpo <HapoдниЙ f l iм> y
Львoвi, дe r\лaлa б бути i бiблioтeкa. 3aснyвaння читaльнi дoмaгaвся
oоoбливo Ceвepин Шeхoвич' тoдiшнiЙ yчeHЬ aкaдeмiчнoi г iмнaзi i ,
визHaЮчи, щo читaлЬFtя y Львoвi булa 6 вeликим дoбpoм для pyськoi
мoлoдi: тaм вoнa впpавлялaсь би в тeатpaльнiЙ гpi' a вiдтiль пepeнoсилa
б виcтaви нa пpoвiнцiю з тиM, щo Hapoд yх(e сailt бyдe нaслiдyвaти тa
дoбyвaтися з тeмHoти [79' с. 44] Caмe нeзaдoвгo пepeд тим гaлицькi
pyсиHи дiстaли в дap вiд aвстpiЙсЬкoгo ypядy py|Hи збollбapдoвaHoГo
львiвськoгo yнiвepситeтy для зaсHyвaнHя iнстиryцtI <Hapoднoгo Дoмy>
oтoж, пoдaЮчи 28 сepпня 1849 p мiнiстepствy внyтpiшнix спpав зaявy
пpo yХвaлy зaсHyвaти <Hapoдний fliм>' ГoлoвHa pyсЬ.кa paдa писaлa,
щo <HapoдниЙ.Qiм> мaв би мiстити, м iн, нapoднy бiблioтeкy з
читaлЬняIlЛи, мyзej, кaбiнeти i  збipки Hayкoвиx пpилaдiв. У стaтyтi
<Hapoднoгo loмy> з 27 жoвтня 1861 p гoвopитЬся' щo зaвдaнHям
<Hapoднoгo Дoмy> e <pyськиЙ язьtк oбpaзyвaти. слoвeснiЙ дiяльнoсти
пoсoбляти, нaу|<.4 и штyки poзвивaти a сepeдникaми дo oсягHeнHя сeгo
мaютЬ cлу,|<|Ат|А.. бi6лtioтeкa з читaлЬнeю, мyзeT, галepii, кaбинgги 3 oбсягy
всiх нayк iштyк> [7'  с 3] У 60-х poкaх iнститyцiя <HapoдниЙ.Qiм>
oпиt{иЛaся тaкo)к в pyкaх мoсквoфiлiв, a кepyючиЙ opгaн тoi iнститyцii -
<УпpaвляющiЙ Coв.tтъ> фaктинHo встaнoвив numerus с|ausus для
числa члeнiв i  стapaвся нa мtсцe пoMepлиХ члeнiв дoбиpaти нoвих
члeнiв - зHaHиХ мoсквoфiлiв |112' с '  159] Пpo тe, як <УпpaвляющiЙ
Coв'| iтъ> i зaгaльнi збopи члeнiв <Hapoднoгo Дoмy> нa nepшiм плaнi
стaвиЛи iнтepeси свoоl п,oсквoфiльськoT пapтiТ, a нe зaгaлЬHoнaЦioнaльнi
iнтepeси, пoкaзye нaм фaкт звiльнeння д-pa |ляpiя Cвeнцiцькoгo з
пoсaди пoмiчкикa бiблioтeкapя <Hapoднoгo .Qoмy)) пoстaнoвoю
зaгaлЬHИx збopiв з дня .13/26 гpyдня 1905 p 3 тoi пoстaнoви виднo, щo
(yвoлЬHeнie> д-pa lл. CвeнцiЦЬкoгo <пocл. lrдoвaлo пo пoвoдy
нeсoблюдeнiя cлyжeбнoй дисЦиплИHЬ| и eгo noлитичeскиxъ тeндeнцiЙ,
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нe сxoдHихъ съ ц*лiми и зaдaЧaми Инститyтa>. Як пpaвдивo зayвilryЕ
д-p Бoгдaн БapвiнськиЙ, пiзнiший бiблioтeкap <Hapoднoгo Дoмyo, (фaKг,
щo ypядHикa нayкoвoгo зaвeдeня yсyвae ся зa Heп'илl для кoгoсЬ
(пoлитичeск|и тeндeнцlиD'.. стae Haглядним дoкaзoм' щo тaкe зaвeдeнe
нe дoзpiлo дo спoвнювaня цiли, якa пoклaдeнa вжe в сaмих Йoгo
oоHoвax> [7'  с.  8].  P. 1917 пpaвитeлЬствo poзв,язaлo тoвapиствo
<Hapoдний ! iм>, а в лютoмy .1918 p. yкparнськiй пapлaмeнтськiЙ
peпpeзeнтaцiT вдалoся дoсягHyти poзпopяджeHHя пpaвитeлЬствa пpo
пepeдaчy yпpaвлiння кHapoдним Дoмoм> кypaтopi i ,  злoжeнiЙ э 12 oсi6,
визнaЧниХ yкpaiнськиx дiяviв д-pa Cтeпaнa Фeдaкa, д-pa Кoстя
Лeвицькoгo, A-pa Baсиля tJ-|ypaтa тa iн. [70].

<HapoдниЙ.Qiм>, як iнститyцiя, мo)кe пoХвaл|^т|/|cя свoeю бaгaтoю
бiблioтeкoю. 3гaдaниЙ yжe paнiш Aнтiн Пeтpyшeвич зaписaв 1885 p.
цiлy свoю бiблioтeкy <Hapoднoмy Дoмoвi з тим, щoб вoнa стaHoвилa
,oкpeмиЙ вiддiл пiд нaзвoю <Мyзeй A'C.Пeтpyшeвичa>.<MyзeЙ
A.C.Пeтpyшeвичa)) мiстить в сoбi кни)кки i  бpoшypи в кiлькoстi 19025
чисeл, a злaд)кeний дo ньoгo iнвeнтap oбiЙмав тpи тoми |7 '  c. 4,30]. Пiд
чaс свiтoвoi вiйни пoп,eцJкaння бiблioтeки i мyзeТв кHapoднoгo Дoмy>
зaЙнялo poсiЙськe, a пoтiм aвстpiйськe вiЙськo для свoТХ шпитaлiв,
внaслiдoк чoгo кHиги i мyзeйнi збipки дoвeлoся пepeHeсти дo iншиx зaль,
(дe вoHи свoeю Heyпopядкoвaнiстю poбили вpaжeнHя Aвгieвoi стaЙнi>
|7, c 12-13]. Бaгaтo цiнних pyкoписiв i  стapoдpyкiв <Hapoднoгo loмy>
вивeзeнo тoдi дo PoсiТ, a тo й пpoстo викpaдeнo. Tiльки в 191 9 p пoнoвHo
poзпoчaтo нopr!4aлЬHy пpaцю в бiблioтeЦi i мyзeях. Cлiд згaдaти, щo
бiблioтeкa <Hapoднoгo Дoмyu oбслyгoвyе лишe тиx oсiб' щo пpaц}oютЬ
стpoгo Hayкoвo [7' с 16].

Тpeтя мoсквoфiльсЬкa yстaнoва _ Cтaвpoпiгiйськe бpaтствo' стa.
poдaвHя кyлЬтypнo-пpoсвiтня yстaнoвa, тaкoж бyлa в pyкax мoсквoфiлiв
i  дoдepжyвaлaся пpи вибopi нoвиХ члeнiв тoi сaмol пoлiтики, щo Й
<Гaлицькo.pyсЬка мaтиця> iтoвapиствo <HapoдниЙ !iм>, сбтo пpиЙмaлo
лишe (стapopyсiв>. Як згaдye y свoТХ спoгaдax oл. Бapвiнський, p. 1888
сeнtop Cтaвpoпiгii npoф. lзидop Шapaнeвиv нe мiг nepeвeсти пpиЙнятгя
oл. БapвiнсЬкoгo в члeни CтaвpoпiгiЙсЬкoгo Бpaтствa (п,tимo всix свotx
сил, бo тaм piшaли впливи Mapкoвa et сons> [11, с. 200].

oтoж, yсi кyльтypнo-пpoсвiтнi opгaнiзaцii в 60-x poкax бyли в pyкaх
мocквoфiлiв 3 yсiх дyмoк i  пoчaткiв opгaнiзaцir нapoдHих читaлeнь i
б iблioтeк нiчoгo нe виЙшлo: <Biд дpyгor r . loлoвиHи 1850 p'  пpo
кoлoмиЙськy читaлЬHю, а далi пpo i i  oсHoвникa o Cинeвiдськoгo гинe Й
cлух; львiвсьКa чumaльня нiкoлu нe булa omвopeнa.. 3aв'язки ж
ЧитaлeHЬ сepeд нapoдy yсиХaютЬ в кopeнi> [79' с. 51]. Пepшa читaлЬHя
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y ЛЬвoвi пoвстaлa 31 сiчня 1862 p пpи кaсинoвtм Тoвapиствi <Pyська
Бeсiдa>, щo йoгo зaсHoвaHo 1861 p, з iнiцiaтиви Юлiaнa Лaвpiвськoгo
!o тoгo Тoвapиствa нaлe)кaли спoчaтКy як стapopyсини. тaк | наpoдoвц|'
<Pyська Бeсiдa> нaЙбiльшe спpиЧинилaся poзвиткoвi yкpaТнськoгo
тeaтpy в Гaличинi, пpo щo мoвa бyдe дaлi

Щoб здiЙснити пpoсвiтнi змaгaння гaлицЬких нapoдoвцiв 60-х poкiв,
oдиH з Hg]ислeHних стapшиx вiкoм нapoдoвЦiв o Cтeпaн Кaчaлa вистyпив
1 867 p. в чaсoписi <Cлoвo> 3 дyмкoю 3aснyвaти тoвapиствo' щo пoстaвилo
сoбi зa цiль <спoмoгaти HapoдHю пpoсвiтy в нaпpямaх мopaльнiм,
мaтeptaльнiм i пoлiтичнiм нepeз видaвaнHя пpaктиЧHиx кHи)кoк, бpoшyp i
r д. в тrй мoвi. якoю нapiд гoвopить> [66, с 6] lyмкy C Кaчaли пiдxoпилa
aкaдeмivнa мoЛoдЬ iсlоикaлa збopи, дe вибpaнo кoмiтel щo мав зaнятися
виpoблeнням стaтyтy нoвoгo Тoвapисrвa пiд нaзвoю <Пpoсвiтa>

l-{iль тoвapиства кПpoсвiтa>, зa стaтyтoм 1868 p , бyлa тaкa: <пiзнaння
i npoсвiтa Hapoдy, a для дoсягнeHHHя тor цiлi Toвapиствo мae збиpaти i
видaвaти всi плoди yснoi HapoAнoi слoвeснoстt, як п|сeHЬ, кa3oк,
npипoвiдoк, iстopиvних пepeкaзiв i Йoгo iстopiT' a тaкoж видaвати пoпyляpH|
писЬ'\,ta в yсiх гaлyзяx Hayки, вiдпoвiдниХ пoняттяM Hapoдy i  Йoгo
пoтpeбaм> oтoж тoвapиствo <Пpoсвiтa>, 3a стaтyтol,l 1868 p, Hoсилo
пepeвaжHo нayкoвиЙ Xapaктep. aлe yжe нa дpyгиХ зaгaлЬHих збopaх
змiнeнo стaтyт в тiм нaпpямi, щo oдинoкoю цiллю тoвapиствa <Пpoсвiтa>
npизHaHo_ |'Uиpити пpoсвiтy мiж pyським Hapoдoм [66. с 9-10]

Пpo тe' як стapopyси пoстaвилися дo тoвapиствa <Пpoсвiтa> y Львoвi,
Mo)кyтЬ свiднити тaкi фaкти. Фyндатopи <Пpoсвiти)) звepHyлися дo
стаpopyсrв' в pyкax якиx бyв <HapoдниЙ .Qiм>, yстyпити сaлю Йoгo для
yстaнoвчИx збopiв тoвapиствa <Пpoсвiта>, aлe дiстaли вiдмoвy з тol
пpичиHи, щo. Moвляв, y тoЙ дeнЬ в сaлi вtдбyватиМeтЬся (тeaтpaлЬHor
пpeдстaвлeнle> Фyндaтopи бaжaли пepeд вlдкpитгям збopiв вислyxaти
слyжбy Бoжy i в тiЙ спpaвi звepнyлися дo пapoхa Цepкви св. Mикoлая
o.Якoвa ШвeдзiЦькoгo, aлe тoЙ вiдмoвився слy)кити niд тим пpeтeкстoм,
щo (нeспoдiвaнo мae iхaти), i зaчинив xpaм, щoб якиЙ iнший свящeHик
нe пoмoлився Бoгoвi зa <Пpoсвiтy> Пapox Успeнськot Цepкви o. Teoфiль
Пaвликoв тeж вiдмoвився вiдnpaвити слyжбy Бoжy. бo, як скaзaв. (в Йoгo
цepквi нeма мtсця для ляxoфiлiв. xtбa лишe y кoсЦЬoлax)) Taк tдoвeлoся
вiдкpити yстaнoвviзбopи тoвapиствa <Пpoсвiтa> 9 гpyдня 1868 p. в нyжiЙ
сaлl пoльськol Cтpiльницi i бeз слyжби Бoжoi Ha збopи пpибyлo 64
l lьвiвськиx члeнiв-oснoвникiв",  a з пpoвiнцi i  э 'явився лиtt le oдин

'Ю Poмaнvyк в свoiЙ сгаrтi (тoваpисrвo ПpoсвtтаD в пepшиx часах свoгo poзвиткy)) пqдаe,

щo на yсганoвrиx збoраx булo 37 yvaснихiв, алe aвrop писав сaol спoгади' як сам вка3y0 в
3гаданiй сraттl. (з пaмяти, в мoiм вlцi (86 лп - с )' oreвиднo знaчнo oслa6лeнiй> [89. с 31l
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пpeдстaвHик _ o oсип 3aячкiвськиЙ, пapoх с Лoпянки, кoлo!oлини [80,
с 19] Caмe вiн вистyпив нa збopaх 3 гapячoю пpoмoвo}o <в lмeни нiмoгo
сiльськoгo людy) B свolЙ пpoмoвi o 3aячкiвський звepнyвся 3 oкpeп,lип'
слoвoм дo aкaдeмiннoi мoлoдi, щoб вoнa йшлa зa пpиклaдoм стаpших
бpaтств i нiкoли He зpaдЖyвалa свoгo наpoдy' <fliлaЙтe ж нинi щиpo,
кoжниЙ y свojм звaнню! Бiдна Pyсь-мaти, бiднi i ви, cини ,i] пpaця _ Цe
ваш кaп|тал' з кoтpoгo ['aeтe сплaтити дoвг нapoдoвi Tак, ви знaoтe, i
Hapoд тoгo свiдoмиЙ, щo вaшa нинiшня нayка oплaчyeтЬся пo нaЙбtльшiй
чaст| тиM м|зepHиM гpoшeм, на кoтpиЙ нapiд кepвaвo пpaЦЮе A як
дopoбитeся кyскa xлrбa, щoби вaс Бoг oxopoняв вiд тoi свoгoЧaснoТ Чyми,
вiд oгиднoгo кoсilnoпoлiтизмy, кoтpиЙ e пoгибeллю всякiЙ нapoд|.|oстl, -
тo дepж|тЬся свoйoгo Hapoдy)) |8О' c.22|

Як yжe згaдyвaлoся. o 3аячкiвськt ' tЙ виcтуnnв <в iмeни нiмoгo
с|лЬсЬкoгo люtУ>, бo сeлян нa збopaх нe бyлo з тo| npичини, щo пepшиЙ
стaтyт тoвapиствa <Пpoсвiтa> мaв Ha мeтi для нapoда, a нe спiльнo з
HapoдoМ, тa i poзмip члeнсЬкol вKлaдки бyв зaвисoкиЙ для сeлlян Aлe
чepeз пiвтopa poки Тoвapиствo змiнилo свiЙ стaтyт HoвиЙ стaтy1 м. iн ,
зtЙeH[!Ив poзмip члeнськoi вКлaдки з 1-T кop 40 сoт нa 50 сoт., a кpiм
тoгo, встaнoвив пoвiтoвi  в iддiли <Пpoсвiти>, дoзвoляючи члeнaм
вiдбyвaти свoi збopи в oсiдкy вtддiлiв Ужe в пepший prк свoetдiяльнoстi
тoвapиствo <Пpoсвiтa> видaлo, м iн , книжelкy <3opя)) - ЧитaHкy для
сiльських людeЙ (цiлиЙ HaКлaд il в кiлькoстi2000 пpимtpникiв poзiЙшoвся
пpoтягo|\Л двox тижнiв) (HapoдныЙ кaлeндapЬ Ha .| 870 piк> в 3 тис
пpимtpникiв тa двa лiтoгpaфoвaнi пiдpyннViкvl Аля yннiв aкaдeмiчнoi
pyсЬкol г iмнaзiТ y Львoвi [9a, с 3]

Пoльськe гpoMaдяHствo oдpaзy пoстaвилoся вopoжe дo тoвapиcтвa
<Пpoсвiтa> i всiма зaсoбaми нaмaгaлocя пepeuJкoдити Йoгo poзвиткoвi
Taк, yжe в пepшiм poцi житгя <Пpocвiти> звepнyлoся дo lT видiлy пoлЬсЬкe. ioвapиствo <oсьвятa> 3 пpoпoзицrею yтвopити пpи <oсьвятi> pyсЬкy
сeкцiю' щo зaнялaсь би вигoтoвлеHl.|яlu кни)кoк для pyсЬкoгo нapoдy. a
<oсьвятa> видaвaлa б iх зa свoi гpoшi А пoльськeтoвapистBo <Пшияцюл
oсЬвяти людoвeЙ> y Львoвi зaпpoсилo <Пpoсвtтy>, щoб вoнa yвiйшлa з
HиM (в стoсyнoк лoнЧнoсЬЦl i взaeмнoсьцi> Bидiл <Пpocвiти> пepuJy
пpoпoзиЦlЮ в|дкинyв, a нa дpyгy вiдnoвlв, щo He Mo)кe вХoдити в блиx<.ti
стoсyHки з тoвapиствaми. кoли б гoлoвнi niдстaви тoвapиствa <Пpoсвiтa>
v'aли бути для тoгo пopyшeнi [!o тoвapиcтвo <Пpoсвiтa> бyлo для
noлЬCЬкoгo гpoМaдяHствa, як сiль в oцi' пoкaзyс тaкиЙ фaкт: 26 тpaвня
1875 p гaлицькиЙ сeЙм poзглядaв пpoхaння тoвapиствa <Пpoсвiтa> пpo
yдiлeння дoпoмoги 3000 гyльдeнiв нa 1876 plк Пoльський пoсoл
Cтaнiслав Пoлянoвскi Haпaв нa <Пpoсвiтy)' щo вoнa пoшиpюe сyспiльнy
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нeHaвiстЬ, бo пiдбypюe хлoпiв пpoти панiв B oбopoнi <Пpoсвiти> вистyпaв
з-пoмiж yкpaiнсЬкиx пoслiв oдин o с Кaчaла ( iншi yкpаiнськi  тa
мoскoвфiльськi пoсли як пpoтивHики <Пpocвiти) мoвчaли) i дeякi пoляки,
як Кaмiньскi тa 3иблiкeвин. Пpoпoзицiю кoмiсi i  пpo aсигHyвання 2000
гyльдeнiв дoпoмoги <Пpoсвiт i> сeЙм yхвaлив нeзHaчHoю бiльшiстю
гoлoсiв [89' с. 42] .Qpyгoгo дня,27 тpaвHя 1875 p.. вiдбyвaлись зaгaльнi
збopи тoвapиствa <Пpoсвiтa>. Ha тиx збopax гoлoвa Toвapиствa
Boлoдислaв Фeдopoвин* вистyпив з пpo]tioвoю, дe, вlAкидaючи 3aкиди
пoсла C Пoлянoвскoгo, зaявив' щo <Пpoсвiтa> нe oглядaeтЬся нi нa
п Пoлянoвскoгo, нi нa сeЙм, нi нa дepжaвHy paдy, лиtlJ нa 20-мiлioнoвий
нap|д' для кoгo e вoнa oсepeдкoм HapoдHoгo життя' якoгo e вoна сepцeм
iгoлoвoю Лиш ЦeЙ нap|д' a нirгo iнший' с нaш cурдя?>> Дaлi B Фqдopoвин
пpoгoлoсив. щo вiн дapye <Пpoсвiтt> 12 тиcяч гoлaндсЬких гyльдeнiв,
спoдiвaюнисЬ, щo <Пpoсвiтa> нe пpиЙмar сeЙмoвoТдoпoмoги [80 с. 46]

He стaнy дoклaдHo poзпoвiдaти тyт npo дiяльнiсть Toвapиствa
<Пpoсвiтa>, oбмeжyся лишe пiдсyмкoм тoгo, щo встиглo зpoбити
Тoвapиствo 3a вeсЬ Чaс пepeд свiтoвoю вiЙнoю нa пoлi пoзaшкiльнoi
oсвiти.* A самe, пepeд пoчaткoм вiЙни 1914 p <Пpoсвiтa> мaлa, 77 фiлiЙ'
2944 читaлeнь, 504 ЧитaлЬняниx дoмiв, 197035 члeнiв читaлeнь, 2364
бiблioтeк з 2,|886,l кHижкaп'и, кiлькa сoтoк al\'атopсЬкиx тeaтpaлЬHиx I
xopoвиx rypтк|в тa кlлЬкaнaдЦятЬ opхecтpiв [82. с 88]. Кpiм звинaЙних
ви клaдiв, гoпoвниЙ видiл < П poсвlти > yлaштoвyвaв кypси HeписЬMeнHих.
a 1913 p, як y)кe згaдyвaлoся'  yлaштyвaв спiльнo з Toвapиствoм
yкpa|нсЬкиХ нayкoвиx виклaдIв |м П. Moгили кypси вищoi oсвiти
(кopoткoтepмiнoвиЙ нapoдниЙ yнiвepситeт): видaв вiд 1868 дo 1920 p
вK'lючнo 622 нaзви книг i бpoшyp, в iх числi вiдoмy збtpкy <Pyськe
(yкpatнськe) письмeнствo) зa peдaкцieю пpoф Юл Poмaннyкa; видaвaв
мaЙжe щopivнo кaлeHдap тoвapиствa <Пpoсвiта>; yлaштyвaв 1909 p.
oсвiтнiЙ кoнгpeс' дe в числi yvaсникiв бyли тaкoж нaдднiпpянськi yкpalнцi;
видaвaв чaсoпис кПисьмo з Пpoсвtти>, пiдpyнники, мaпи i  oбpaзи'
yлaЦJтoвyвaв щop|чHo цJeвчeHк|BсЬк| святa I p|зH| l]Йпpeзи з Haгoди юв|лelв
yкpaiнсЬкиХ писЬмeнникiв i  yнeниx, i  т д Cлiд тaкoж мaти Ha yвaзi.  щo
тoвapиствo <Пpoсвiтa> (гoлoвнe вiд 189,1 p дo чaсy свiтoвoj вtЙни)

'3а час вiд 8 rpyдня 1868 p roлoвами Toвapиствa <Пpoсвпa> 6yли, 1 пpoф Aнатoль
Bаxняин (08 1 2 1 868 - 26 05 1 870) 2 ' Юлiян Лавpiвський (26 05 1 870 - 05 05 1 873),
3 BoлoдимиpФeдopoвин(22 05 1873 -з1 051877)'4 Пpoф oмeлянoroнoвський(31 051877 -
28 10 1894),5 Пpoф Юлiян Poманчyк(31 05 1896 -29 06 1906).6 дp Eвreнoлeсницький
(29 06 1906 - 02 1,t 1906); 7 пeгpo oгoнoвський (02 11 1906 - 01 , l1 1910)' 8 |ван Кивeлюк
(01 11 1910-01 03 1922)

..Пpo дiяльнrсть Тoваpисrва <Пpoсвlта> в шкiльнiй спpавi yжe 6yлa мoвa в poздiлi
пpoфeсiйнoi oсвiти
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пpoвaдилo тaкo)к eкoнoмiннy дiяльнiсть' висилаЮЧи стипeндiaтlв нa стyдiТ
хпiбopoбствa, пltoлoчapствa i жiнoчoгo гoспoдapствa дo Aвстpii i зa
гpaниЦЮ (всьoгo вiд 1907 дo 1914 p. бyлo 40 стипeндlaтiв) та HaсaдЖyЮчи
в кpaю тopгoвeлЬHi i кpeдитoвi кoonepaцil. шпиxлlpi, i т. п. Ha тtЙ poбoтi
Toвapиствa виpoсли пoтiм числeннi yкpaTнськi eкoнoмiчнi тoвapиствa,
щoб зaпoчаткoвaHy < Пpoсвiтoю> poбoтy пpoдoвЖyBaти i спeцiaлiзyвaти.
Toмy зoвсiм слyшHo i сnpaвeдливo тoвapиствo <Пpoсвiтa> y Львoвi
пpидбaлo HaзBy Maтepi yсiх yкpaiнсЬких тoвapиств' a в пepLшiЙ мipi вoнo
бyлo мaтrp'ю для всix тих <Пpoсвiт)). щo 3гoдoМ пoвстaли на yкpаiHсЬкиx
зeмляХ тa мiж eмiгpaцieю y всix vaстинax свiтy [82' с BB]

3гaдaю тyт, нaкiнeцЬ, щo тoвapиствo <Пpoсвiтa> 1895 p кynилo Ha
влaснiсть oд|.ly з нaЙкpaщих iстopинниx кailn'яHицЬ y Львoвi -дaвнiЙ пaлaц
князlв Любoмиpських' нa poзi Pинкy i Pyськoi Byл , 3a 260 тисяч кop . a
кpiм тoгo, пpидбaлo .l908 p. вiд митpoпoлитa A ШeптицЬкoгo мaeтoк y
Mилoвaннi тa двa мaeтки дiстaлo в pp 1909 i  1915 зaпoвiтами дiдичiв
MихaЙлa Maлeцькoгo та Aнтoнa Кнiгиницькoгo.

Cвiтoвa вiЙнa зaпoдiялa маЙжe пoвHe зHищeHHя здoбyткiB тoвapиства
<Пpoсвiтa> зa 45 poкiв свoei тяжкol пpaцt PoсiЙськa вiЙськoвa владa. щo
oкyпyвaлa Галиvинy. лpv1nllнилa yвeсЬ кyлЬтypниЙ pyx галицЬкиХ yкpaiнцiв
Пepшoю )кepтвoю впaлa <Пpoсвiтa> зi свoiми opгaнtзaцiями y Львoвi i в
кpaю, бo poсiЙськa HaчaлЬHa кolйaндa ввa)каЛa кoжlly фiлtю' кoх(Hy
читaлЬHЮ <Пpoсвiти> зa oгнищe сeпapaTизMy, кyзHю aвстpoфiпьсTвa. a
члeнiв <Пpoсвiти> - нaЙзaвзятiшими вopoгaми Poсi l  (пpoсвiтa> бyлa y
Львoвi пepшиM yкpaiнсЬкиM тoваpиствoм, щo (yдoстoiлoся> вiдвiдин
poсtЙськot oкyпaцiЙнoi влaди: кaнцеляpiю i кiмнaти Тoвapиствa oпeчaтaнo
peAaктoра видaнЬ Тoвapиствa Юлiянa Бaлицькoro вивeзeнo нa Cибip.
дe вiн i  загинyв [80' с 89-90]

Ц.{oЙнo в 1917 p <Пpoсвiтa), пpистyпилa дo пpaцi '  _ дo вiдбyдoви
фiлiЙ i  читaлeнЬ y кpaю. пepeвeдeння зaгaлЬних збopiв no ЧитaлЬHяХ'
фiлiях i  сaмoгo Toвapиствa (oстaннi збopи nepeд свiтoвoю вiЙнoю
вiдбyлися 1913 p ) Haмivaлoся скликaти зaгaльнi збopи Тoвapиствa нa
24 гpудня 1918 p, aлe He вдaлoся пepeвeсти тoгo намtpy в життя, бo
пpиЙшoв naм'ятниЙ дeнь 1 листoпaдa 1918 p Пoльськi вiЙськa, зaHявши
22 лиcтonaдa 191B p Львiв, пepeвeли y)кe дpyгoro дня peвiзil в цiлiм
дoмt <Пpoсвiти) '  пepeшyкaли тaм yсi  зaкyткvi  Як зaклaдHикa
apeштyвaли гoлoвy Toвapиствa |вaнa Кивeлюкa тa члeнa видiлy д.ра
Boлoдимиpa Бaчинськoгo, a пoтiм вивeзли ix дo тaбopy iнтepнoвaниx y
.Qoмбю niд Кpaкoвoм Кoли l  Кивeлюк вepнyвся пo . l0 мiсяцях з тaбopy
iнтepнoвaних, з iЙшлися ЧлeHи видiлy. щoб oбгoвopити спрaвy Г|po
вiднoвлeння пpaцi в <Пpoсвiт i> Aлe нeзaбapoм вИHиклa пoлЬсЬкo-
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бoльшeвицькa вiЙнa, i  цe знoв пpиnиHилo пpaцю тoвapиства <Пpoовiтa>.
Кiнчaючи нa ЦЬot\4y зaгaльниЙ oгляд iстopit тa дiяльнoстi Toвapиствa

<Пpoсвiтa> y Львoвi, мytlJy вкaзaти, щo Тoвapиствo yжe з сaмoгo пoчaткy
свoсi дiяльнoстi пpoвaдилo lT нa yкpalнськiм /pyнтi B пpoтилeжнiсть дo
мoсквoфiлЬсЬкиx opгaнiзaцiЙ тoвapиствo <Пpoсвiтa> cтapaлoсЬ
зв'язaтися 3 нapoдoм шляХoM зaдoвoлeнHя Йoгo пoтpeб - дyхoвниx i
мaтepiальних' пpoбyджeння йoгo нaцioнaл ьнoТ свiдoмoстi, пpиЧoмy Heслo
yкpaiнсЬкe слoвo сBoiми видaHHями i  тУди, кyди He нeсли Йoгo
мoсквoфiли, _ дo бiблioтeк, в'язl.|иЦЬ, кaсapeнЬ i вiЙськoвих шпитaлiв. Hi
oдHe тoвapИствo в Гaличинi He пpислyжилoся тaкoю мipoю пoшиpeнHю
твopiв yкpaiнсЬкиХ писЬмeHHикiв coбopнoi Укpa. iни' сeбтo He лишe
гaлицЬких, aлe Й бyкoвинських i  нaдднinpянських, як тoвapиствo
<Пpoсвiтa> 3oкpeмa бaгaтo пpислy)+(илoся тoвapиствo <Пpoсвiтa>
пoшиpeнню твopiв T. Шeвчeнкa сepeA гaлиЦЬкoгo гpoмaдяHствa свolми
виданняMи, aлe нe мoжHa зaмoвчaти тoгo, щo тoвapиствo <Пpoсвiтa>
лишe ,1876 p, сeбтo нa вoсьмiм poцi свoгo iснyвaння, випyстилo y свiт
читaHкy для мiщaн i  сeлян - <Житr Tapaсa Шeвчeнкa> з-пlд пepa
Oм.oгoнoвсЬкoгo, a <Пoeзij> Т Шeвчeнкa впepuJe BиАaлo вoнo .1 901 p.
He мoжна oмиHyти тaкoж згaдки пpo тe, щo видiл тoвapиствa <Пpoсвiтa>
дoвгиЙ vaс бyв зaнaдтo oбepeжниЙ щoAo зaвeдeнHя y свolх видaнняХ
oфoнeтин нoгo пpaвoписy тa (yкpaTH щeH Hя > гaли ЦЬкoгo язичiя. Cп paвдi,
в спoгaдaх Baсиля Лyкинa <Кaлeндapi <Пpoсвiти) мoгo склaдy)
знaХoдимoтaкe пpизHaння: <3 yкpaiHщeнHям) мoви тpeбa бyлo пoстyпaги
дyжe oбepeжнo, a нaвiть BИMaгanИ вiд мeнe, щoби мoвy в твopaх
нaдднiпpянсЬкиХ yкpaiнсЬких пИсЬмeHHикiв зaмiняти нa гaлицькиЙ лaд
l-]eгo я нe хoтiв poбити, зглядHo дyжe oбмeжyвaв цe (випpaвлювaHня>
мoви, yсyвaючи хiбa пpoвiнцiялiзMи тa paзячi нeпpaвильнocти Тa 3a тaкe
пoвeдeHFtя дiстaв я такo)к (вигoвop), a сaNлe нa зaсiдaннi Bидiлy
<Пpoсвiти> 8 квiтня 1892 p бyлa дyжe дoвга дeбaтa Haд кaлeндаpel':
<.Qoмaгaлoся, _ як зaписaнo в пpoтoкoлi зaсiдaння, - щoби лiтepaтypнa
нaсть бyлa писaHa <гaЛиЦЬкими людЬtйи тa Hашими пoглядaми), a в кiнцi
piшeнo пepeдaти лiтepaтypнy нacть (poзyмiсться, кaлeндapя) п. B Л. з
замiткoю, щoб бyлa пoпyляpнo пo-гaлицЬки писaнa)). Пo пepeвeдeннi
фoнeтиннoгo пpaвoписy в lДкoлax i  ypядax звepтaвся я дo Bидiлy
<Пpoсвiти> з пpoпoзицioю, щoби пoзвoлив мeнi дpyкyвaти Хoч дeякi твopи.
тaк звaнoЮ фoнeтикotg. Cпepшy тяжкo бyлo дoбитися дoзвoлy i щoЙнo
нa зaсiдaннi21 нepвня 1893 p 3гoдИвся Bидiл нa мoe бaжaння, з чoгo я
зapaз скopистaв i вжe в лiтepaтypнo-нayкoвiЙ чaстинi кaлeндapя нa 1894
piк нaдpyкyвaв 7 стaтeЙ фoнeтинниM пpaвoписoм> [69, с 51].

Hавeдeних тyт пpoгpiхiв тoвapиствa <Пpoсвiтa)) He слiд ставити
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Hа кoнтo лишe oдHoгo тoвapиствa <Пpoсвiтa>, бo i  iншi нapoдoвeцькi
opгaнiзaцiT тoгo чaсy нe бyли вiльнi вiд тих npoгpiхiв. Тaк, напpиклaд'
чaсoпис <3opя>, який видавaлo Toвapиcтвo iм Шeвчeнкa, в ч 4 зa
1886 p. вмiстив peцeнзiю B Кoцoвськoгo Ha пepeклaд Кoстoмapoвoгo
<Бoгдaнa Xмeльницькoгo>, дe peцeнзeнт дoмaгaвся, <щoби пepeклaди
i пepepoбки, eсли He вихoдятЬ 3Ъ гaлицкиxЪ pyкъ, бyли бoльшe
гaлиЦки, тaкъ щoдo мoвЬ|, якъ и щoдo oбpoблeня> [9, с. 332].

Bсe ж тoвapиствo <Пpocвiтa> визнaчилoся сepeд yс|х |Hших
HapoдoвeцЬких opгaнiзaцiЙ тим, щo спoчaткy нep|шyчe, a дaл| щopaз
сиЛЬH|шe зaкpiплювaлo нaцioнaльнy свiдoмiсть сepeд yкpaTнсЬкoгo
нapoдy тa вкaзyвaлo Йoмy шляxи для ствopeнHя влaсHoгo дepжaвнoгo
життя Пpaця Тoвapиствa <Пpoсвiтa)) нa piзних дiлянкax Ж|Аття
yкpalHсЬкoгo нapoдy, бeзпepevнo, мaлa зaгaлЬнoHaц|oнaлЬнe знaчeння.

Як yжe згaдyвaлoся, мoсквoфiли вopo)кe пoстaвилися дo зaсHoвaнoгo
тoвapиствa <Пpoсвiтa> y Львoвi. !ля кoнкypeнцiТ з <Пpoсвiтoю> oдин з
визнaчниx мoсквoфiлiв - o. |вaн Hаyмoвин зaсHyвaв y КoлoмиТ 1874 p,
oсвiтнo тoвapиствo (ввiЙшлo в життя .1875 p.' a p. 1876 пepeнeслo свiЙ
oсiдoк дo Львoвa) тa нaдaв йoмy iм'я MиxaЙлa Кaчкoвськoгo (<oбщeствo
иM M Кaчкoвскaгo>), щo нeзaдoвгo пеpeд тиt\4 пoмep, зaпoвlвl ' l lи
<Hapoднoмy Дoмy) y , lьвoвi60000 ryлЬдeнlв Ha л|тepaтypн| | oсвlтн| ц|л|
oснoвyюvи згaдаHe <oбщeствo>, |.  Hayмoвин спoдiвaвся дoбyти
дoпoмoгy з фyндaцir M КачкoвсЬкoгo пpи <Hapoднiм !oмi> [80' с. 44].
Пo дoвгиx клoпoтaх <HapoдниЙ ! iм> oдepжaв зaпoвiджeниЙ M.Кaч-
кoвсЬкиM кaп|тaЛ' aлe вHaсл|дoк зни)кeння вapгoстl ц|HHиx пaпep|в кaп|тaл
тoЙ змaлiв дo 40000 зoл Чи пepeпaлo щoсЬ в yдiл |. Hayмoвинeвi з тoгo
кaпiтaлy. нeвiдoмo. e лишe вiдoмoстi,  щo <HapoдниЙ ,Qtм> щopivнo
пpизl{aчaв вiдcoтки з кaпiтaлy M Кaчкoвськoгo нa дoпoiltoгy мoсквo-
фiльсьt: l , ' r l  писЬмeнникaм тa нa ixнi видaння |112, c.208] <oбщeствo
им Кaчкoвскaгo) в пepшиХ poкax свoгo |снyвaHня зyм|лo пpитягнyти дo
члeHствa зHaЧHy к|лЬк|стЬ сeлян тa вiдкpити фiлij i читaльнi в бaгaтьoх
сe,.lax Taк' нaпpиклaд, в <oбщecтвi>> 1877 p. бyлo 6.1 23 члeнiв [79, с. 1 59]'
тoдi як в <Пpoсвiт i) тoгo poкy бyлo 886 члeнiв [69, с.35], з ниx лишe
дeк|лЬкa сeляH, a дo зaКлaдaHня сaмoyпpaвHиХ Читaлeнь <Пpoсвiтa>
пpистyпилa лишe 189,1 p. [80'  с.  159]. .Цiяльнiсть <oбщeствa
им.Кaчкoвскaгo)) виявилaся гoЛoвl-|e в opгaнiзaцiТ нapoдниx читaлeнЬ тa
y видaннl HapoдниX кHижoк, aлe вiд B0-х pp. <oбщeствo) спoчивaлo в
лeтapгii. 3 пoчaткoм вiЙни aвстpiЙськa влaдa зaMкнyлa <oбщeствo>, як i
iншi pyсoфiльськi тoвapиствa, aлe пtд нac poсtЙськoi oкynaцll <oбщeствo>
пpoкиl- lyЛoся i  poзnoчaлo )квaвy дiяльнiсть в pyсoфiльськiм нaпpямi:
вiднoвилo дeкiлькa свoТx Читaлeнь, вiдкpилo y Львoвi дeкiлькa кypсiв
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poсiЙсЬкoT ]t,toви [83, с. 87]. 3 вiдвopoтoм poсiйськoгo вiйськa yсi члeни
видiлy <oбщeствaD виTxaли дo Poсii, aбo бyли iнтepнoвaнi в Taлсpгoфi

[80, с. 93].
Пepexoдяvи дo видaвничoi спpaви, вкажy, щo, кpiм тoвapиствa

<Пpoсвiтa> тiЙ спpaвi пpислyжилися бaгaтo iншиx opгaнiзaцiЙ i noqдиFloких
oсiб. 3гaдaю ryт нaЙгoлoвнiшi з ниx. Так, p. 1865 Ксeнoфoнт Климкoвич,
пepшиЙ в Гaличинi пpисryпив дo BидaнHя твopiв T. Шeвчeнкa, a сaмe
видaв пoe]r4y <Coн>, a кpiм тoгo' видaв тoгo сaмoгo poкy в двoх тoiliaх
<Belopи Ha хyтopiблизь.Qикaнькi> M. Гoгoля Шeщeнкiв <Кoбзap> впepшe
в Гaличинi вийшoв 1867 p., -видaв Йoгo вдвoxтoмax Кopнилo Cyшкeвин.
<.Qo тoгo чaсy, - як пишe y свoTx спoгaдaх Титкo Peвaкoвич, - лeдвe дe
[,!oЖнa бyлo в Aвстpi i  на oчi пoбaчити <Кoбзap>, _ дoвoдилoся
3нaйoмитися 3 твopaiЛи T Шeыeнкa лиЦJe 3 вiдписаниx y зцJиткax oкpeмиx
Йoгo пoeзiй> [88, с. 260]. P ,|877 пpoфeсop нiмeцькoi гiмнaзii y ЛЬвoв.
|гнaтiЙ oнишкeвич (пiзнiшe вiн бyв пpoфecopoм ЧepH.всЬкoгo
yнiвepситeтy пo кaфeдpi yкpaiнськol ]vloви i лiтepaтypи) видaв <Писaня

Кoтляpeвськoгo), a p. 1878- <Писaня Гpигopiя Квiтки> (з cepi l  т зв.
<Pyськa Бiблioтeкa>). P 1s81 peдaкцiя чaсoписy <!iлo> пoЧaлa видaвaти
як дoдaтoк дo Чaсoписy <Бiблioтeкy нaЙзHaмe6итшиxъ пoвtстeй> (всьoгo

вийшлo 60 тoмiв) B pp. 1884-1886 вихoдилa oкpeiлиlvlи книжeчкaми. Hа
взip нiмeцькoi бiблioтeки < PeклямaD, ( PyсЬкo-yкpalнськa бiблioтeкa>.
видaвaHa eвгeнoм oлecницьким. У pp 1887-1888 l Фpaнкo видaвaв
<Hayкoвy бiблioтeкy>, a p. .l889 зaмiсть нei пoчaв видaвaти <Лiтepaтypнo-
Hayкoвy бiблioтeкy> (дo 1892 p. вийшлo iT 15 тoмикiв| |112' c.212,322'
339' 365, 366]. P ,l898 пoвстaлa - <УкpaiнсЬкo-pyсЬкa Bидaвнинa Cпiлкa>,

щo встиглa випyстити вiд 1899 дo 
.1920 p noвepх 300 книжoк в тpЬox

свoix сepiяx <Бeлстpистичнa Бiблioтeкa>, <Hayкoвa Бiблit lтeкa> тa
<Лiтepaтypнo-Hayкoвa Бiблioтeкa> P 1903 в Кoлoмиj Якiв opeнштaЙн
poзпoЧaв видaвaти <3aгальнy Бiблioтeкy> (дo 1920 p' виЙшлo дo 200
чисeл). P. 19.t3 !митpo Hикoлишин пoЧaв y КoлoN'иl видaвaти <3aгaльнy
КнигoзбipнюD, a p. 1914 видaвництвo (шляхиD пoЧaлo видaвaти <Hoвiтню

Бiблioтeкy>, зa peдaкцioю Фeдi Фeдopцeвa. P. 19,l9 пoвстaлo y Львoвi
видaвництвo <Чepвoнa Кaлинa>, щo oдpaзy зyмiлo пoстaвити видaвHичy
спpaвy Ha шиpoКy скaлю.

Ужe бyлa згaдкa npo тe, щo Ha видaвaHHя свoсj пpeси yкpaiнсЬкe
rpoMaдянствo в Гaличинiспpoмoглoся лишe пiсля peвoлюцil 1848 p A

сaмe, CтaвpoпiгiЙний iнститyт пoдaв .l бepeзня 1848 p' дo гyбepнtT
пpoХa}rHя пpo дoзвiл Ha видaHHя лiтepaтypнoгo чaсoписy-ти)кнeвика
<ГaлиЦкaя Пчeлa>. Дoзвiл пpиЙшoв 16 бepeзня' кoли цeнзypa бyлa yжe

зHeсehia. oтoж CтaвpoпiгiЙниЙ iнститyт виpiшив пpистynити дo видaHHя
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пoл|тичHoгo чaсoписy, - тoгo виf i , laгaли тoдiшнi пoдiТ, _ i  зaмiсть
<ГaлицкoТ Пчeли> з дня 15 тpaвня пoчaв виAaвaти <3opю Гaлицкy>.
Пepшим peдaктopoм <3opl> бyв Aнтiн ПaвeнцькиЙ, львiвськиЙ сyддя, a
пoтiм нoтap. Пoчинaючи з 1849 p. (3opя Гaлицкa> вихoдилa двiнi нa
ти)кдeHЬ. 7 сepпня 1850 p A. Пaвeнцький вiдмoвився вiд peдaгyBaння
<3opi> зa бpaкoм вiльнoгo нacy. Heзaбapoм пiсля тoгo <3opя> пepeЙшлa
в pyки peдaпopiв-мoсквoфiлiв - lвaнa Гyuraлeвинa ( 1 850- 1 s53), Бoгдaнa
fl iдицькoгo (1853-1854), Ceвepинa шeхoвичa (1854), щo пoвeлo 3a
сoбoю пoслiдoвнe змeнuJeння кiлькoстi пepeдплaтникiв' a дo тoгo вiд
p. 1B53 <3opя> пepeстaлa бyти пoлiтичним opгaнoil.t, oгoлoсивши оeбe
я к (лист пoвpeмeнньlЙ, пoсвящeнньtЙ литepaтypнoмy, oбщeпoлe3нott'y
и зaбaвнoмy uтeнiю>' 3 кiнцeм 1854 p. Cтaвpoпiгiя пepeвeлa oсHoвHy
peфopмy <3opi>, бaжaючи зpoбити |T Hapoднoю змiстoм i мoвoю, aлe
ця пepeмiнa стягнyла нa <<3opю> зaкиди з бoкy пpиxилЬF|икiв pyсo.
фiльськoгo нaпpяlt,ly oпинившись мiж двoмa пpoтивними сoбi силaми,
Cтaвpoпiгiя вiддaлa видавaHня <3opi> в пpивaтнipyки 9 квiтня 1857 p.
вийшлo 13-тe i oстаHHe числo <3opi> (peдaктopoм ij вiд гpyдHя 1854 p
бyв Mикoлa Caвчинський). Ha дyмкy д-pа lв. Бpикa, aвтopa стaттi
<Пoчaтки yкpaiнсЬкoT пpeси i  львiвськa Cтaвpoпiгrя>, <3opя> впaлa
жepтвoю pyсoфiльськиx eкспepимeнтiв Гyщaлeвинa' Дlдицькoгo i
Шexoвичa, a Cтaвpoпигii мoжнa зpoбити пoвaжниЙ зaмiт пaсив|-|oст|, a
тo й лeгкoдyшнoi тepпимoстi. Tl eнepгivнa peфopмa 1854 p. пpийшлa
aбo зaпtзнo, aбo нe пpoвoдив iT lнститyт пoслiдoвнo. |мoвipнo дpyгeD
[16, с. 11,14,18'25-26|.

ПepшиЙ чистo лiтepaтypнo-нayкoвий чaсoпис в Гaличинi пoявився
7 тpaвня 18a9 p. Пoчaв видaвaти йoгo згaдaниЙ yжe lвaн Гyшaлeвин.
To бyв ти)кнeвик <Пчoлa> Aлe нeдoвгoвiчнe бyлo Йoгo життя: oстaннe
19-тe числo виЙшлo 3 вepeсня 1849 p. [26, с 159].

Пepшим ypядoвиtt4 opгЕl|.lott', пpизначeнип' для гaлицькиx pyсинiв, бyв
<B'tстникъ>, (пoвpeMeHHe nисЬмo, пoсвящeннo пoлитичeскott 'y и
нpaвствeннoмy oбpaзoвaнiю Pyсинoв aвстpiЙскoЙ дepx(aвыD. Пepшe
числo <B*стника> вийшлo 7 лютoгo 1850 p. Пepшим peдaктopo]\ i
<<B.frстникаo бyв |вaн ГoлoвaцькиЙ l .{ iкaвo, щo, кoли нa стopiнкax
<Btстникa> poзвинyлaся дискyсiя - зa нapoднy мoвy i  пpoти нei,
l. ГoлoвацькиЙ вiдкидaв дoписи пpихилЬникiв нapoднoi мoви тa фoнeтики.
Cистeмaтич нa pyсoфiл ьсЬкa п poпaгандa l. Гoл oвa цЬкoгo y < B*,стн и кoвi >
нe Мoглa зaлишитися бeз yвaги з бoкy ypядy |27' c' 7s, s1]. <oтв*чaль-
нЬtм)) peдaктopof\{ <<Btстникa> вiд .l853 p. стaв Baсилiй 3бopoвськиЙ.
<B*стникъ> r.lepeстaв виxoдити 1866 p

He мiсцe тyт пoдaвати пoвниЙ списoк чaсoписiв, щo вихoдили в
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Гaличинi дo 1920 p.*' a тoмy oбмeжyся тyт згaдкoю пpo нaЙгoлoвнiшi
зaгaльнi i  спeцtaльнi чaсoписи.

3 числa пoлimuчнuх чaсoписiв згaдaю тyт нaсaмпepeд <Cлoвo) (,1 861-
,1887) Cпovaткy <Cлoвo) вeлoся в нapoднtм дyсi' aлe вiд 1865 p. дoситЬ
piзкo змiнилo фpoнт в бiк мoсквoфiльствa. Bпливoвим спiвpoбiтникoм
<Cлoвa> бyв, м iн , |вaн Hayмoвин, щo, зa вислoвoм l Фpaнкa, (пpoтягoм
70-х poкiв чиlЙ paз виpазнiшe iз npиxильникa всepyсЬкoi eдHoсти poбився
aгeнтoм poсiЙськoгo пpaвитeлЬствa> |112, с. 135, 209]. Bпepшe питaнHя
пpo сyбсидiю <Cлoвy> з бoкy poсiЙськoгo пpaвитeлЬствa пiдняв нaчaлЬHик
вapцJaвсЬкoi жaндapмсЬкoj oкpyги гeн. П opжeвськиЙ в лиcтiдo шeфa
жaндapмiв Пoтaпoвa з дня 28 лютoгo 1875 p . <Бepyни нaУвary' щo гaзeтa
<Cлoвo> '.. eДиниЙ зaкopдoнHий кpyсскiЙ> opгaн, щo вислoвлюe симпaгiT
Poсii тa пpавoслaвiю, тo, Mox(e, вищa влaдa визHaс дoцiлЬHим пpизнaчити
peдaкЦiT тoТ гaзeти гpotlJoвy тaeмнy сyбсидiю>. Пoтaпoв з свoгo бoкy
3вepHyвся листo[,l дoMихaЙлa Юзeфoвинa з зaпитaHHям' в якiм poзмipi'
нa Йoгo дytЙкy, слiд бyлo б пpизнaнити peдaкцil <Cлoвa> сyбсидiю. ToЙ
вiдпoвiв ПoтaпoвoвiлистoПЛ з дня 5 чepвF|я 1876 p, щo, Ha Йoгo дyмкy,
2000 ryльдeнiв _ цe пoмipкoвaниЙ poзмip pivнot сyбсидit, тa noдaв дyмкy
виплaтити сyбсидiю як 3a минyлиЙ,тaк iзa бiжyний 1876 piк. У липнi
1876 p гeHepaл-aд'ЮтaHт Meзeнцoв нaдiслaв poсiЙськoмy пoслoвi y Biднi
кpeдит в poзмipi 2тиcяч ryльдeнiв (для пepeдaчи этoЙ сyбсидiи ЧaстHЬ|M
oбpaзoм издaтeлю гaзeтЬ| <Cлoвa>. P. 1879 peдaКгop <Cлoвa> BeнeAикт
ПлoщaнськиЙ пpиixaв дo Пeтepбypгa клoпoтaтися пpo BИnлaту сyбсидil
<Cлoвy> зa тpи poки. Ha дoклaдi мiнiстpa внyтpiшнiх спpaв гp. Лopiс-
Meлiкoвa в спpaвi сyбсидiТ peдaкцi i  <Cлoвa> звepХy Haписaнo:
<BьtсoчaЙшe paзp'Ьшeнo>> 27 мapтa 1881 г Гeн -aд. гp Лopiс-Meлiкoвь>
к!iлo> (н 23, 1902 p.)' з Haгoди смepтi B Плoщaнськoгo (пoмep 8 лютoгo
1902 p. y Biльнi, дe вiн бyв vлeнoм тaмoшньoi ApxeoгpaфivнoT кoмiсiТ)
писaлo, щo в пoлoвинi 1887 p. (ypвaлaся Йoмy пoмiч з PoсiT, пepeлившисЬ
нa спpитнiших людцiв>. e пiдстaвa дyмaти. щo тим <спpитнiшим> бyв
oсип Mapкoв, щo в (pp. 1888-.1891)видaвaв <Чepвoнyю Pyсь>, aвiд4-
16 квiтня.1891 дo кiнця 1B92 p _ <Гaлицкyю Pyсь> [91'  с 391-aOa]

Кpiм <Cлoвa>, гoлoвнiшi пoлiтичнi мoсквoфiльськi чaсoпиcи були.'
<Пpoлoм> (1880-18B2), <Hoвьtй Пpoлoм> (1883-1887), <ГaличaHиHъ>
(1893-1913); yкpaiнськi пoлiтичнi чaсoписи: <.Q*,лo> _ вiд н 85 1905 p
<.Qiлo> _ (1880-1916)'  _ (пiд нaс свiтoвoi вiЙни <!iлo> виXoдиЛo y Btднi);
спoчaткy чaсoпис вихoдив двa paзи нa ти)KдeFiЬ, a вiд 1888 p. _ щoдня;

.Пoвний сnисoк yкpаТHсЬких часoписlв. щo вихqдили в Галиvинi дo 1 91 6 p вклtolнo' пoдас
книга B lгнатirнкa <Бiблloгpафiя yкpaiнськoТ пpeси) (Киiв' 1930)
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<Pyслaн> (1897-1914); <УкpaTнськe слoвo) (1915). !ля пpoстoлюддя
пpизHaчeлися чaсonиси - мoсквoфiльськi: <Pyсскaя Paдa> _ Кoлoмия
(1871-1912), <Hayкa> - Кoлoмия (1s71-1876), Львiв (1877)'  Biдeнь (1877-
1 B93); yкpaTнcькi < Бaтькiвщи нa>(1 879.1896), тaггиЧHим peдактopoM
<Бaтькiвщини> (спoнaткy двoти)кнeвикa' 3 вiд 1883 p' _ ти)кHeвикa) бyв
пpoф. Юлiан Poмaнvyк. oсь як oцiHювaв <Бaтькiвщинy> |.  Фpaнкo.
<БaтькiвщиHa>, видaвaнa зpaзy дyжe дoбpe, poбилa вeличeзHe вpaх(eHня
Ha сeлян, гoлoвHo зaвдяки вeликiЙ ц2сi кopeспoндeнцiЙ, пepeвaжнo
писaHих сaмип/lи сeлянaми, якi мaли тyт Haгoдy пiднoсити нaйpiзнopiд-
нiЙшi свoТ мiсцeвi кpивди та пoтpeби > [112' c. 31 4]' < Hаpoд> ( 1 890-,1 895);
<ГpoмaдськиЙ Гoлoс> (1s95-1916); <Cвoбoдa> (1 897).

Лimepamуpнo-нaукoвi: <Пpавдa> (867 -1879) i (1 884-1894); к3opя>
(1880-1897) - в iд 1891 пo 1897 p. 9иключHo peдaгyвaв <3opю>
Boлoдимиp Лeвицький (псeвдoнiм _ вaсилЬ Лyкиv) Biн зyмiв пpитягти
дo yvaстi в <3opi> мaЙжe всi визнaчнiцi cили лiтepaтypнi з Укpaiни i
Гaличини. oтoж, як спpaвeдливo зayвa)кye l .  Фpaнкo, (He дивo, щo сe
(<3opя>. - C ) бyлo пepI.Дe гaлиЦЬкe в|ААaння, якe здoбyлo сoбi в PoсiT
знaчнiший кpyг vитaнiв iдoxoдилo g 12цi 3aкlтки' дe дoсt навiть iз нaслyхy
нe знaли пpo iснyвaння yкpalнсЬкoгo pyХУ в Гaличинi B тiм фaктi тpeбa
бaчити вeличeзHy заслyгy Bасиля ЛyкиЧa: <3opя> за Йoгo peдaкцieю
yпepвe пpoбилa китaЙський мyp, якиЙ дiлив Haс в|д шиpuJo j yкpaiнськot
гpoмaди)) [111, с. 43-44|, <Житe iCлoвo' (1894-1897)- peдaгyвaв Йoгo
lв. Фpaнкo, <Лiтepaтypнo-HayкoвиЙ BiстHик)) (1898) - видaвaлo тoЙ
мiсячник Hayкoвe тoвapиствo iм Шeвчaнкa y Львoвi (Пpo видaвaння
тим Тoвapиствoм <3aписoк> Й iнших Ёayкoвих чaсoписiв бyлa мoвa
pанiшe пpи oглядi Йoгo дiяльнoстi).  !Ухoвнi: <Cioн PyскiЙ> (1871)'
<Pyскiй Cioн> ( 1 872-1885)' <!yшпaстьrpь> ( 1 887-1 894). Гocпodapськi.
<Гoспoдapь) (1869-1B72 тa 1893-1913) Дumячl: <Лaстoвкa> (1869-
1880) _ мoсквoфiлЬсЬкиЙ чaсoпиC; <.Qзвiнoк> (1890-1914).
Гумopucmuчнo-camupuuнi: <<Cтpaxoпyдъ) (1 B80-1 905) _ мoсквo-
фiл ьськиЙ ; < 3epкaл-o> (1 8s2-1$s3, 1 8s6) ; < Hoвe 3epкaлo> ( 1 883-1 885);
<Кoмap> (1900-1916) (53) Учumeльськi (пoдaю тyт пoвниЙ tx списoк):
1. <!oм и Шкoлa> (1863-1s64) - вихoдиB тpинi нa мiсяць, зa peдакцiсю
|. Гyшaлeвичa. 2. <Шкoлa> (.1s65)_ B|^xoА|4B двiнi нa мiсяць як пpилoга
дo Чaсoпиcy < П исьмo дo Гpoмaдь D>, зa peАaкцiсю мoсквoфiлa Ceвepи нa
Шexoвичa 3. кУчитeль) (, l869-,1874, 1680)'  зa peдaкцieю мoсквoфiлa
Mиxaйлa Клeмepтoвичa 4. <Гaзeт? Шкoльнa> (1875-1879), двoтижнeвик,
зa peдaкцieю пpoф. oмeлянa Паpтицькoгo. цe пepшиЙ yкpaiнськиЙ
пeдaгoгivний чaсoпис 5. <Hapoдн3 1.,1Jкoлa> (1875) '  двoти)кнeвик,
вихoдив y Кoлoмиi, мoсквoфiльський 6.<ШкoлЬHa Чaсoпиcь> (1880-
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1889), двoтиЖнeBик, peдaгyвaв Йoгo ГpигopiЙ Bpeцьoнa, yЧитeлЬ
зpaзкoвoi шкoли пpи деpжaвнiЙ yнитeльськiй сeмiнapil y Львoвi Biд
1882 p. чacoпис бyв opraнoм <Pyськoгo Пeдaгoгiннoгo Тoвapиствa>
7.<Учитeль> (вiд 1 чepвHя , l889 дo липня 1914 p.) '  двoтиx(Heвик. opгaн
<Pyськoгo Пeдaгoгiчнoгo Toвapиства> 8.<Лyнa> (1907) - HeзaлeжниЙ
opгaн yкpаiHсЬкoгo yчитeлЬствa, ти)кHeвик, зa peдaкцiсю Юлiянa
Лeвицькoгo; вийшлo 8 чисeл 9. <Haшe Cлoвo> (1907-1908)'  виxoдив
тpиvi нa мiсяць, за peдaкцieю Пaвлa Киpнeвa тa oнyфpiя BлaсiЙнyкa.
1 0 < Пpaпop> (.t 90B-1 9,1 2), спovaткy двoтижHeвик, noтiм дeсятидeнник;
виxoдив спoчaткy y Львoвi, a пoтiм y Кoлoмиi ,l1 <Haшa шкoлa> (1909-
1914) - квapтaлЬник, (, l916.1918) - двoмiсяЧник. Чaсoпис бyв opгaнoм
Тoвapиствa yvитeлiв сepeднiх i вищиx шкiл <УчитeлЬсЬкa Гpoмaдa> B
pp. 1909-1912 peдaКгopoм бyв пpoф. MиxaЙлo ГpyшeвськиЙ, в 1913p. -
пpoф. Cтeпaн ТoмaшiвськиЙ, в 1914 p. - пpoф Mикoлa ЧaЙкiвський, в
1916-1918 pp.- пpoф' ЮpiЙ Pyдницький. 12. <УкpalнськиЙ Учитeпь>
(1 91 1 ) - двoтижнeвик, вихoдив вiд липня 1 91.1 p. в Cтaнicлaвoвi: виЙшлo
всЬoгo 5 чисeл. 13 <Piднa Шкoлa> -дoдатoк дo <Укpaiнськoгo Учитeля>'
виХoдив y Cтaнiслaвoвr вtд липHя , l  911 p., вийшлo всЬoгo 3 числa
14 <УчитeлЬсЬкe Cлoвo> (1912) '  мiсячник, npoфeсiЙний opгaн
тoвapиствa <<Bзajмнh Пoмiч Укpaiнськoгo Bчитeльствa>. , l  5 <Hoвa
Шкoлa>- виxoдив y lpoгoбинi в 19, l9 p. Bийшлo 3 числa [41, с 135-
1 38j

3гaдаю тyl щo 1919 p' в Гaличинi вихoдилo всЬoгo 50 yкpaiнськиx
чaсoписtв, i4aЙ)кe виключнo нa тepeнi 3oУHP' в тiм числi в Cтaнiслaвoвi,
тoдiшнiЙ Ti стoлицi,  виxoдилo . l5 чaсoписiв, з них 3 - щoдeнники
<Peспyблiкa>, кHapoд> i<HoвeЖитгя> [61, с.8,10], тoдiякy Львoвi,  щo
бyв oбсaжeниЙ пoлякaми, виxoдив лишe чaсoпис <Bпepeд>, дpyкoвaниЙ
Haпoлoви|ly пo-пoлЬсЬкoмy. P 1920 пoчaли виХo.qити зaмiсть <!iлa>, щo
Йoгo зaкpилa пoлЬсЬкa вiЙськoвa Bлaдa нa дpyгiм нислi з дня 28 листoпaдa
, l918 p. '  <Гpoмaдськa f lyмкa>, a пoтiм <Укpaiнськa !yмкa>, aлe Й lx
нeзaбapoм зaкpитo P 1920 виxoдив лишe yгoдoвий щoдeнник <PiдниЙ
КpaЙ> [56' с. 659].

Як yжe згaдyвaлoся, в бepeзнi 1848 p. aвстpiЙськиЙ ypяд скaсyвaв
пoпepqдню Цeнзypy, aлe noлiЦiя мaлa пpaвo кoнфiскyвaти кo}(He видaHHя,
кoли вoнo 3aгpoжyвaлo дepжaвнoMy чи гpoмaдсЬкoмy лaдy' oдHaк мyсилa
вдaвaтися дo сyдy npo зaтвepджeHня кoнфiскaтy' B 70-x poкaх пoлiцiя
пepeслiдyвaлa сoцiaлiстиннi видaння, oсoбливo мiсячник < ГpoмaдськиЙ

Дpyг>, щo Йoгo pёдaгyвaB MиxaЙлo Пaвлик. Cyд зaтвepджyвaв
кoнфiскaти, a зa oднe oпoвiдaння, вмiщeнe в <Гpoмaдськiм flpyзi>, оyд
зaсyдив M.Пaвликa нa шiсть мiсяцiв в'язницi. 3aгaльнo бepyvи, ypядoвa
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цeнзypa нe бyлa гpiзнa*, qдeсятepo гpiзнiшa булa для aвтopiв, як свiдvить,
|.Фpaнкo, (гpoмaдсЬкa ЦeнзypaD [111, с. 39]' oсь дeкiлькa фarсгiв. <B
пepшиx кaлeндapяx iЛoгo yклaдy, - пицJe Baсиль Лyкин y свolх спoгaдax, -
тpeбa бyлo вистepeгaтися мiстити стaттi aвтopiв, якi нe тiшилися
пoпyляpнiстю мiж тoдiшнoю гaлицЬкoю сyспiльнiстю, чepeз щo гoдi бyлo
в пepших piнникax мiстити, нaпpиклaд, твopи lвaнa Фpaнкa з йoгo iмeнeм,
a хiба тiльки з пpибpaним iмeнeм. Так, в кaлeндapi нa ,|882 p. пoмiстив я
впpaвдi oпoвiдaння lванa Фpaнкa <Cлимaк))' aлe aвтop нaзвaниЙ тaм
<Mиpoн> [69' с. 5,|]. Biдoмa пoвiсть MихaЙлa Кoцюбинськoгo <Ha вipy>
нe бyлa вмiщeнa в чaсoписi <3opя> тoмy, щo сюжeт ii, t\loвл|яв, тaкий,
якvtЙ у Гaличинi ввa)кaотЬся нeмopaлЬниltl, тaк пpo цe peдaКгop <3opi>
пoвiдoмив M КoцюбинсЬкoгo листoм з Аня 17 сiчня 1892 p. [102' с. 295].

Poзвитoк yкpaТнськol видaвHичoi спpaви йшoв нapiв|"|o 3 poзвиткoм
yкpaТHсЬкoгo дpyкapствa Тaк. p 1874 пoвстaлa У Львoвi дpyкapня
Toвapиствa iм. Шeвчeнкa нa кoцJти, щo нaдiйшли вiд нaдднiпpянцiв, i з
тoгo чaсy, як пи|лe y свoТx спoгaдax Aнaтoль Baхнянин, (ми нe
пoтpeбyвaли oглядaтися нa Cтaвpoпiгiю> [19, c. 128| У КoлoмиТ щe в 60.
x poкaх пoвстaлa дpyкapHя MихaЙлa Бiлoyсa. B 90.x poкaХ мoнaстиp
oo вaсилiян y Жoвквi пpидбaв влaснy дpyкapню, a .1913 p. видaвHичa
спiлкa <!iлo> y)кe poзпopяджaлa дoбpe BpядЖeнoю влaснoю дpyкapнeю.

Poзвитoк кHигapeнЬ як чинникiв нaближeння дyxoвoi спpaви дo ii
спoживaчiв зaлишaвся в Гaличинi дo .1920 p. i l iaлo пoмiтним Кpiм
дeкiлькox кHигapeнЬ y Львoвt, з якиХ нaйгoлoвнiшi бyли в ocтaннiх poкaх
Hayкoвoгo тoвapиствa iм Шeыeнкa, тoвapиствa кПpocвiтa> тa кPyськoгo
Пeдaгoгivнoгo Toвapиствa>, бyли книгapнi y Cтaнiслaвoвi, КoлoмиТ тa,
Мoжe, щe дeiндe, aлe в бiльшoстi  випaдкiв спoживaчeвi книжки
дoвoдилoся звepтaтися aбo дo сaмoгo видaвця ii, aбo дo книгapнi, 3aнaдтo
дaлeкol вtд мicця oсiдкy сnoживaчa.

Пpo дpyгиЙ вaжливиЙ чиF|ник пoшиpeння кни)t(ки - бiблioтeки мoвa
бyлa yжe paнiш.

!o пpoсвiтнiх yстaнoв, бeзпepеrrнo, тpeбa вiднeсти тaкo)к ]tiyзei.
Пiсля 1848 p в Гaличинi пoвстaлo дeкiлькa мyзeTв, 3 якиХ

нaйгoлoвнiшi бyли тaкi: Cтaвpoпiг iЙськиЙ мyзeЙ, HaцioнaльниЙ Myзeй
iм A ШeптицЬкoгo, МyзeЙ <Hapoднoгo f loмy> тa Myзeй Hayкoвoгo
тoBapиствa iм' Шeвчeнкa y Львoвi. Bсi тi ]t'yзei знaхoдилися y Львoвi.

' щo ypядoва цeнзypа в Aвсгpii нe 6yла oсoбливo rpiзна, мoжe свiднити тoй факт, шo
списoк забopoнeниx вAвстpii мocквoфlльсЬких i наpqAoвeцЬких виданЬ, щo вийшли y свiт
вiд 1862 пo 1886 piк вклюlнo - poсiйськoю. yкpaТнсЬкo|o, пoлЬсЬкoю i нiмецькoю lt'oваniи,
зaймаe в пpацi |в Лeвицькoгo кГалицкo-pyсскaя 6иблioгpафiя Х|Х сг > лишe oднy qroptнкy
|122, с 73a'!
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HaЙстapiшa yкpa jHсЬкa iнститyцiя - Львiвськe Cтaвpoпiг iйськe
бpaтствo, щo 3гoдoм пepeтвopилoся y львiвськиЙ Cтaвpoпiг iйськиЙ
lнститy1 poзпopяджaлa нaдзвичaйнo цiннoю збipкoю pyкoписHих гpaмoт
пoлЬсЬкиХ кopoлiв, схiднtx пaтprapхiв, мoлдaвсЬких вooвoд, a тaкoж iншиx
cтapoдaвнiх дoкyмeнтiв CтaвpoпигiЙськиЙ Myзeй збeptгaв y сoбi вaжливi
aкгoвi мaтepiaли, щo стoсyються iстopiТ CтaвpoпiгiЙсЬкoгo бpaтствa i Йoгo
tllкoли |112' c. 300-301]

P. 1905 львiвськиЙ митpoпoлит Андpiй ШeптицькиЙ, щo здaвHa
цiкaвився стapими iкoнaми i склaв вeЛикy збipкy npeдмeтlв мyзeЙнoгo
xapaктepy влaсHими кoштaми, зaпpoсив дo сeбe д-pa |лapioнa
CвeнцiцькoГo як мyзeЙнoгo спiвpoбiтникa. Пepвiснy HaзBy Myзeю _
l-{epкoвний МyзeЙ - в гpyднi 1909 p змiнeнo нa HaцioнaльниЙ MyзeЙ, a
13 гpyдня 1913 p. вiдбyлoся святo пepeдaнi HaцioнaлЬHoгo мyзeю Йoгo
oсHoвHикoм, митponoлитoм Aндpieм Шeптицьким, нa влaснiсть фyндaцiT
yкpaTнсЬкoгo нapoдy. 3 тoгo vaсy HaцioнaльниЙ мyзeй HoситЬ Haзвy
Haцioнaльний мyзeЙ iм. A. ШeптиЦЬкoгo 30 нepвня 1915 p диpeктop
Myзeю дp |. CвeнцiцькиЙ бyв зaapeштoвaний i вивeзeниЙ дo PoсiT iтiльки
1 бepeзня ,1918 p. пoвepнyвся дo Львoвa. P. 1920 pivниЙ oбopoт
Haцioнaльнoгo lлyзeЮ виHoсив 123573 м п Toгo сaмoгo poкy пepсoнaл
Myзeю склaдaвся 3 диpeктopa i  п 'ятьoх спiвpoбiтникiв. B числi
сniвpoбiтникiв бyли, м. iн.,  Яpoслaв Пaстepнaк, пiзнiшe диpeКгop Myзeю
Hayкoвoгo тoвapиствa iм. Шeвчeнкa, Baдим l lepбaкiвськиЙ, пiзнiшe
пpoфeсop Укpatнськoгo вiльнoгo yнiвepситeтy в Пpaзi, мистцi Moдeст
Coсeнкo i Mихaйлo БoЙvyк, пiзнiшe пpoфeсop Хyдoжньot aкaдeмiT в Киевi
[92'  с 9 '  12,13,35-36'  69-71].

Пpo мyзei пpи yстaHoвaх <HapoдHoгo Дoмy> тa пpи Hayкoвiм
тoвapиствi iм. Шeвчeнкa y Львoвi бyлa yжe paнiш мoвa в 3в'я3кy з oглядoм
д|ялЬHoст| тиx yстaнoв

Haкiнeць, пepeхo)кy дo oглядy тeaтpaлЬHoi спpaви
Гaлицькi yкpatнцi пoчaли пpилюднi вистaви 1848 p. Poзпoчaлa ix

Кoлoмия з iнiцiaтиви тaмol lJнЬoгo пapoхa o lвaнa oзapкeвинa' дiдa
писЬмeнницi HaтaлiI КoбpинськoT l oзapкeвич, нe )кaлyюt{и npaцi i кoштiв,
зaсHyвaв y Кoлoмиi aмaтopсЬкy тpyny, щo в чepвHi 1848 p вистyпилa з
вистaвoю кoмeдiT-oпepи <fl iвкa нa видaHHю. aбo нa МилyвaHHя Heма
HaсилyвaнHя)), _ тaк звaлaся <Haтaлкa-ПoЛтaвкa) | КoтляpeвсЬкoгo в
пepepoбцi I oзapкeвиva Ty сaмy кoмeдiю-onepy вистaвив вiн y Львoвi
26 жoвтня 1B48 p. '  сaмe в дeнь зaкiнчeння зaсiдaнь Coбopy pyсЬкИХ
yчeниХ Як писaлa <3opя Гaлицкa> в ч 25 зa 1848 p, <кoмeдiя-oпepa
вpaз з кpaсHими спiвaми iтaнцями pyсЬкими дyжe yтiшилa всix в мнoгiм
нислi зiбpaниx гoстeй> [30' с 76-79].
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3a пpиклaдoм КoлoмиT пoвстaлa амaтopсЬкa тpyпа в Пepeмишлi, дe
nepuJoЮ вистaвoю* в кiнцi 1848 p. - булa тaкo)t( <.Qiвкa Ha видaню))
Peжисepoм тol тpyпи бyв пpaвник lвaн BiтoшинськиЙ, a п'yзикy склaдaв
дo п'eс-пepepoбoк, щo Iх aвтopoм бyв |. BiтoшинськиЙ, o. MихaЙлo
BepбицькиЙ, щo тoдi слyжив в кaнЦeляpii пepeмиськoТ кoнсистopil. e
вiдoмoсгi, щo тeaтpaльнi вистaви вiдбyвaлися в Кoлoмиi iдahi _ в pp 1849
i 1850' - пpи чoмy сepeд apтистiв oсoбливo визHачaлиcя п. 3алyцький як
тeнopoвиЙ спiвaк тa диpeктop тpynи Ляйтнep - в кoмiчних poлях Miж
iншим' свo€ю гpoю в poлi Cтeфaнкa (Cтeцькa) в п'rсi <Cвaтaння, aбo
)кeних нaвiжeниЙ> (пepepoбкa п'eси <CвaтaHня нa Гoнvapiвцi> Гpигopiя
Квiтки-oснoв'янeнкa) ЛяЙтнep тaк зaхoпив nyблiкy, щo вoнa в зaxвaтi
пoчалa викликaти aвтopa' Ha oплeски rгoсь виЙшoв, Йoгo пpиЙняли зa
aвтopa i зpoбили Йoмy вeлиveзнy oвaцiю. 3 тoгo пiшлa лeгeHдa пpo пpиТзд
Г.Квiтки дo КoлoмиТ. oveвиднo, тi, щo викликaли aвтopa, He 3нaли, щo
вiн yжe 1843 p. вiдiЙшoв нa тoй cвiт [2, с 90]

f lo opгaнiзaцiТ вистaв y Львoвi взялися yннi тaмoшньot дyxoвнoT
, сeмiнapi i .  Taк, нa п, 'ясницяx 1849 p. вoни дaли двi вистaви, acaмe24

сiння гpaли в пaстopaлЬнotvly мyзei дyxoвнoi сeмiнapiТ п'eсy <Жoвнip-
vapiвник> (пepepoбкy п'eси <Moскaль-vapiвник> |в. Кoтляpeвськoгo), a
25 сiчня - дpaмy <3aгyблeнa дитинaD Кoцeбy, щo iT пepeклaв з нiмeцькoT
мoви Baсиль Кoвaльський. Кpiм тoгo, .15 тpaвня .1849 p., в piнницю
зHeсeння пaнщиHи, сeмiнapист|А BиcтaыАл|А дpaпJty o. Pyдoльфa Maxa -
<Tepпeн-спaсeн> P. 1852 peдaкцiя <3opi ГaлицЬкoi> вiдмiнaлa тoй
вiдpaдний фaкг, щo <нaшi сeляHe MaютЬ вжe пoнятie o тeaтpaх> [30,
с.84-85' 87]. Aлe' як свiдvить l  Фpaнкo, пiсля .1850 p.y)кe нeмa вiстoк
пpo pyськi вистaви. Пpининy yпaдкy pyсЬкoгo тeaтpy пiсля .l850 p тpeбa
шyкaти' Ha дyмкy |. Фpaнкa, в тiЙ знeвtpi y влaснi сили' в тiЙ aпaтiT, кoтpa
oпaнyвалa pyсинiв в тy пopy: i тяглaся дo сaмoгo 1860 p. |28' c 72-73l.

P 1861 знaниЙ yжe нaм Юлiaн Лaвpiвський вмiстив y <Cлoвi> (vн 5.1
i 52)стaтгю <Пpoект зaвeдeHHя pyсЬкoгo тeaтfiy y Львoвi>' a пoтiм пiдняв
тy саMy дytvlкy 1862 p. нa зaсiдaннl видiлy <PyськoT Бeсiди>, внaслiдoк
voгo видiл yХвaлив yтвopити oкpeмий <Bидiл тeaтpaлЬHий>, щo мaв
пepeвeсти в життя дyмкy Ю. Лaвpiвськoгo. TeaтpaльниЙ видiл вистyпив
з зaКликoм дo гpollaдяHствa пpo пoЖepTви Ha тoЙ зaклик пpиХилЬHo
вiдryкнyлoся гpoмaдяHствo Пpисилaли пepeсiннo пo oдHoмy ryльдeнoвi,
a тo Й мeншe. He бpaкyвaлo сepeд жepтвoдaвцiв i сeлян, aлe пepeвищИв
yсix щeдpoтoЮ paдHик кpaЙoвoгo сyдy MихaЙлo Кaчкoвський' щo
пoжepтвyвaв нa тeaтp 240 ryльд.3aгaлoм в pp. 1 863 i 1 864 зiбpaнo всЬoгo
2738 гульд [1.15' с. 14' 17-181.

9 сiчня 1864 p. <Pyськa Бeсiдa> склaлa з oмeлянoм Бaчинським
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(poдoм з Гaличини, свoяк Ю Лaвpiвськoгo), щo тoдi мав тpyпy в
Житoмиpi, yt'ltoвy щoдo yкpalнських вистaв p. ,l864 y Львoвi тa нa
пpoвiнцii. <PyськiЙ Бeсiдi> вдaлoся пepeбopoти дeякi тpyднoщi, з ниx
нaЙгoлoвнiшy _ yмoвити гp. Cкapбкa' щo tvlaв пpивiлeй Ha всякoгo poдy
вистaви y Львoвi a)кдo 1892 p., дaти свoю згoдy Ha yкpaTнськi вистaви
y Львoвi oтoж 29 бepeзня 1864 p. в iдбyлoся в <Hapoднiм Дoмi>
ypoчистe вlдкpиггя тeатpy i  пepшoi вистaви мeлoдpaг\аи <Mapyся>
Г.Квiтки-oсHoв'яHeHкa в пepepoбцi oлeксaндpa ГoлeмбЙoвськoгo з
tt4yзикoю B КвяткoвсЬкoгo. Cвятo пoЧaлoся слyжбoю Бoжoю, щo l i
в iдпpaвив кpилolr jaHин o. MихaЙлo КyзeмськиЙ пpи yнaстi  xopy
сeмiнapистiв, a o 1l2 B roд. вeчopa' пiсля пpoлoгa, щo йoгo нaписaв
пpoф oмeлян oгoнoвськиЙ нa цe святo (пpoлoг пpoчитaв стyдeнт
сeмiнapit Лoнгiн Бyнaцький) тa дepжaвнoгo г iмнy, пoчaлaся вистaвa в
пpисyтHoстi нaмiсникa Гaличини гp. Meнeдopфa тa бaгaтьox свiтськиx,
дyхoвниХ i вiЙськoвиx дoстoЙникiв [115' с. 19.21 ' 24-28|. P. 1864 тpyпa
o. Бaчинськoгo дaвaла вистaви He лишe y Львoвi, aлe й нa пpoвiнцiТ, a
тaкoж в Чepнiвцях. Тaк пpaцювaлa тpyпа i в нaсryпниx poкax, дaючи
вистaви пoчaсти y Львoвi, noчaсти нa пpoвiнцii

Teaтp o. Бaчинськoгo мaв чистo yкpaiнськиЙ xapaКтep' 3i сЦeни вiялo
yкpaiнсЬкиM дyxoм. B тpyпi бyлo, кpiм o Бaчинськoгo i йoгo дpy)l(иHи
Тeoфiлi, дeкiлькa ви3нaчHиx apтистiв iapтистoк, як Пaвлин CвeнцiцькиЙ,
Плaтoн CepolнкoвськиЙ (псeвдoнiм - CaнкoвськиЙ), Aнтiн MoлeнцькиЙ,
Тeoфiля Poмaнoвич тa iн Peпepтyap склaдaвся 3 п'eс l.КoтляpeвсЬкoгo,
Г Квiтки-oсHoв'янeнкa, T. Шeвчeнкa (<Haзap Cтoдoля>), B. flмитpeнкa
(<Кyм.мipoшник>)тa дeкiлькox пepeклaдHих n'сс Ha пoчaткy 1865 p. тpyпa
o Бaчинськoгo зaгoстилa дo Тepнoпoля. 3a спolaдaми oл БapвiнсЬкoгo,
т i  <вистaви викликaли вeликe oдyц. leвлeнHя нa цiлiм Пoдiллю).
УкpaТнськиЙ тeaтp <бyв для Hас дpyгoю piднoю llJкoлoю yкpaiнсЬкoгo
писЬtvleнствa | нapoдoписy, стaв спpaвдioгнищeм, з кoтpoгo вiяпo пoдyвoм
щиpoгo нapoдHЬoгo Життя i oдyшeвлeння i бyдилo нapoдHю свiдoмiсть в
pyськiЙ сyспiльнoстi... B тeатpt являлoсЬ числeннo нe тiльки дyхoвeнствo
pyсЬкe, вeлЬMи HeЧисЛeннa тoд| Щe св|тсЬкa lнтeлiгeнцlя t гiмнaзiяльнa
мoлoдiж, aлe Й мiщaнствo тepнoniльськe i  сeлянствo Пoдiлля
пpoбyдилoся з дoвгoгo пpocoння дo Hoвoгo життяD [10' с 63.65]. Aлe
вжe пiд кiнeць 1865 p. 3a3нaчyстЬся пoнижeHня ttiистeцЬкoгo piвня тeaтpy
i в peпepтyapi, i щoдo apтистичHих сил. Успixи тpynи всe змeншyвaлися,
(кaсaD Heдoписyвaлa [115 с. 3. l-33, 40' 4849]

B кiнцi 1867 p. o. БaчинськиЙ poзв'язaв тeaтp. Пiсля двopiчнol
пepepви <Pyськa Бeсiдa> в сiчнi 1870 p склaлa yi,loвy з apтистoм
A.Moлeнцьким. Тpyпa Йoгo дaвaлa вистaви лol laнoю ]t 'oвoю, щo
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вiдштoвxнyлo пyблiкy вiд тeaтpy, oсoбливo мoлoдЬ, пepeЙнятy гapячиIt'
yкpаi|-|сЬкиlr' дyхo]ti [115' с. 55].

P. 1869 пoЧaЛaся в <PyськiЙ Бeсiдi> бopoтьбa мiж стapopyсинaми i
нapoдoвцями. a тepeнoi' тo.i бopoтьби стaв тeaтp. B тiй бopoтьбi
пeperr,toгли нapoдoвцi i  тoдi <Pyськa Бeсiдa> зipвaлa yмoвy з
A.Moлeнцьким i  склaлa yмoвy зHoв з o. Бaчинським. Moсквoфiли
пiдтpимали A. MoлeнЦькoгo, i тoй зaснyвaв свiй тeaтp. P. 1872 <Pyськa
Бeсiдa> дoзвoлилa oбoм тeaтpaм злитися, a пiзнiшe нaвiть знoв вiддaлa
тeaтp A. Moлeнцькoмy, xoЧ пpиxилити йoгo дo yкpaiнствa .tЙ тaки нiкoли
нe вдaлoся [.l15' с. 64-66J.

3 днeм 
.t сiчня 1874 p. <Pyськa Бeсiдa> вiддaлa тeaтp Тeoфiлi

Poмaнoвич. Tpyпa iT i,aлa rypт тaлaHoвитих apтистiв i apтистoк, як |вaн
ГpинeвeцькиЙ, lвaн Бiбepoвиv, Bлaдислaв Плoшeвський' Cтeпaн
Cтeфypaк, |ванкa Бiбepoвинeвa. P .|875 Т Poмaнoвич зaпpoсилa дo свoгo
rypтy Mapкa КponивниЦЬкoгo, дopyЧивши Йoмy peжисepiю oпepeт. Bся
пyблiкa зaxoплювaлaся гpoю i спiвoм M КpoпивницЬкoгo. <He тpeбa Й
кaзaти, - пишe в свoTX спoгaдax e. oлeсниЦький пpo свoТ yЧнiвсЬкi poки
в тepнoпiльськiЙ г iмнaзt i ,  -  як дyжe зaxoплeнa бyлa ниi l '
(M КpoпивниЦЬким. - C.) мoлoдь. l.|e стoяв пepeд нaми opигiнaльниЙ
yкpаiнeць, пepшиЙ, якoгo ми бaчили' втiлeння yкpaiнсЬкoi лiтepaтypи Й
мистeЦтвa в oднiй ocoбi Ми слyхaли йoгo 3 зaпepтиtt,l вiддиxoм i
стapaлися нe пoмиHyти Й oднoгo йoгo слoвa, oднoгo звyкy, a вжe
нaЙбiльши[' щaстям бyлo для Haс, як кiлькoх з нaс ]Йaлo нaгoдy
пoзнaЙoмитися oсoбистo з бaтькoм yкpaiнськoгo тeaтpy Mи бyли в нЬoгo
y Йoгo tЙeшкaHню, i вiн гoвopив з нai,lи [Диpoкo пpo вiднoсини в зaкopдoннiй
Укpaiнi' пpo лiтepaтypy Й мистeцтвo, дaвaв нaп' книжки й нoти |-{их poзмoв
iцiс i  стpivi  з КpoпивницЬкиlt '  я нe зaбyty нiкoли> [76' с 1:19]. Aлe
M КpoливницькиЙ нeдoвгo пpoбyв y тpyпi T Poмaнoвич. Ha тe склaлoся
дeкiлькa пpичиl{: yбoжeствo сцeHи, peпepryapy, a дo тoгo Й вopoжнeнa,
щo з пepшo| xвилини зaзнaчилaся мiж ним iдpyгим pe)кисepoм - нa дpaMи
i кoмeдiI- Лeвoм Haтopським [115' с 71,73], oсь щo писaв пoтiм
M.Кpoпивницький пpo гaлицЬкий тeaтp: <Кoстюми yбoгi '  дeкopaцir
нeпoдiбнi, opкeстp iз шicтьoх tr,lyзик, xop 3 Чoтиpьoх дiвчaт i п'ятрoх
хлoпцiв... У Tepнoпoлi i Чepнiвцяx бyли прящi тeатpaльнi зaли; щo x( дo
тaкиx мiс1 як Кiцмaн' .Qopoгoбyж, Cнятин' 3aлiщики i iншi, тo тaм poбили
вистaви в стaЙнях . ПepeгopoдятЬ пoлoвинy стaнi, HaЧeпляТЬдeкopaцii,
пoсиплютЬ niсoчкoм... 3 oднoгo бoкy зa зaгopoдкoю кoнi ipжyть, a з дpyгoгo
apтисти опiвaють... Либoнь y Cнятинi opкeстpa Й нe бyлo, i в aнтpaктax
якийсь мiсцeвиЙ aliaтop гpaв нa скpипцi, qдeбiльtшoгo всe вaлЬси' a я
пpигpaвaв йoмy нa фiсгapмoнii...u [62' с. 57' 59].
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3a пpизнaнням iстopикa гaлицЬкoгo yкpa|HсЬкoгo тeaтpy Cтeпaнa
Чapнeцькoгo, <диpeкцiя пaнi Poмaнoвич стaHoвить яснiшi кapтини в iстopii
yкpa|нсЬкoi сцeни нa гaлицькiЙ Укparнi> [115' с. 81].

Пiсля Т Poмaнoвич щe oдиH piк (188, l) бyв диpeКтopoм тeaтpy
<PyськoТ Бeсiди> o. БaчинськиЙ, щo тoдi yвiв y peпepтyap впepшe
C Apтeмoвськoгo <3aпopoжeцЬ зa .Qyнaoм>' Якoвa Кyxapeнкa <Чopнo-
мopцi>, a пiсля HЬoгo диpeхцiю тeaтpy oбняли |в. Бiбepoвич та
|в Гpинeвeцький. To бyлa нaЙкpaщa дoбa в iстopir yкpaТнсЬкoi сцeни в
Гaличинi. Peпepтyap пoпoвHився як п'eсaMи ElлицЬкиx aвтopiв - Кopнилa
Устиянoвичa (тpaгeдiя <oлeг Cвятoславoвич) з мyзикoю Hатaля
Baxнянинa), oсипa Бapвiнськoгo (тpaгeдiя <Пaвлo Пoлyбoтoк>),
oм.oгoнoвсЬкoгo ( iстopиннi дpaми <Фeдькo oстpoзькиЙ> i <Гaльшкa
oстpoзькa>), Гpигopiя L{eглинськoгo (кoMeдiТ <Ha дoбpoдiЙнi цiли>,
<Шляхтa хoдaчкoвa>>, <<ЛихиЙ дeнЬ) i  iн.) ,  тaк i  нaдднiпpянсЬкиX
дpaмaтypгiв _ M. Кpoпивl{ицЬкoгo, Mиx CтapиЦЬкoгo, Панaсa Миpнoгo i
iн [115' с.  95'  97-100]

!aлi нaстaли poки нeдoлi (1892-1900), кoли тeaтp бyв пiд
бeзпoсepeдHЬoю yпpaвoю <Pyськol Бeсiди> Яксвiднить C. ЧapнeцькиЙ,
(Haчe нa фiльмoвiЙ стpiчцi мiняються aдмiнiстpaтopи, yпpaвитeлi,
пpoвiдники, pe)кисepи, кoHтpoлЬopи, a y двox (нeдoвгo тpивaлиx) випадкaХ
i пiдпpиeмцi.  3aгaльниЙ зaкoлoт, нeвпиннi cпopи i  свapки, взaeмнi
oбвинyвaнeння й дoнocvi склaАaл|АCя нa змiст життя Й дiяльнoстi дiтeЙ
мy3и)) [115' с 114].

P 1 900 диpeкцiю тeaтpy взяв нa сeбe лiкap |вaн ГpинeвeцькиЙ' нeбiж
кoлиtllHЬoгo pe)кисepа i диpeктopa lв ГpинeвeцЬкoгo, aлe пpoдepжaв tT
всЬoгo oдиtl piк, бo пepeкoнaвся' щo 3 тeaтpoМ He дaстЬ сoбi paди [115,
с '121-122j.

He пoлiпшив спpaви гaлицЬкoгo yкpa|нсЬкoгo тeaтpy i Mиxaйлo Гyбtaк,
щo диpeKгooyвaв пpoтягoм чorи pЬox poкiв ( 1 90 1 -1 904). Xapaкгepизy}сF{и
тeaтp зa йoгo диpeкropyвaHHя, C. ЧapнeЦькиЙ вислoвлюeтЬся, щo (нa
всЬoмy лeжaлo тaвpo дилeтaHствa' Heзop|eнтoвaHoстl' пpипaдкoвoст|' a в
нaЙкpащoмy випaдкy - нaслtдyвaння й кoпiювaння львiвсЬкoгo пoлЬсЬкoгo
мiськoгo тeaтpy) A дo тoгo M' Гyбнaк дoпyстився дeкiлькoх тaктичHиХ
пpoгpiхiв як пpeдс'тaвник yкpaiнсЬкoi нapoднoi yстaнoви Тaк, <пepeбyвa}oLlи
дeякий Чaс Ha зaзбpyvaнсЬкoмy Пoдiллi, ка3aв тeaтpaльнiЙ дpyжинi в дeнЬ
iмeнин цapицi спiваги пepeд вистaвoю нa eстpaдi <Бoжe, Цapя Хpaни>,
хoч пepeiqднi зaкopдoннiтpyпи нe бyли дo цЬoгo oбoв'язaнi; в Haдвipнiй
витaв з дpyжиHoю (мHoгoл|тствoM) тoдlшHЬoгo гaлИцЬкoгo нaм|сникa
гp.Пiнiнськoгo, a в Любaчeвi пepeд вистaвoю <Уpieль Aкoсти> poзлiпив пo
мiстi oпoвiстки жидiвськo}o мoвoю (жapгoнoм)> [115, с. 125.127|'
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Тiльки HaстyпHИкoвi M. Гyбнaкa Mикoлi Caдoвськoмy вдaлoся
пoставити yкpaiнськиЙ тeaтp Ha пpaвдивий шляx: <зa oднopivниЙ свiЙ
пoбyт (вiд 1 тpaвня 1905 _ дo 1 тpaвHя 1906 p - C.) пpoгнaв зi  сцeни
стapиЙ висoвгaниЙ шaблoн, тpадицiю нaслiдyвaння дaвнiх свoiх i чy)ких
викoнaвцiв тa вкaзaв Haшoмy aкгopoвi шлях i спoсoби нaблизити тeaтp
дo }l(иттeвoТ пpaвди, пpиpoднoстi  i  кpaси>.. [115' c 129|. Paзoм з
M CaдoвськиM взяли yЧaстЬ втpyпi Mapiя 3aнькoвeцЬкa, киjвськиЙ apтист
Ceвepин ПaнькiвськиЙ, poдoм гaличaHиH, тa кaпeлЬHик Бoйчeнкo. Aлe
M Caдoвськoмy, зa вислoвoM C Чapнeцькoгo, (]\ 'e)к i  Гaличини
BИАaBaлиcя Haдтo тiснi, йoгo зpa)кyвaли тpyднoщi в тoмy, як дoбyвaти
сaлi, вiн нe мiг звикHyти дo HaшиХ вiднoсин> [115, с 127 '  129, 131-132|'

Пiсля М Caдoвськoгo диpeкцiя тeaтpy пepeЙшлa дo oсипa Cтaдникa
(1906-19.13) Пpи нЬoмy oпepa пpидaвилa сoбoю yвeсЬ peпepтyap, aлe
всe ж o. Cтaдник yвiв дo penepryapy чимaлo п'eс зi свiтoвoi дpaмaтичHoT
лiтepaтypи, як Haпpиклaд' п'сси |бсeнa, Pocтaнa, Пшибишeвськoгo, Чexoва
(<BишнeвиЙ сaд>)i iн Beснoю 1913 p. o. Cтa.qник вiдмoвився вiд yпpaви
тeaтpy iпepqдaв rT <PyськiЙ Бeсlдi> [115, с 134' 135' 138' 140].

Bидiл <Бeсiди> звepнyвся дo Poмaнa Cipeцькoгo, фaнaтиннoгo
пpиХилЬнИкa тeaтpy, a дo тoгo зaмoжHЬoi людиHи, щoб вiн пepeбpaв нa
сeбe диpeкцiю тeaтpy Тoй згoдився зi зaстepe)кeHням, щo мистeЦЬки]\,l
кepMaHИчeм i peжисepoм тeaтpy бyдe Cтeпaн ЧapнeцькиЙ. Тeaтp виixaв
нa лiтo нa npoвiнцiю, в листoпaдi .1 913 p. зaгoстив дo Кpaкoвa, чoтиpи
вистaви дaв y Чepнiвцяx, a вiдтiль виTхaв дo 3aлiщик, Чopткoвa тa
Бopщeвa, дe Йoгo зaхonилa вiЙнa i  пpипиHилa йoгo дiяльнiсть. B тpyпi
PCipeцькoгo бyли, м. iн , Лeсь Кypбaс, lвaн Pyб,raк, Кaтepинa Pyбvaкoвa'
Aнтoнiнa oсипoвичeва' Baсиль Юpнaк Peпepтyap тeaтpy впepшe
пoпoвнився п'ссaми A Чeхoвa (<f lядькo Baня>), Boлoдимиpa
Bинничeнка (<Чopнa пaHтepa i  бiлий вeдмiдь>), lв. Фpaнкa (<Укpaдeнe
щaстя)) _ бeз цeнзypних кyпЮp, влaдa тoгo He зaпpимiтилa, тaк щo yжe
всe гpaB <Укpaдeнe щaстя)) з Heцeнзypним тeкстoм) P. CipeцькиЙ нe
}(aлyвaв гpoшeЙ нa peквiзит i  гoнopap apтистaм, a тoмy He дивo' щo 3a
oдин piк дoлo)кив свoix 40000 кop [,155, c. 141-14з,146'152-153]

oпинившись пiд чaс вiЙни в тiЙ чaстинi Cх Гaличини' щo бyлa пiд
poсiЙськoю oкyпaцieю, Л Кypбaс з дeкiлькoмa apтистaми opгaнiзyвaв y
Tepнoпoлi тpyпy i  дaвaв вистaви в pp. ,|915 i  1916' a пoтiм пepeЙшoв дo
тpyпи M Caдoвоькoгo в Киeвi

Пiд кiнeць .1918 p пoвстaв y Tepнoпoлi <УкpaiнськиЙ Teaтp> пiд
диpeкцieю Mикoли Бeнцaля, щo в бepeзнi 1919 p. nepeтвopюeтЬся в
кyлЬтypнo-oсвiтнe тoвapиствo aкгopiв пiд нaзвoю <HoвиЙ львiвськиЙ
тeaтp) [1.15, с 157] ,Цeщo пiзнlшe пoвстaв y Cтaнiслaвoвi тeaтp niд

t
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фipмoю <Укpaiнський Чepнoвeцький тeaтp). Teaтp гpaв пoстiйнo в
Cтaнiслaвoвi дo тpaвня . l919 p., сeбтo дo Чaсy, кoли пiд пpoвoдoм
o.Cтaдникa пoвстaв дepжaвний тeaтp 3oУHP.

Тaкий бyв життeвиЙ шлях гaлицЬкoгo yкpaiнськoгo тeaтpy, щo Йoгo
влaсHикoм i пaтpoнoм бyлa <Pyськa Бeсiдa>.

УкpaTнськe гpoмaдянствo тaк i нe спpoмoглoся збyдyBaти У Львoвi
дiм, щoб зaбeзпeчити тeaтp влaсHи[,l пoмeшкaнHям, a He тинятись Йoмy
пo p|зниx кyткax тa нapaжaтися Ha тaкi нeпpиeмнoстi,  як зaбopoнa
вiддaвaти сaлю в <Hapoднiм Дoмi> нaвiть зa зaплaтoю. Пpaвдa, спpaвy
лoкaлю для тeaтpy y Львoвi знaчHoю мipoю бyлo зaлaгoджeнo
збyдyвaнням Heзaдoвгo дo вiйни дoбpot тeaтpaлЬнoТ i кoнцepтoвoТ сaлi в
бyдинlсy Myзиvнoгo iнстиryтy iм. Лисeнкa [2, с. 169] Cтaн фoндy нa бyдoвy
тeaтpy викaзyвaв нa 1 липня 1920 p. сyмy .136411..11 кop. [115, c.227|.
3гaдaю тyт дo peнi, щo <Pyськa Бeсiдa> впepuJe yхвaлoю сeЙмy з дня 9
листoпaдa 1866 p. дicтaлa сyбвeнцiю для yкpaiнсЬкoгo тeaтpy в сyмi 3000
ryлЬд. piннo. Cyбвeнцiя нa 1913 piк yжe зpoслa нa сyмy 18500 кop. [175,
с 153].

Кpiм пpoфeсiйних тeaтpiв, зaЙмaлися дpaмaтичHиM мистeЦтвotr4 в
Гaличинi тaкox( aмaтopи. Тaк, p 1898, в зв'язкy з ювiлerм |.Кoтляpeвськoгo,
пoвcтaлo y Львoвi <flpaмaтиннe Тoвapиствo iм Кoтляpeвcькoгo> 3a
дeсятЬ poкiв свoгo iснyвaння Toваpиствo тe спpoмoглoся видaти дeкiлькa
п.сс. Haгopoдити пpeмieю нa кoHкypсax тpи дpамaтиvнi твopи тa уpяДIлтVi
pяд вистaв y Львoвi. Тoвapиствa <Pyськa Бeсiдa>, <Coкiл-Бaтькo>,
<Пpoсвiтa> i iн. yтвopили дeкiлькa aмaтopсЬких rypткiв. Taк, нaпpиклaд,
1909 p. y Львoвi бyлo сiм aмaтopсЬкиx гypткiв

Дy)кe свoepiдним тeaтpoм бyв uГyцyльський тeaтp>, щo Йoгo
opгaнiзyвaв нaдднiпpянeць Гнaт Xoткeвич. .Qля виcтaв вiн пpигoтoвив
спoчaткy дpaмy КoжeньoвсЬкoгo <BёpxoвинЦi),  a пoтiм нoвиЙ
opигiнaльниЙ pепepтyap з тaкиx тpЬoх твopiв. 1. <ГyцyльськиЙ piк> _
eтнoгpaфiннi кapтинки життя i  звичaTв гyцyлiв; l .  <HeпpoстeD _
фaнтaстиннi кapтини вipyвaнь i  зaбoбoнiв гyцyлiв; 3 <.Qoвбyш>,
дpaMaтизoвaHa лeгeндa пpo гepoя-oпpишкa. <ГyцyльськиЙ Тeaтp> дaвaв
вистaви в piзниx мiстaх Cx. ГaличиHи, a в бepeзнi 1912 p. дaв тpи
вистaви y Львoвi. <Гyцyльський тeaтp> хoтiли бaчити Пpaгa i Moсквa,
aлe скpyтa тa свiтoвa вiйнa стали нa пepeu..lкoдi здiЙснeнню тoТ пoдopoжi
[115' с. 209-211l.

Мимoвoлi нaпpo|'ДyeтЬся пopiвняння iстopii yкpatнсЬкoгo тeaтpy в
Гaличинi тa Haдднiпpянщинi. 3 тoгo пopiвняння, нa мiй пoгля.q, пioжHa
npиЙти дo тaких виснoвкiв:

1. oсoбaми, якi плeкaли pyськиЙ (yкpaiнськиЙ) тeaтp в Гaличинi
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дoвгий, нac бyли, a спoчaткy нaвiть сyтo' дyхoвHi, a тoмy тeaтp в Гaличинi
дoвгиЙ чaс futaв бiльшe-мeншe клepикaльний хapaКтep [28' с. 63]

2. B зв'язкy з тиM стo[тЬ тaкo)к <язичie> дpal'aтичниx твopiв пepших
гaлицЬкиx писЬмeHHикiв'  i  в цьoмy вiднoшeнню, зa пpизHaнням |.Фpaнкa,
(пepвoпoчини лiтepaтypи He HаpoднiЙ мoвi oпiзнилися ryт (в Гaлиvинi -
C.) сyпpoтив Укpalни мaЙжe o 40 лiт> [28' с. 54]

3. Pyський тeaтp в Гaличинi кopистyвaвся мaтepiaлЬнoю i мopaльнoю
niдтpи м кoю дep)кaвHиХ чи нникiв. !oсить npviгaДтт|А ypoчистe вiдкpиття
yкpaiнсЬкoгo тeaтpy y Львoвi 29 бepeзня 1864 p. з yчaстЮ нaмiсникa
гp.Meнeдopфa тa yдiлeHHя дepжaвнoi сyбвeнцii для yкpatнсЬкoгo тeaтpy.
B пapaлeлю пpигaдaЙмo, HaпpиКлaд, зaбopoнy yкpaiнських вистaв Ha
всЬoмy пpoстopi ки lвсЬкoгo гeнepaл-ryбepнaтopствa, з Haкaзy тaмolul-lЬoгo
гeн.-гyбepнaтopa oлeксaндpa f lpoнтeльнa в 1883 p | тa зaбopoнa
зaлиЦJaлaся в силi пpoтягoм бiльшe 10 poкiв.

4 PуcькиЙ тeaтp в Гaличинi чaстo вpa+(aв слyxaнiв лoмaнoЮ мoвoю
свoix apтистiв. Укpalнський тeaтp нa Hаrulнiпpянщинi бyв нaзaгaл вiльниЙ
вiд тoгo пpoгpiхy, xoч тoЙ тeaтp дoвгиЙ vaс бyв зoбoв'язaниЙ cтaвити
пopyЧ 3 yкpaiнсЬкимИ тaкoж poсiЙськi n'eси Ha стopoжi чистoти мoви
стoяли тaм pe)кисepи Moжe бyти, щo в Гaличинi згaдaниЙ пpoгpiх тим i
noясl-|юeтЬся, щo pe)кисypa в нiй <нe дoписyвaлa> 3a свiдoцтвoм
C Чapнeцькoгo, ГaличиHa He [,taлa дo 

.l920 p., кpiм lв ГpинeвeцЬкoгo тa
Mикoли Caдoвськoгo, визHaЧниx' спpaвдt твopчих peжисepiв [115' с.235].

5 PyськиЙ тeатp в Гaличинi мaЙжe зoвсiм нe зHав цеHзypниХ yтискiв,
тoдi як iстopiя yкpaTнсЬкoгo тeaтpy HaдднiпpянщиHи вщepтЬ зaпoвHeHa
Hими oднaк. нeзвaх(aюЧи нa ЦeHзypнi yтиски' yкpaiHсЬкиЙ тeaтp
Haдднiпpянщини poзпopяджaв знaчHoю кiлькiстю п'eс свoiХ писЬ.
мeнникiв, _ п'eс, He лишe впoвнi сцeнivниx, aлe Й висoкol xyдoжньoi
вapтoст|

Bce ж гaлицькиЙ yкpaiнсЬкий тeaтp за 55.лiття iснyвaння <Pyськot
Бeсiди> викoнaв вeликy кyлЬтypHy мiсiю. <Biн, _ тaк пiдвoдить пiдсyмoк
тol пpaцi iстopик yкpaТнськoгo тeaтpy flмитpo Aнтoнoвич, _ спpaвдi
oб.Tздив всю гaлицЬкy пpoвiнцiю, зaнoсячи свiт тeaтpaлЬHoТ paмпи дo
нaЙглyxiших кyтoнкiв, знaкoi,tлючи |Х з твopaми як yкpaiнсЬкoТ, тaк i
зaxiднo-eвpoпeЙсЬкoj, як клaсиЧl.toТ, тaк i мoдepнo| дpaмaтypгiТ. Чaстo
нeвибaгливi глядaнi пpoвiнцit, oсoбливo шкiльнa мoлoдЬ, спpaвдi мaли
Moжлив|стЬ зaдoвoлЬнити свo}o eстeтичнy спpaгy; вoHи з пoдякoю |
poзyмiнням кyлЬтypнo-нaЦioнaльнoT вaги тeaтpy пiдтpимyвaли
yкparнськиЙ тeaтp як дopory i вa;кливy yкpaТнсЬкy кyлЬтypHy iнститyцiю>
[2' с 169].

ПoдaниЙ тyт мaтepiaл oсвiтлюс бoдай y 3aгалЬl.lиx pисах тi дoсягнeння

l
I
i

597



Hа кyлЬтypHo-oсвiтHi1\'t пoлi, щo ix здoбyв yкpaiнськиЙ нapoд в Гaличинi
вiд нaсy peвoлюцit 1848 p. a)к дo впaдy кopoткoтpивaлoT влaснoi
дepя<aвИ - 3aхiднot oблaстi Укpaiнськoi Hapoднoi Peспyблlки.

Haстyпнi пoдit - вiдxiд в днях 16-1 8 лиnня 191 9 p ГaлиЦькoi apмii зa
3бpyн тa oкyпaцiя цtлoi cхiднoi Гaлицькol oблaстr пoлЬсЬкиlvtи вiЙськaми _
кaтaстpoфaльнo вiдбилися Hа кyлЬтypнo-oсвiтнiм життi yкpaiнсЬкoгo
Hapoдy в Гaличинi Biд тoгo чaсy дaтyeться нoвиЙ eтan в бopoтьбi
yкpaiнськoгo нapoдy Гaличини 3a дep)кaвHiсть' зa piднy шкoлy i кyльтypy.
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.  PoзОiл X

|стoPlя oсBlти HA БyКoBиHl

Moнacmupськi ц!кoлtt i dякiвкu - тpuвiaльнi |LJкoлu. Чepнiвcькa r<лepuкaльнa .Цкol,a -
Пpaвocлaвнuti кульmуpнuu фoнd - Бopomь6a лa'nur]cькoi i пpaвocлaвнoi кoнсuсmopЙ зa
кoнmpoль нad пpaФcI,aвнuмu utкoлaмu - Кpat'ioвuй шкiльнuЙ зaкoн з ёня 29 mpaвня 1868 p -
fliяльнicmь Юpiя Фedькoвuчa як iнcneкmopa l.uкiп Buжнuцькoеo noвimу' - fliяльнicmь
oм Пonoвuчa нa пoni укpalнcькoеo tuкiльнuцmвa Пideomoвкa учumeлюmвa - Шкiльнuцmвo
niсnя cвimoвot вiuнu - CepeОне uJкi!1ьнuцmвo - Укрalнcь|4 кaфedpu в Чepнiвcькittt
унiФpсumemi. -Кулыnуpнo-oвimнiopеaнBaцi|'-кPуcькaБeсtda"i<Pуcькut|t'ЦtмHapodнпil-
Кнuжкoвa npodукцiя -,Qiяльнicntь пpoф C Cмaль.Cmotbкoх, нa кy!1ьmуpнoюсвimнм пoлi -
Кнuжкoвa пpiукцiя - Укpalнcькa ilpeca - Чumaльнt i бiбniomeкu - Укpalнcькuti mea|np

Пiсля ttЛoнгoлЬсЬкot нaвaли (1240) yкpaiнсЬкa зeмля пo p Пpyт
(тeпepiшня Бyкoвинa) вiдipвaлaся вiд Гaлицькo.BoлиHсЬкoi дepжaви i
nepeЙшлa пiд звepХнiсть тaтap MаЙжe Чepез стo poкiB Бyкoвинy
oпaHyвaли Boлoxи (pyмyни), щo Hезaбapoful yтBopили Moлдaвськy
дepжaвy. дo якot yвiЙшлa тaкoж Бyкoвинa P' 1514 Moлдaвiя пepeхoдитЬ
пiд звepхHiсть Тypeнv|лI1|А' a нeзaдoвгo стae зBиЧaЙнoю тypellЬкoю
пpoв|HЦ|rю, щo yпpaвлялaся вoeвoдaMи (гoспoдapяMи). щo ix пpи3нaчaли
сyлтaHи

Moлдaвськi вoсвoди y свoiХ гpal,toтaх дo пoлoвиHи XVl| ст кopистyвa.
лися тlлЬки стapoyкpaiHсЬкoю Moвoю Bзaгaлi тoдi yкpaiнсЬкa ьroвa бyлa
ypядoвoю Moвoю

P 1768 poсiЙсЬкi вiЙсЬкa oбсaдили цiлy Бyкoвинy Бoянись зpoстaнHя
PoсlЙськoiдep)кaви, Aвстpiя взялaся пoсepeдHИчaти Miж Poсirю t Тypelvинoю
пpo кopисHv|Й Для Typevнини миp. зa щo Aвстpiя Maлa д.стaти вiд Hel
Бyкoвинy 5 тpaвня 1775 p. Тypevнинa i Aвстpiя пiдписaли згoдy в спpaвi
вiдстyплeHня Бyкoвини Aвстpit [16' с 671] nQo нaсy npисднaнHя Бyкtlвини
дo ABстpii зaгaлЬHa тerЙHoтa зaлягaлa цiлиЙ тoЙ кpaЙ l вiдoмoстi, щo Ha

-Тyт i дaлi йдeться пpo Чepнiвeцький yнiвepситeт .. Ю Biльчttнськи(t 
60З



Бyкoвинi бyлo пepqд тиr\4 лишe дeкiлькa мoнaстиpсЬких шкiл (y Paдiвцяx,
Пyгнi, Cyvaвi). 3гoдoм тi шкoли rгpиi,yвалися з oсiбнoгo фoнди щo Йoгo
заснyвaв y XV||| ст. вoeвoдa Гpигopiй Гiкa: кoжниЙ з дyХoвeнствa мaв вHoсити
щoпiвpiннo пo тaляpoвi, i тa збipкa нaдсилaлaся дo ясЬкoгo п'итpoпoлитa.

Bищy oсвiтy дiти вoeвoд, бoяp i мaгнaтiв дiстaвaли якщo He дoмa пiд
кepyвaння]t4 зaпpolДeHиХ з-3a кopдol{y yvитeлiв, тo в зaкopдoнHиx
шкoлaХ, - м. iн., тaкo)l( в Киrвi тa Львoвi.

Heзaмoжнi вчилися пepeвaжHo в дякiвкax, сeбтo в шкoлax, дe дяки
вчили дiтeй нитaти, дeщo nиcaтЙ тa спiвaти Цepкoвних пiсeнь

ПepшиЙ aвстpiйськиЙ ynpaвитeль Бyкoвини гeHepaл Cплeнi yпopядКy-
вaв згaдaниЙ yжe шкiльний пpaвoслaвниЙ фoнд, нaкaзaвlДи дyхoвeнствy
нaдсилaти гpoшoвi збipки бeзпoсepeднЬo paдoвeцЬкoмy eпискoпoвi, щo
стaв влaдикoю Цiлoi Бyкoвини. PaдoвeцькиЙ eпискoп.[oзитeй Xepeскyл
пepeнlс свoю peзидeнцiю з Paдiвцiв дo Чepнiвцiв, стoлицi Бyкoвини.
Haсryпник гeн. Cплeнi гeнepaл Eнцeнбepd вrдкpив 1783 p. двi тpивiaльнi
шкoли - в Чepнiвцях i  в Cyнaвi - тa стapaвся piзними зaсoбaми -
poздaЧeю дiтям пiдpyчникiв, npeмiй зa дoбpi yспiхи i т. п. - пpитягнyти
пpавoслaвHиx дiтeЙ дo тиx шкiл [13, c, 12' 18|.

Xoчa бiльшiсть нaсeлeння Бyкoвини 6улa yкpa. iнсЬкa, oдHaк
aвстpiЙськa влaдa виз}raлa pyr$yHсЬкy Moвy зa кpaйoвy мoвy Cтaлoся
тaк чepeз тe, щo стapшi yкpalнськi сeляHи Haзивали сeбe людьми
(вoлoсЬкoi вipи>, сeбтo пpaвoслaвниM|/|, a вiйськoвi aдмiнiстpaтopи 

.

сплyтaли peлiгiЙнy o3нaкy з нaцioнaльнoю. oтoж pyмyl-|сЬкa iлoвa стaлa
виклaдoвoю lr,toвoю y всiх шкoлax Бyкoвини, i лишe peлiгiя для pyсЬкиx
дtтeЙ виклaдaлaся в tшкoлax pyсЬкoю MoвoЮ

lloб пiднeсти piвeнь oсвiти дyxoвeнствa, aвстpiЙськa влaдa зaсHyвaлa
1786 p. в Cyнaвi клepикaлЬнy шкoлy, щo r i  1789 p. пepeнeсeнo дo
Чepнiвцiв. oднaк oсвiтнiЙ piвeнь тoТ шкoли бyв нe дyжe висoкиЙ. для
встyпy дo нei дoситЬ бyлo мaти свiдoцтвo пpo зaкtннeнHя Hop]ЙaлЬнo.|
шкoли, iлишe вiд 1810 p. вимaгaлocя свiдoцтвo пpo зaкiннeння г iмнaзiТ.
P 1818 скaсoвaнo клepикaлЬHy шкoлy, a замiсть нe,J 1827 p. зaсHoвaнo в
Чepнiвцяx бoгoслoвськиЙ зaклaд як вищy шкoлy [6' с. 23].

P 1786 Бyкoвинy пpилyчeнo дo Гaличини як oкpeмy oкpyгy, t вiд тoгo
чaсy aж дo 

.t849 p. Бyкoвинa пiдлягaлa.в шкiльнiй спpaвi yсiм тим зaкoнafut
i poзпopядкaм, щo Maлu cll|лу в Гaличинi. ШкiльниЙ пpиtЙyс нeзaдoвгo
cкaсoвaнo, внaслiдoк чoгo бaгaтo шкiл nepeстaлo iснyвaти. Тaк p 1792
бyлo нa Бyкoвинi 32 шкoли, a нeзaбapoм зaлишилoся лишe 15 шкiл, a
сaмe, нiмeцькo-pytt, ly|.|сЬкa гoлoвнa шкoлa, 9 нiмeцькo-pyMyнсЬкиx
тpивiaльних шкiл, 2 pyмyнськiтpивiaльнi tlJкoли тa пo oднiй мaляpськiй l
в ipмeнськrй тpивiaльнiй шкoлi [29' с. 43].

604

P. 1795 Йocип || ствopив пpaвoслaвниЙ фoнд з пoскaсoвaHиx
мoHaстиpсЬкиx i спискoпсЬких мaeткiв, щo в свoTЙ сyкyпнoстi склaдaли
бiльшe .1/5 чaстини всiеi тepитopiT Бyкoвини Фoнд тoй пpизнaчaвся нa
зaдoвoлeння кyлЬrypниx пoтpeб пpaвoслaвнoгo нaсeлeння Бyкoвини [8,
c 315]. Пpoтe yкpaiHсЬкe шкiльництвo нe пoсryпaлo нaпepeд.

Щe бiльшe стaлo пiдyпaдaги шкiльництвo з nepeдaчeю 1805 p. yпpaви
HapoдHих шкiл в pyки лaтинсЬкoТ кo|-|систopiT, щo oдpaзy вистyпaлa нa
Бyкoвинi як пpoти yкpaiнсЬкoгo шкiльництвa, тaк i пpoти пpaвoслaвнol
вipи. 3a стapaнHям лaтинсЬкoi кoнсистopii yсyнyтo в Гaличинi i нa Бyкoвинi
pyсЬкy мoвy зi шкiл гoлoвних i мaЙжe зi всix нapoдHиx, a' кpiм тoгo,
зt\lyшyвaнo пpaвoслaвниx вчитeлiв пepeхoдити нa кaтoпицтвo. Якщo
yчитeлЬ пpoтивився тoмy, тo лaтинсЬкa кoнсистopiя зaкpивaлa Йoгo шкoлy
aбo пepeтвopювaлa iT нa pимo.кaтoлицЬкy [23, с. 14|. Ha ЦЬott,ly /pyнтi
пoвстaлa зaвзятa 6opoгьбa мiж лaтинськoю i npaвoслaвнoю кo}|систopleю'
щo дoмaгaлaся влaснoгo нaглядy зa пpaвoслaвниlt'и шкoлail,lи. oсoбливo
гapячe пoвiв бopoтьбy з лaтинcЬкoю кoнсистopieю нepнiвськиЙ влaдикa
eвгeн Гaкман iдoсяг тoгo' щo p' 1850- нepнiвськa кoнсистopiя дiстaлa
нaгляд нaд пpaвoслaвними шкoлaми в двox шкiльниx oкpyг € lx Бyкoвини -
paдoвeцькiЙ i сyнaвськiЙ, a vepнiвськa oкpyгa i нaдaлi зaлишaлaся пiд

дoглядolJl лaтинськoi кoнсистopii.
oднaк пepeхiд yкpaiнcькиx шкiл пiд нaгляд npaвoслaвHoi кoнсистopiT

мaлo вiдбився Ha пoлiпшeннi пpaвнoгo стaнoвищa yчитeлЬствa.
Пiдnopядкoвaнiсть шкoли кoнсистopii стaвилa yЧитeля в пiдлeглiсть
свящeникoвi, щo нepiдкo пoвoдився 3 yчитeлeм, як з пoпиxaчeм. Bзaвлi
мaтepiaльнe i  пpaвнe пoлoжeння yнитeлiв дo чaсy пepeбpaння
aвстpiЙськoю дepжaвoю шкiл y свoi pyки (1868) бyлo дyжe нeвiдpaднe
Учитeль дiстaвaв yтpиMaння вiд гpoмaди, a вoнa Hepaдo Heслa цeЙ тягap
нa сoбi, a тoшly й сaмy uJкoлy нeнaвидiла цiлoю дyшoю Лишe yнiфopмa

дep)кaвних ypядoвцiв, щo il мoгли нoсити yнитeлi, нaдaвaлa Тм якyсЬ
зoвнiшню пoвaгy [13' с. 53].

Piк 1848 npинiс yкpaiнськiЙ мoвi нeзнaнний пpистyп дo нapoднoi
t. lJкoли: тoгo сaмoгo poкy вiдкpитo в Чepнiвцяx пeдaгoгiнний кypс
(пpeпapaндy) для пpaвoслaвних yчитeлЬсЬкиx кaндидaтiв, дe пoбiч
нiмeцькoi i pyмyнськol мoв вчили тaкoж i yкpaiнськy.

Biд бepeзня 1849 p. Бyкoвинa стaлa aвтoнoмниlit кpaei,t, i вiд тoгo
Чaсy пoЧaвся пoвiльниЙ poзвитoк нapoднoгo шкiльництвa. Тaк p. 1857
бyлo, кpiм чoтиpЬox гoлoв|lиХ шкiл - двi в Чepнiвцяx тa пo oднiЙ в Cyнaвi

.Пpoф. C' Cмаль.Cтoцький [29' с.49] iB' Гнerюк[6, с. 14] noдають 1850 p., a M' Гаpас[3'
с 7] i B. Кмiцикeвин [15, с 182] пoAають 1844 p. якдery пepeдачi пpeвoславнiй кoнсистopii
HaгляAy нaд пpaвoслaвHими шкoлаi'и
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i  Cepeтi- щe 34 тpивiaльнi шкoли 3a тoдiшнiми пpиписaми, гoлoвнa
yвaгa в цJкoлaх yдiлялaся peлiгiТ, мopaлЬHoмy виXoвaнHЮ тa плeкaнHю
нjмeцькoТ мoви, а пpo pyсЬкy мoвy в тиХ пpиписax зoвсiм нe згaдyвaлoся
[29' с. 54-55].

. УкpаTнськиЙ нapoд He дyжe oxoЧe пoсилaв свolх дtтeЙ дo пyблiнних
шк|л, дe Haвчaння вiдбyвалoся в нyжiЙ мoвl, i вoлiв вiдкpивaти свoj цJкoлИ,
тзв., дякiвки: тaм сiльськi Аяк.4 Уч|l1л|l| пo цepкoвHиx кl.|игax - псaлтиpi i
чaсoслoвl - читaти, a тaкo)к цepкoвнoгo спiвy. <B тиХ lДкoлaХ пoвстaли
нaвiть пiдpyvники (писaнi) i тo зoвсiм дoбpi yнeбники - свoi. pyськi. Тим
шкoлaм зaвдякyeмo, щo в HиХ дяки плeкaли pyсЬry мoвy в чaсaХ, кoли

oбстoювaв HapoдHy цJкoлy i фoнeтиvниЙ пpaвoпис' нaвiть склaв пpoeкт
тoгo пpaвoпVicУ, aлe Йoгo пpoeктoвiспpoтивився Moсквoфiл пpoф. |вaн
ГлiбoвицькиЙ, щo мaв дaти свoю oцiнкy пpoeкгoвi, з дopyчeння КpaйoвoТ
шкiльнoТ paди |20. c 4o3-404l Tiльки 1895 p.- зaвeдeнo в нapoдниx
шкoлax' a згoдoм i в сepeднiх шкoлaХ Бyкoвини фoнeтиvниЙ пpaвoпис'
щo зaлишитЬся вeликoю зaслyгoю д-pa Cтeпaнa Cмaль-CтoцЬкoгo тa
д-pa Фeдopa Гa pтнepa, тoдiшн iх п poфeсopiв нepнiвськoгo yнi вepситeтy.
3гaдaю тyт дo peнi '  щo чepeз yвeдeння фoнeтиvнoгo пpaвoписy в
pyкoпис бyквapя, щo йoгo 3лaдив o. Фeдькoвиv' бyквap тoЙ нe дiстaв
aпpoбaти 3 бoкy нepнiвськoT кoнсистopiT. 3a спoгaдaми o. Гaницькoгo,
peфepeнтoм тoгo бyквapя бyв B. Пpoдaн: <Biн бyв дyжe твepдиЙ i
вiдкинyв бyквap з пpичиl. iи фoнeтиннoT пpaвoписи. Biн кaзaв: - Я мaв
би нa стapi poки вчитися писЬмa вiд Фeдькoвичa?!> [10' с. 184].

3 пepeбpaнням дepжaвoю yсiх шкiл в свoI'pyки кiлькiсть нapoдниx
шкiл стaлa пoмiтнo зpoстaти, пpичoмy, зa бpaкoм мiсцевиx yчитeлЬсЬкиx
сил, дoвeлoся iмпopтyвaти ТХ 3 сyсiдньol Гaличини Toмy щo нa Бyкoвинi
шкiльнa aдмiнiстpaцiя бyла 3Hачнo лiбepaльнiшa, нiж в Гaличинi '
yкpaiнськi yнитeлi, звiльнeнi тaм з yЧитeлЬсЬкиx пoсaд, дiстaвaли
yчитeлЬсЬкi мiсця нa Бyкoвинi. 3-пoмiж гaлицЬкиХ yнитeлiв i yнитeльoк
бaгaтo пpислyжилися yспiхy нapoднoгo шкiльництвa нa Бyкoвинi
Кoстянтинa Maлицькa' |вaн Гepaсимoвич i iн.

Пpo poзвитoк yкpaiнсЬкoгo шкiльниЦтвa нa Бyкoвинi мoжyть свiдчи-
ти тaкi дaнi: 1895/96 шк p бyлo 335 шкiл, з ниx 131 - yкpaiнсЬкиx, a
191ol11шк p. бyлo 531 HapoдHих шкiл, з нviх216 шкiл yкpaiнcЬких, дe
вчилoся 39976 yкpaТнських дiтeЙ УкpaiнсЬких yчитeлЬсЬкиx сил бyлo
600 [26'  с 9.10] '

Шкiльнa Hayкa тpивaлa 6 poкiв 3 дoдaткoвиt\,l пoвтopним кypсoм - щe
двa poки пlсля зaкiнчeнHя Hapoдl.,toi шкoли.

Cпpaвy пpo виклaдoвy t\ioвy в HapoдHих lllкoлaХ poзв'язaли мiсцeвi
шкiльнi paAи. HiмeцЬкa мoва бyлa oбoв'язкoвиM пpeдMeтoм вiд дpyгoгo
шкiльнoгo poкy з двoмa aбo тpьoмa гoдинaми нa тиЖдeнЬ Hapoднi шкoли
в мiстaх бyли пepeвaжнo нiмeцькi, aлe з пoдiлoм нiмeцькoi iнспeкrypи
(1 899) нa тpи сaмoстlйнi нaцioнaльнi iнспeктopaги (нiмeцькиЙ, pyмyнський
t yкpalнськиЙ), з пpидiлeнням iм вiдпoвiдних шкiл y кpaю, rдинa нiмeцька
шкoлa пoЧaлa пepeтвopЮвaтися нa нaцioнaльнi вiддiли |26' с. 11].
|нспeкцiю yкpa|HсЬкиx шкiл мiнiстepствo oсвiти пoклaлo ,1 B99 p. нa
oмeлянa Пoпoвичa, щo yжe вtд 1 сiчня 1895 p. бyв пoмivним peфepeнтoм
в КpaЙoвiЙ шкiльнiй paдi. P 1906 o' Пoпoвич стaв кpaЙoвим iнспeкгopoм

-Ceбтo paнrшe, нiж в шкoлах Галичини B часoписах i yкpаТнськиx виAeннях нa Бyкoвинi
фoнeтиvний пpeвoпис сrав yживатися вiд 1 893 p [30' с 66]
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Шкoлu Чucлo dimeЙ, oбoв'язaнuх
вtdвidувamu Luкonу

B |спасi 186
BБанилoвi 182
B Bашкiвцях -
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пoв|тoвy yчитeлЬсЬкy кoнфepeнцiю y Bижницях (тo бyла пepuJa
yчитeлЬсЬкa кoнфepeнцiя на Бyкoвинi) дiзнarмoся, щo o. Фeдькoвин
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yкpaTнсЬких ц|кiл i зaлицJaвся нa тiЙ пoсaдi Аo 1912 p.' кoли виЙtшoв нa
пeнсiю, a Йoгo Haсryпникoм стaвдиpeктop виlкницькoi гiмнaзiiAнтiн Клим.

Пpo зaслyги o Пoпoвиl{a нa пoлi yкpaiнськoгo шкiльництв.l мoжyтЬ
св|дчити дaн|' щo xapaктepизyютЬ cтaн нapoднoгo шк|лЬHиЦтвa нa к|нeцЬ
1913 p.: нa 180 yкpaTнcьких гpotvtaд i 330 тисяч yкpaiнсЬкoгo нaсeлeння
бyлo 2,t6 нapoдl-|их yкpaiнсЬкиХ шкiл Дo yкpaiнськиx шкiл хoдилo пoвepx
40 тисяч дiтeЙ, a вчилo \х822 yчитeлЬсЬкиx шкiл. Шкoли бyли пepeсiннo
4-клaсoвi. oтoж, пopiвнююни стaн yкpaТнсЬкoгo шкiльництвa нa Бyкoвинi
зi  стaнoм yкpaTнсЬкoгo шкiльництвa в Гaличинi тoгo сarvroгo poкy,
дoвoдитЬся кoнстaryвaти' щo нa Бyкoвинi, no-пepшe, нe бyлo сeла бeз
нapoднЬoT |,lJкoли, тoдi як в Гaличинi бyлo тaкиx сiл кoлo 500' - пo-дpyгe,
нa Бyкoвинi шкoли бyли. як yжe згaдaнo, пepeciннo 4-клaсoвi, тoдi як в
Гaличинi бyлo бaгaтo oднo абo двoKпaсoвиx шкiл.

У нapoдниx шкoлax Бyкoвини дoвгиЙ Чaс yживaлися т i  сaмi
пiдpyvники' щo Й в Гaличинi, aлe в 80-х poкax пoявилися yжe пiдpyнники,
щo ix склaли мiсцeвi пeдaгoги |. Глiбoвицький, o.Пoпoвич i iн. Пepшi
yкpaiнськi пiдpyнники нa Бyкoвинi пoявилися лишe в 90-x poкaх, a сaмe
p. 1894 o' Пoпoвич пepepoбив свiй бyквap нa нapoднy мoвy i фoнeтинниЙ
пpaвoпис тa 3лoжив читaнкy i гpaмaтикy для Hapoдниx шкiл; дep)кaвнe
видaвництвo шкiльниx пiдpyvникiв тoдi ж тaки пpийнялo для видaння
згaдaнi yкpaiнськi пiдpyvники I25' c' 47] BигoтoвлeHHю yкpajнсЬкиx
пiдpyнникiв бaгaтo пpислy)килoся Toваpиствo вищиx шкiл
iм.Г.Cкoвopoди в Чepнiвцяx, a видaвaнню сaмиx пiдpyvникiв -
тoвapиствo <Pyськa Шкoлa> (пiзнiшe Haзвa - вiд 1908 p' - <Укpaiнська
Шкoлa>). пpo щo дoклaднiшe гoвopити1t'y в yстyпi пpo видaвничy спpaвy
нa Бyкoвинi.

Учительcькy фaxoвy oсвiтy дiстaвaли кaндидaти спoчaткy нa кypсax
пpenapaнди, пpo щo вжe згaдyвaлoся. Кypcи пpeпapaнди скaсoвaнo
1871p. '  бo тoгo poкy вiдкpитo в Чepнiвцяx f iepжaвнy yчитeлЬсЬкy
сeмiнapiю, a p. , l873 - жiнoчi класи пpи нiЙ. Bиклaдoвa мoвa в
yЧитeлЬсЬкiй сeмiнapii бyлa нiмeцькa' a yкpaТнсЬкa n,toвa бyлa лишe
пpeд]vieтoм нa${aHня (3.4 гoдини тижнeвo). P. 1911 вдaлoся дoбитися
пepeтвopeння yЧитeлЬськoi сeмiнapii нa тpи piвнopaднi нацioнaльнi
вiддiли, щo liaли влaсHиХ yпpaвитeлiв пopyч з спiльним диpeКтopolvl
сeмiнapiT. P 1898/9 yчитeлЬсЬкa сeмiнapiя в 4 xлoп'ячих клaсaХ мaлa
195 та в пiдгoтoвtиХ клaсaх 88 yннiв, в 2 дiвovиx клaсax -220 тa нa
кypсaХ pyчних poбiт- 36 дiвчат 3a pp. 1873.1905 aпpoбoвaнo всЬoгo
.|617 yнитeлЬсЬкиХ кaндидaтiв, з |-|иx 957 хлoпцiв i660 дiвчaт. B 1904/5
шк p. в yчитeлЬсЬкiЙ сeмiнapiT бyлo 374 хлoпцiв i  181 дiвчaт, щo
poзпoдlлялися зa нaц|oнaлЬн|стю тaк:
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pуcuнu pу,'уl1u н'мцl
v|oпцi 1з6 136 57
дiвrarа 55 65 38

мaОяpu pociянu
11

[13' с. 89'94-95]

Кpiм згaдaнoi yчитeльоькoТ сeмiнapii, бyлa щe пpивaтнa дiвoнa
yкpaТнськa yчитeлЬоЬкa ceмiнapiя, щo i] p. 1909 вiдкpилo тoвapиствo
<УкpaТнськa шкoлaD. Biд бepeзня 1913 p. вoнa нaбyлa пpaвo
пpилюднocтn. 1912113 шк. p. пpивaтнa сeмiнepiя cклaдaлacя з 2
пlдгoтoв.|иx кypсiв i4 клaсiв. Тoгo сaмoгo poкy вt{илoся в нiй 210 дiвчaт
P1913 бyв пepший випyск мaтypaнтoк пpивaтнoi yчитeлЬсЬкoi сeмiнapii,
a тaкoж пepший випyск мaтypaнтiв i мaтypaнтot yкpaiнCьKoеo вiddiлу
дepжaвнoi yчитeлЬсЬкoi сeмiнapii: тo бyли пepшi yнитeлi i yнитeльки, щo
дiстaли чистo нaцioнaльнy кyлЬrypy i нaцioнaльнe вихoвання |3, c. 124|.

Укpaiнськe yчитeлЬствo нapoдHиx шкiл oб'сднyвaлoся спoчaткy
спiльнo з yчитeлями iнших нaцiй в кpaйoвiм yчитeлЬсЬкiм сoюзi
<Bukowiner Lehrerverein>, a вiд 1883 p- в <Bukowiner
Landes|ehrerverein>; вiд 1905 p бyкoвинсЬкe yкpaiнсЬкe нapoднe
yчитeлЬствo oб'eднaлoся 3 гaлицЬким yкpaТнсЬкиtt' yчитeлЬствoм в
тoвapиствi <BзaTмнa Пoмiч гaлицЬких i  бyкoвинських yvитeлiв i
yЧитeлЬoкD з мiсцeм oсiдкy y Львoвi. Тoвapиствo ]vtaлo нa Бyкoвинi
чoтиpи фiлii, aлe вoHи нe виявляли життя. Toваpиствo пpoiснyвaлo дo
нaсy cвiтoвoi вiйни, кoли змyшeнo бyлo пpипинити свoю дiяльнiсть. Кpiм
тoгo, бyлo щe oднe yчитeлЬсЬкe тoвapиствo - <Biльнa opганiзaцiя
yvитeлiв нa Бyкoвинi>, щo зaснyвaлoся, эдaeтЬся' 1908 p., a вiд p 1909
пoчaлo виAaвaти свiЙ opгaн <<Кaмeняpi>.

Пiд vaс свiтoвol вiйни нapoднe шкiльництвo нe nioглo виявляти свoeТ
дiяльнoстi, бo Бyкoвинa пepexoдилa з pyкдo pyк, a тaкoж нe бyлo Й кЬмy
вчити. 3 пpизнaveнням poсiЙським Тимчaсoвиfi '  ypядoft '  f lмитpa
flopoшeнкa Ha пoсaдy кpaЙoвoгo кoмiсapa Гaличини i Бyкoвини yкpaiнсЬкe
нaсeлeння Бyкoви ни пoчaлo вiднoвляти кyл Ьry pнo.oсвiтн i yстaнoви, aлe
poзбeщeнe мoскoвсЬкe вiЙськo, пoвepтaючисЬ з фpoнтy дoдoмy,
pyйнyвaлo i нищилo yсe нa свo6мy цlляхy.

11 листoпaдa .19.l8 p. pyмyl|оЬкi вiЙcькa зaЙняли yкpaiнськy чaстиHy
Бyкoвини. 3 пpиxoдoм pyмyнсЬкo.i влaди нa Бyкoвинy tlJвидкo пoстyпa6
pyмyнщeння шкoли, як тoмy, щo шкiльнa Bлaдa пpизнaЧaлa pyмyнiв-
yнитeлiв дo yкpaTнсЬкиx шкiл, тaк i тoмy, щo стaH oблoги зaвeдeниЙ в
yкpaiнськiй чaстинi Бyкoвини, внic пoвнy дeмopaлiзaцiю сepeд
yкpalнсЬкoгo сeлянсЬкoгo нaсeлeння: двoe-тpoe сeлян, пiд'юджeниx
pyiЛyнсЬкиx )кaндap['oм, звepтaлися дo мtнiстepсгвa oсвhи з мeмopiaлoм,
зa iireнeм (гpoмaдиD пpoхaли мiнiстepcтвo зaвeсти в шкoлi pyмyнсЬкy

ndякu
43
23



виклaдoвy f\,toвy. oтoжHeдиBo, щo 19.19/20 шк p. всix [Дкiл нa Бyкoвинi
бyлo 508, aлe з Hиx yкpaiнськиx - лишe 157, сeбтo пpoти 19.l3l14 wк. p.
бyлo ix yжe Ha 59 шкiл Meншe |26, c. 14|

CepeОня |llKoлa
Пepшa гiмнaзiя нa Бyкoвинi - в Чepнiвцях - пoвстaлa p. .1808. У. 1812

бyли yжe всi 5 клaсiв y тiЙ гiмнaзil, a нepeз двa poки пiзнiшe зaвeдeнo
пpи нiЙ т. зB. клaс фiлoсoфii. oтoж вiд 1815 p. Бyкoвинa мaлa свiЙ лiцeй,
щo псF{aв, 3a вислoвoм C. Cмaль-CтoцЬкoгo, ствopювaти свoюдoп'aшHю,
нapoднy iнтeлiгeнцiю |29' c. 72-73|. Чepнiвськa гiмнaзiя.лiцeЙ булa
спoчaткy з лaтинсЬкoю виклaдoвoю tl4oвoю' вiд 1848 p - з нiмeцькoю
виклaдoвoю ['oвoю' a poкy 1851 ввeдeнo yкpaTнськy мoвy як пpeдмeт
нaвчaння Пepшим yчитeлeм yкpaTнсЬкoi мoви бyв Якiв Bopoбкeвич.
P1896 вiдкpитo тaкoж в Чepнiвцях дpyry дepжaвнy нiмeцькy гiмнaзiю,
тoдi ж тaки npи нiй вiдкpитo piвнoбiжнi yкpaiнськi клaси. Кiлькiсть yvнiв в
yкpaiнсЬких клaсax дoxoдилa в oстaннiй чaс дo 400.

Poкy 1904 зaсHoвaнo нtмeцькo-yкpaiнcькy гiмнaзiю в Кiцмaнi. Гiмнaзiя
тa згoдoм всe бiльшe нaбyвaлa yкpaTнсЬкoгo хapaктepy i  вжe зa
диpeКтopyвaння д-pa Агeнopa Apтимoвинa (вiд 1910 p ) бyлa сyтo
yкpaiнсЬкoю. Гiмнaзiя в oстaннiЙ piк пepeд свiтoвoю вiЙнoю мaлa бiля 20
клaсiв з 600 yvнями [15' с. 186J.

,t5 листoпaдa 1908 p. y Bижницi вiдкpитo пepшy yкpaiнсЬкy гiмнaзiю
нa Бyкoвинi. Г iмнaзiя з poкy нa piк зpoстaлa y 1909/1O tUк.p.Гiмнaзiя
мaлa 6 клaсiв пo двa вiддiли в кoжHoмy клaсi; yvнiв бyлo 543 Пiд чaс
poсiйськol oкyпaцiТ г iмнaзiя втpaтилa всe мaЙнo; вpeштi, мoскoвськi
вiЙськa' вiдстynaюvи з Bижницi, висaдили y пoвiтpя бyдинoк, зaлVi|JJViI1иcя
сaмi стiни У вepeснi 1917 p. вдaлoся в тiЙ гiмнaзii вiднoвити нayкy".

Кpiм voтиpьox клaсич|.|их гiмнaзlЙ бyли щe двi peaльнt гiмнaзii, a самe,
дepжaвнa пpaвoслaвHa вищa peaлЬHa Щкoлa в Чepнiвцяx (вiдкpитo iT 4
вeDeсня 1863 p ) з нiмeцькoю виклaдoвoю мoвoю тa пpивaтHa peaлЬнa
гiмнaзiя y Bашкiвцях Biдкpитгю вaшкiвськoТ peaльнoi гiмнaзil бaгaтo
пpислyхмлися нapoдHиЙ yнитeль lвaн Гepaсимoвич тa пpoф. C. Cмaль-
CтoцькиЙ. ПepшиЙ oб'iхaв сyсiднiз BaшкiвЦями гpoмaди, щoб пpитягнyти
iх дo yнaстi неpeз свoiХ пpeдcтaвникiв y сneцiaльнiм кoмiтeтt, щo [4aв
клoпoтaHHя пpo зaснyвaння гiмнaзij, тa нaпиcaв пpoпaвHдивнy бpoшypy
кHe лишaймoся пoзaдy кaлмyкiв> в спpaвi 3aснyвaHня вaшкiвськoТ
гiмнaзii. A дpyгий, щo бyв тoдi noслoм 3 вaшкiвоькol oкpyги, зaЙнявcя
клonoтaltням пepeд ypядoвиMи чинHиКaми 8 вepeсня 1912p вiдбyлoся
ypoчистe вiдкpитгя вaшкiвськoi peaлЬHoi гiмнaзii. Haстyпнoгo poкy вoнa

'У жosтнi 1921 p pyмyни poзв'я3aли вижницЬкy гiмназiю, шloвляв, чepe3 тe, щo i] нe
внeсeнo в Aepxaвний бюджeт |19' c 242|
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здoбyлa пpaвo пpилюднoстi i взaгaлi poзвивaлaся дoбpe, нaвiть пiд vaс
вiЙни, oскiльки Ha тe дoзвoляли oбстaвини [3, c 14О-144|.

3 кiнцeм 1913 p' y всiх yкpaiнcЬкиХ сepeднiх шкoлax yчилoся кpyглo
1800 yкpaТнських дiтeй, a yдiлялo .|lи Hayкy пoнaд 70 yvитeлiв-yкpaТнцiв
[25' с 65]

fliвoниx сepeднiх yкpaiнсЬкиХ шкiл нa Бyкoвинi нe бyлo Пpaвдa, вiд
1919 p булa в Чepнiвцяx пpивaтнa дiвova г iмнaзiя пpoф. Cтeпaнa
Кopaлeвиva, дe вчили дeяких пpeдмeгiв пo-yкpaТнсЬкol,y, aлe Й тa гiмнaзiя
згoдott,t пiдпaлa лiквiдaцiТ, хoч влaсник г iмнaзiТ бyв, зa вислoвo]t '
B.Ciмoвичa, бiльш, нiж yльтpaлoялЬHиt\' дo pyмyнсЬкoT влaди [26' с. 30].

Як yжe згaдyвaлoся, yкpaiнсЬкy мoвy впepшe зaвeдeнo 1851 p y
пepшiй vepнiвськlй г iмнaзi j  Spoзyмiла piv,  yкpaiнськa мoвa бyлa
спoчaткy мiшaнинoю нapoднoi i цepкoвнoсЛoв'янсЬкoi 1r,loBи, a дe)сo
стapaвся, як нaпp '  пpoф. |вaн ГлtбoвицькиЙ, yчити Й мoскoвськoю
Moвoю. Як зayвaжye C Cмaль-CтoцькиЙ, (He мoжнa тyт винyвaтити
yчитeл|в pyсЬкoi п4oви зa тe, щo вoни He вмiли живити сei нayки. Biдки
)к мaли вoни знaти, щo i як уuити? Boни ж сaмi щoЙнo вчилися. Boни ж
6ули cинaми свoгo чaсy, a чaс тoЙ бyв тaкиЙ, щo пoчyття нapoднoгo y
pyсинiв щe нe бyлo> |29' c. 116-117|

Beликy пpислyry в пiдгoтoвцi вiдпoвiдниx yvитeлliв yкpaiнськoi мoви
зpoбили як пpoф. C. Cмaль-CтoцькиЙ, щo зaЙмaв кaтeдpy yкpaТнсЬкoi
мoви | лiтepатypи нa vepнiвськiм yнiвepситeтi вiд 1883 p' ' тaк i <Тoвapnствo
yнитeлiв вищиХ шкiл iм. Г Cкoвopoди), щo нa свoTх збopax бaгaтo yвaги
пpисвячyвaлo oбгoвopeнню питaнЬ пpo мeтoдикy yкpaiнсЬкo| мoви, пpo
вигoтoвлeння пiдpyvникiв yкpaiнськo| Moви, пpo пpaвoпис, чистory мoви,
пpo шк|дливlсть yтpaквiзмy iт п

Cepeд yкpaiнськиx yннiв пepшoТ нepнiвськor гiмнaзiT бyв тaемний
rypтoк <Coглaсie>' зaснoвaниЙ 29 жoвтня 1870 p. To бyв мoсквoфiльськиЙ
rypтoк, щo Йoгo пiдпиpaв poсiЙський кoHсyл. Пpoiснyвaв тoй rypтoк дo
кiнця 1877 p P ,t871 пoвстaв тaM сaмo iншиЙ rypтoк пiд нaзвoю <БpaтнiЙ
сoю3> з Haпpя[4oм бiльш нapoдним. Гypтoк тoй згoдoм видaвaв
лiтoгpaфoвaниЙ чaсoпис <3oзyля> |29,c 143.3, с. 11]

Укpatнськi  yvитeлi сepeднiх, фaxoвих i  вищиx шкtл'  a тaкoх(
yчитeлЬсЬких сeмiнapiЙ rypтувaлися в Тoвapиствi yнитeлiв вищиx шкiл

, iм Г Cкoвopoди в Чepнiвцях Пepшiзагaльнi збopи Тoвapиствa вiдбyлися
12 лютoгo 1908 p' !iяльнicтьToвapиствa виявилaся, кpiм onpaцьoвyвaнHя
p|зHих виклaдiв Ha пeдaгoг|чнl тeпl lи '  y вигoтoвлeннl пiдpyvникiв для
HapoдHиx i сepeднiх шкiл, в yдiлeнHi лeктopсЬких сил для <Hapoдньoгo
Унiвepситeтy> в Чepнiвцях Тoвapиствo бyлo в тiснiм кoнтaктi з бpaтнiм
тoвapиствoм кУчитeльськa Гpoмaдa> y Львoвi, a тaкoж niдпиpaлo Йoгo
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opгaH (Haшa шкoлaD свoi['и стaттяtvlи i гpiшми [14, c 52-54] B oстaннiх
poкax пepeд свiтoвoю вiЙнoю дiяльнiсть Тoвapиствa 3аHeпaлa

Пiсля пpилyчeнHя Бyкoвини дo Pyмyнir нaЙшвидш:e зpyl4yнщeнo
кiцмaнськy l вижницькy гiмнaзii, a, нaкiнeць, i т зв. yкpajнсЬкy гiмнaзiю
(дpyгy дepжaвнy)в Чepнiвцяx [18' с. 191]

Щoдo пpoфeсiЙнot oсвiти - пepeд свiтoвoю вiЙнoю бyлo нa Бyкoвинi
Чoтиpи фaxoвi yкpalнськi шкoли, a сaмe, нижчa сiльcькoгoспoдapсЬкa
шкoлa в Кiцмaнi, кoшикapсЬкa шкoлa в Cтopoжицi, ткaцькa в Чepнiвцяx i
шкoлa гyЦyлЬсЬкoi piзьби _ y Bижницi P 19.1,1 в npoi,ислoвиХ шкoлaх
тиx вчилoся 153 pyсинiв [2'  c.178l.

Haкiнeць' щoдo вищиx шкiл нa Бyкoвинi - дo чaсy yтвopeнHя
yнiвepситeтy в Чepнiвцях бyлa лицJe oдHa вищa шкoлa - бoгoслoвський
зaклaд (зaснoв. 1827,' дe виклaдoвa мoвa бyлa cпoнaткy лaтинськa i
нiмeцькa, a пoтiм тaкoж pylt4yнсЬкa. БoгoслoвськиЙ зaклaд iснyвaв aх( дo
yтвopePiня Чepнiвcькoгo yнiвepситeтy (.l875 p.), a 3 йoгo yтвopeнняM
пepeйшoв дo склaдy yнiвepситeтy як тeoлoгivниЙ фaкyлЬтет, з нiмeцькoю
i pyмyнськo}o виклaдoвoю мoвoю. Тiльки пiсля дoвгoi бopoтьби yкpajнцi
3дoбyли 1898 p. нa тeoлoгiчнiм фaкyльтeтiдвi yкpaiнськi кaфqдpи' а сailne,
кaфeдpy цepкoвHoслoв'яноЬкoi ft,toви тa кафeдpy гoмiлeтики. Ha двox
iнших фaкyльтeтax yнiвepситeтy - фiлoсoфivнiм i пpaвниviм - виклaдoвa
мoвa бyлa нiмeцькa, лишe нa фiлoсoфivнiм фaкyльтeтi бyлa oднa
кaфqдpa 3 yкpaiHсЬкoю виклaдoвoю мoвoю' a сaмe - кaфeдpa yкpaiHсЬкoT
мoви i  лiтepaтypи. Пepшим npoфeсopoм пo тiй кaтeдpi бyв Гнaт
oнишкeвич, a пiсля ньoгo C. Cмaль-CтoцькиЙ. Кpiм тoгo' в pyкax yкpaiнцiв
бyли нa фiлoсoфivнiм фaкyльтeтi щe двi кaфqдpи з нiмeцькoю виклaдo-
вoю мoвoю, a сaмe кaфeдpa слaвiстики тa кaфeдpa iстopiТ Cxiднoi e вpoпи
126, c.321.

Cryдeнти.yкpaiнЦi rypтyвaлися в piзних opгaнiзaцiях. Тoвapиствo
<Coюз> opгaнiзyвaлoся в пepший piк iснyвaння Чepнiвськoгo yнiвepситeтy.
l-{iкaвo, щo yЖe нa зaгaлЬних збopaх 1877 p. виниклa сyпepeчкa' чи писaти
(вклaдки) чи (внoсD, (пpaцяD чи (тpyд)). .  3 p. 1879 пoмiчaсться
o)кивлeнHя дiяльнoстi <Coюзy> зaBдяки тoi,и щo Йoгo oчoлювaв Cтeпaн
Cмaль-Cтoцький' _ збopи oбиpaли йoгo гoлoвoю <Coюзy> paз-пo-paз
пpoтягor\,t чoтиpЬox poкiв. Тoдi впepшe стyдeнти нaв'я3yютЬ 3Hoсини з
сeлo[i. P 1883 C. Cмaль-CтoцькиЙ пepeстaв бyти гoлoвoю, i <<Coюз>
зaнeпaдar. B pp. 1891-,1894 знoв oживилaся дiяльнiсть <Coюзy> _ нa
цeЙ paз зaвдяки oлeксaндpoвi Кoлeссi: з Йoгo tнiцiaтиви пpи <Coюзi>
пoвстaв нayкoвиЙ кpркoк' дe стyдeнти peфepyвaли стaттi з пepечитaHиx
книг, a пiзнiшe висryпaли з сaмoстiйними вiдvитaми. B <Coюзi> гoлoвнy
poль вiдlгpaвaли г € lличaни' a i'oлoдiж з бyкoвиHсЬкиx гlмнaзiЙ - мaЙжe
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вcя _ йшлa дo тoвapиствa <Кapnaт)) '  щo Йoгo зaснoвaнo зaмiсть
poзв'я3aнoI ypядoi l4 (кaцaпськoТ> <Бyкoвини> 3.1 сepпня 1901 p.
yтвopилoся тoвapиствo <Moлoдa Укpaiнa> нa взipeць львiвськol
<Aкaдeмiннo.[ Гpoмaди> , a27 жoвтня 1902 p. <Coюз> i <Moлoдa УкpaiHa>
3,сднaлИся в тoвapиствi <Ciч> P 1903 чaстиHa члeнiв <Ciчi> вiдкoлoлaся
i вiднoвилa <Coюз>, aлe в спeцiaльнo стyдeнтсЬких спpaвax <Clч> i
<CoЮз> Йшли yжe paзo]t i  Щoдo тoвapиствa кКapпaти> _ вo|. lo. зa
свiдoцтвoм B. Ciмoвичa, лeдвe живoтiлo, (дяl(yючи тiльки сryдeнтarvt _
peнегaтaм з Галичини > [28' с. 503' 507 ' 512' 523' 524 ' 527 -5281. Cтyдeнти-
бoгoслoви t\,taли свoe тoвapиствo <Пpaвoслaвнa Aкaдeмiя> Пiзнiшe
noвстaли тoвapиствa <3aпopoжжя) тa (ЧopHoмope>. Кiлькiсть стyдeнтiв-
yкpaiнцiв y Чepнiвськiм yнiвepситeтi пepeд свiтoвoю вiЙнoю дiйшлa дo
нeбyвaлot дoти висoЧини _ 280 oсiб.

Пiсля свiтoвoi вiЙни ЧepнiвськиЙ yнiвepситeт бyлo нeгaйнo зpyмyнi.
зoвaнo. aлe дeякий чaс нoмiнaлЬнo зaлишaлaся кaфeдpa yкpaiнсЬкol
мoви iлiтepагypи. 3a виТздoм пpoф. C Cмaль-CтoцЬкoгo зa кopдoн, iспити
з тих двoх пpeдмeтiв пpoвaдив пpoф' eвгeн Кoзaк' aлe 1920 p кaфeдpy
yкpaТнськoi мoви i  лiтepaтypи пepeмiнe}io нa кaфeдpy мoдepних
слoв'яHсЬкиx лiтepатyp |26' .c' 32|.

Пoзaшкiльнa ocвima
Кyльтypнo-oсвiтнiЙ pyx, щo пoвстaв y бaгaтьox кpaiнaХ в 3в'язкy з

peвoлюцieю 1848 p , мaЙжe зoвсiм нe зaчiпив Бyкoвинy. Кoли нa зaсiдaннi
Гoлoвнol pyсЬкoТ paди y Львoвi 4/16 листoпaдa1848 p' Aнтiн ПaвенцькиЙ
зaпитaв' <ни Paдa кoли yЙмaлacя зa pyсинaliи нaшип'и нa Бyкoвинi? Чи
схoЧe ся тeпep уЙмити?>>, тo гoлoвa Кyзeмський вiдпoвiв: <Pyсини нa
Бyкoвинi дo Haсъ ся нe yдавaли. Mьt Tхъ пoтpeбъ нe знaeмъ Ha нaши
oдo3вЬt, кoтpисЬtt4o втopoкъ дo }lихъ пoслaли, Haмь нe oдпoв'lrли, зъ тoгo
гaдaлисЬмo, щo o|-|и He xoчyтЬ съ Ha[,tи ся знoсити. Pyсини нa Угopщин.ll
oдo3вaлися саt\iи дo rtaсъ. a pyсиHи нa Бyкoвинt и нa нaши oдo3вы нe
oдпoв*ли, a пoHeжe Бyкoвинa въ пoлитичeскotl,tъ взгляд* oкpoм.tшнe
кopo|:iнe стaнoвитЬ пaHствo' He мoжeмo и нe xoчeмo ся иi/iъ HaтpyчyвaтиD.
Ha тoмy i кiнчилася спpaвa [22, c. 13o|.

Пoчaтoк кyлЬтypнo-oсвiтньoгo pyХy сepeд бyкoвинськиx pyсинiв
зв'язyeтЬся з зaснyвaнням y Чepнiвцяx тoвapисгвa <Pyськa Бeсiдa>*.
Пepшi збopи тoгo Toвapиствa вiдбyлиcя 26 сiчня 1869 p Biд сalioгo
пoЧaткy cвoei дiяльнoстi <Pyськa бeсiдa> пiдпaлa пiд вплив f'Лoсквo-
фiльськиx пoглядiв, щo lx пouJиp}овaли видaHHя гaлицЬкoгo кoбщeствa
им. Кaчкoвскoгo)) тa гaлицЬкoгo гpolйaдсЬкoгo дiяva o. lванa Hayмoвинa

.|нlцraropoм тoваpисrвa кPyська Бeсtдa)) вва)t<астЬся чepнiвський владика eвгeн Гaкман.
бo вiн пepruий niдняв гaслo пpo oб'eднання 6yкoвинських pyсинiв, пpавдa' в свoix iнтepeсаx
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ТoдiшнiЙ HaпpяM <Pyськoi Бeсlди> мo)кe xapaктepизyвaти, м iн . тaкиЙ
фaкr. кoли 1877 p M. 

^Qpaгoмaнoв 
нaдiслaв y дap Toвapиствy дeкiлька

yкpalHсЬкиХ кHИжoк, тo yпpaвa Тoвapиствa yХвaлилa знищити кHиги (якo
нeoт.вiтнtдля пoмtщeння в бtблioтeцr oбщeствa> [17 ' c 2Оl1

Toвapиствo <Pyськa Бeсiдa>, зa свoiм пepшиМ стaтyтoм, бyлo
звичaЙним клyбoм, дe схoдилися члeHи Aля бeсrди i читaння чaсoписiв
в читальнt Toвapиствa Ужe з пepших днiв свoгo iснyвaння <Pyськa
Eieсiдa> вiдvyлa пoтpeбy влaснot дoмiвки, aлeдy[Лкa пpo бyдoвy влaснoгo
дoмy нaбpaлa кoнкpeтнo| фop['и щoЙнo 1875 p пiд vaс святa з нaгoди
вiдкpитгя Чepнiвськoгo yнiвepситeтy. a сaMe нa <збopaх pyсинiв>, дe бyли
пpисyтнi i гoстr з Гaличини, yxвaлeнo зaсHyвaти спeцiaльнe тoвapиствo
для peaлiзaцi i  тol дyмки. Тaк з pамени <PyськoT Бeсiди> пoвсталo
тoвapисТвo <PyськиЙ дiм HapoдниЙ> y Чepнlвцяx (стaтyт Йoгo
зaтвepд)кeHo лишe 22 ciчня 1884 p Heмалo yвaги yдiляли члeHи < Pyськo[
Бeсiди> пiд vaс свolx схoдин piзним пoлiтичнiм спpавaм, aлe нeзaбapoм
визHanи дoцiльнiшиt\4 yтвopити для тoгo спeцiaльнy opгaнiзaцlю Taк
noвстaлo 1870 p пoлiтичнe тoвapиствo <Pyськa Paдa>

P 1876 мoсквoфiли зaлo)кили бyли в Чepнiвцях <Toвapиствo для
poзlr.lиpeння oбщenoлeзньtxъ знaнiЙ мeЖи нapoдoмъ нa Бyкoвинъ> Пepшi
зaгaльнi збopи тoгo Тoвapиства вiдбyлися 6/18 квiтня 1877 p , aлe
oбpaнням видiлy в кiлькoстi .t 8 члeнiв i зaстyпникiв oбмeжилaся вся
дiяльнiсть тoгo Toвapиcтвa|22, с 159-160] oтoж нi <Pyськa Бeсiда>, нi
Мepтвoнapoджeнe <Toвapиствo для po3|'lJиpeння oбщeпoлeзHЬ|xь знанiЙ >
He спpичиHиJ.lися дo пoшиpeнHя пpoсвiти сepeд нapoдy в 70-x poкax' всi
т i  читaльнi i  пoзичкoвi кaси'  щo пoвстaли тoгo чaсy нa Бyкoвинi,
зaвдячyютЬ свoiM пoвстaHHям tнiцiативi oкpeмиХ oсiб чи сiльських гpoмaд
Тaк, тoдt пoвстaЛo нa Бyкoвинl B читaлeнь, a сaмe. в Бepeгoмeтi (1873),
Cyxoвepxoвl(1874), Baлявi (1875), Банилoвi Pyськrм (1s75), Biклi (1875),
!иxтинцях (1876) Бapбiвцях (1876) i  Mишкiвцях (1876). HaЙкpaщa
читaлЬня бyлa бepeгoi 'eтсЬкa Boнa мiстилaся в дoмi iнiцiaтopa _
мiсцeвoгo гoспoдapя oнyфpiя Кyпнaнкa .Qo нитaльнi мaлo He щoвeчopa
сxoдИлися MoЛoд| Й стapi. читaли сoбi книжки i гaзe.ти тa oбгoвopювали
всякi сnpaви Якщo нe бyлo нoвoi гaзeти aнi нaд ним poбити' тo o Кyпнeнкo
гpaв нa скpипцl пiснl тa тaк жypливo' щo всi nлaкaли Blн жe пoдaв дyмкy
залoжити в Бepeгoмeтi пoзинкoвy кaсy, щo в нiЙ в кiнцi 1875 p бyлo вжe
пoвepХ 600 зл p Bсt 8 читaлeнЬ бyли гpoмaдськi, нe зв'язaнl 3 Цepквoю
Tlльки в Банилoвi Pyськiм iн iцiaтивa вiдкpиття читальнi Haлeжaлa
цepкoвHoмy бpaтствy спiльнo з вiйтoм i  дякoм [22, c 130.133]

Poкy ,l878 пpиixaв зi Львoвa дo ЧepнiвЦiв C Cмaль-CтoцькиЙ, щoб
встyпити дo Чepнiвськoгo yнlвepситeтy' i нeгaЙнo yвiйшoв y життя двoх
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тaмoшнix тoвapиств _ <Pyськoi Бeclди> i стyдeнтськoi гpoмади <Coюз>
3a сnoгадaми C Cмaль-Cтoцькoгo, <oбa тoваpиcтвa були <твepдi>' нe
вipили y влaснl сили тeinнoгo тoдi Hapoдy' a зMlHи свoel I Hapoднo| дoлl
ovlкyвaли в|д (pyсЬкoгo цapяD.. якдaвнtЙ бypсaк, зHaв я дoбpe, щo do
cepця люОcькoеo нaЙлiпuluЙ |<Itюч - цe пicня B <Coюзi> склaв я iдoбpe
вивЧив xop' i <Coюз) пoЧaв спlвaти Cпiвaв дoбpe. дoбpi бyпи гoлoси, У
Чepнiвцяx i noзa Чepнiвцями нa кoнЦepтaх l зaбaвaх' скpiзь зaлyнaлa
гapHa yкpaТHськa пiсня. всюди чapyвaлa свolx i чyжиХ, rypтyвaлa i сднaлa
свo|x дo кyпи> [30, с 6263] Чepeз дeкiлькa poкiв <твepдi члeни> <Pyськoi
Бeсiди >, внaслiдoк дiяльнoстi Heвeлич кoгo rypткa iдeй нot l,Лoлoдi. 3мyшeHI
бyли пoкинyти (Pyськy Бeсiдy>, тaк щo p 1884 кepyвaHня тим
Toваpиствoм дiстaлoся в pyки пpихилЬHикiв yкpalнськoi lvloви тa пpaЦI
над poзбyджeнHям Hapoдy зi сHy

Biд ,1 тpaвня 1888 p <Pyськa Бeсiдa> пepeстaлa бyти кaсинoвим
тoвapиствoм, бo пoвниM статyтoм пoклaдaлvicя Ha HЬoгo виKгlючl-lo
кyлЬтypHo-oсвiтнi завдaння Aлe yx(e пepeд тим <Pyськa Бeс|дaD пoчaлa
sL^taBaтИ чaсoпис кБyкoвинa> - два paзи нa мiсяць (вrд 1 сiчня 1885p.).
пpистynилa дo opгaнiзaцit vитaлeнь i видaвaнHя пoпyляpниХ книг для
Hapoдy, зaЙмaлaся oбгoвopeнням шкiльниx спpaв, yтвopивши для тoгo
спoчaткy шкiльнy сer.liю' a згoдott' пoвстaлo в Чepнiвцях тoвapиствo
<Pyськa Шкoлa>. щo f\iaлa в3яти дo свorl oпiки pyсЬкe шкiльництвo Пepшi
зaвльнi збopи тoвapиствa <Pyськa Шкoлa> вiдбyлися 30 сepпня 1887 p
пiд гoлoвyванням пpoф C Cмаль.CтoцЬкoгo, щo бyв нa тиx збopax oбpaниЙ
Ha гoлoвy Тoвapисrвa i oчoлював йoгo дo 28 лютoгo 1 895 p. <Pyськa Шкoлa>
yвeсЬ чaс Kпoпoтaлaся пepeд пpaвитeлЬствoм пpo в|дкpиття пpи нlMeцЬкиХ
гiмнaзiяx piвнoбiжних yкpal5сЬкиx Кляс, пpo вiдкpитгя дtвovoi yЧитeлЬсЬкoj
сeмiнаpti с Чepнiвцяx iт п 3гaдaю тaкo)к. щo <Pyськa Бeсiдa>, з iнiцiагиви
пpoф C Cмaль-CтoцЬкoгo, 3aсHyвaла ,1910 p <HapoднiЙ УнiвepситeтD в
Чepнiвцяx, влaсHe Кypси для вищoТ oсвiти сeляH. Taкиx кypсiв вiдбyлoся
тpиvr. _ вoHи ствopили ЧислeнHиЙ: кaдp пtoнepiв oсвiти пo сeлaх oЩe Й
сьoгoднt скpiзь пo нaших сeлaх нa Бyкoвинi, - як писaв 1935 p oдин з
видaтHиx тaмoшнiх кyлЬтypнo-oсвiтнix дiячiв, - згaдyютЬ дoбpим слoвoм
тy слaвHy ЧepнlвeцЬкy шкoлy)) [1a' с 54]

Пepeд сaмoЮ вiйнoю 1914 p. <Pyськa Бeсiдa> нaлivyвaлa в сaмиХ
Чepнtвцяx 908 члeнiв. малa 8 фiлiЙ. 

, l50 читaлeнЬ, дe бyлo бiля 13000
члeнiв|27'c 225]

Bзaгaлi кPyськa Бeсiдa>' зa вислoвoм npoф C. Cмaль-CтoЦЬкoгo'
(в тяжких Чaсax бyлa oдинoким зaстyпl.tviкor^ Kульmypнuх iнmepeсiвPуci
Бyкoвинськol пepeд влaстяпnи) [29' с 268].

3гaдaнe y}(e тoвapиствo <PyськиЙ f l iм HapoдниЙ> тaкoж Heмaлo
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пpислyжилoся кyлЬтypнo.oсвiтHiй спpaвi. Biд .t тpaвня .|888 p y влaснiм
бyди н tсy < Hapoднoro Дoмy > poзтaшyвaл иcя у ci yкpaiнськi opгaн iзaцii м iстa
Чepнiвцiв. 3гoдoм - вiд 1 вepeсня .t897 p. _ пpимiстилacя тaM iхлoп,ячa
бypсa, a p. .l906 <HapoдниЙ.Qiм> збyдyвaв спeцiaльний дiм для хлoп'ячoi
бypси з нaдaнHяlr' iй iмeнioсипa Фeдькoвинa. Бypсa бyлa пpизнaЧeнa нa
250-300 вихoвaнцiв' Бaгатo з них з}iaхoдилo пpимiщeння в бypсi з
мaлeHЬкoю дoплaтoю абo нaвiть зoвсiм бeзплaтнo <HapoдниЙ !iм>
вiдкpив y сeбe читaлЬHю, yлaЦJтoвyвaв вистaви i вe,ripки' спiльнo з iншими
тoвapиствaми opгaнiзoвyвав щopiннo святa в пaм'ятЬ Шeвчeнка,
Шaшкeвичa i Фeдькoвичa Пiд час свiтoвol вiйHи бyдинки <Hapoднoгo
Дoмyu пiдпaли peквiзiцiiдля вiЙськoвиx пoтpeб A кoли poзпaлaся aвстpo-
yгopсЬкa дepжaвa, <HapoдниЙ 

'Qiм> 
знoв стaв цeнтpott,t yкpaTHсЬкoгo pyхy

нa Бyкoвинi. B <Hapoднiм floмi> вiдбyлися iстopиннi збopи всeHapoднoгo
вiчa 3 листoпaда 1918 p., щo вислoвилv|cя зa злyкy yсiх yкpalнсЬких
зeineлЬ в oдl{y сaмoстiЙнy нeзaлeжнy дepжaвy i вибpaли Укpаiнськy
нaцioнaльну paДу, щo 6 листoпaдa 1918 p Bl lp|aлa <Унiвepсaл дo
бyкoвинcькoгo нapoдyD |12, c 47,51, 55]

Кpiм згaдaних yx(e тoвapиств, з paileни <PyськoТ Бeсiди> noвстaлo
щe дeкiлькa тoвapиств, нaпp.,  <Pyськe дpaматичнo-лiтepaтypнe
ТoвapиствoD (1884), щo 1905 p. nepeтвopилoся в тoвapиствo
<БyкoвинськиЙ Бoян>.

3 числa iншиx opгaнiзaцiй згaдaю тyт гoлoвнiшi: к|стopиvнe
Toвapиствo iм. Г. Cкoвopoди> (1902) '  <Жiнoчa Гpoмaдa> (1906) '
<Укpaiнськa Гpoмaдa> ( 1 909)' <<БyкoвинськиЙ HapoднiЙ Teaтp> (1 905),
<Coюз CiчeЙ> з 1,l2 <Ciчaми> нa пpoвiнцiТ, <Ceлянськa Кaсa> (1902), щo
oб'сднyвaлa 166 paЙфaЙзeмськиx кaс пo сeлax [4, с 834]

Пpo poзвитoк гpoмaдсЬкoгo xfiття нa Бyкoвинi мoжe свiднити /жe тoй
фaкг, щo зaкликдo yкpa.tнськoгo гpoмaдянства пpo <Beликe нaцioнaльнe
святo пarvt'яти Tapaсa lljeвteнкa> нa 3eлeниx святax 19.14 p в Чepнiвцях
пiдписaлo 20 vepнiвсЬкиx yкpaiнськиx тoвapиств, a всix yкpajHсЬкиx
тoвapиств нa Бyкoвинi 1914 p. бyлo 590 [3, с. 98]' Ha жaль' бaгaтo eHepгii
витpaчaли yкpaiнськi opгaнiзaцii, пepeвax(нo цeнтpaльнi, нa внyтprшню
бopoтьбy мiж гaличанaми i бyкoвинцями, внaслiдoк Чoгo вiдvyвaлoся
пoвнe poзбиття нaцioнaльниx сил нaпepeдoдHi свiтoвoi вiйни [1 , c.102!.

Пoятoк дpyкapствa нa Бyкoвинi tt,loжHa вiднeсти дo 30.x poкiв XVl| ст..
кoлlи yкpaiнський дpyкap ТимoфiЙ Bepбицький з пoмiчникaми виiхав 3 Кисвa
нa Бyкoвинy нa зaклик ]tioлдaвсЬкoгo вoeвoди Maтвiя Бaсapaбa, i тaм, в
Дoвгiм Пoлi (Кимпoпюнтi), зa дoпoмoгoю киIвсЬкoгo lt4итpoпoлитa Пeтpa
Moгили вiдкpив дpyкapню Киiiвськi дpyкapi видpyкyвaли в loвгtм Пoлi
<Тpeбник>, щo вийшoв y свiт 30 чepвня 1635 p. [21' с 364-365].
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/кpaiнськi видaнHя i чaсoписи, щo виxoдипи в пiзнiшиx poкaх Ha
Бyкoвинi, дpyкyвaлися в чyжих дpyкapняx лишe 1896 p. пoвстaлa в
Чepнiвцях дpyкapня тompиствa <Pyськa Paдa>.

Книжкoвa пpoдyкЦiя нa Бyкoвинiбyлa дoсить пoмiтнa, oсoбливo бaвтo
видaнo тafи кtlижoк i бpoшyp Hayкoвo-пoпyляpнoгo хapaкгepy' - Haпp.'
piзнi сepiT <Бiблioтeк>: <Бi6лioтeкa для lt'oлoдъ)киD oм. Пoпoвиva (в
pp 1885-1894), <Бiблioтeкa для мoлoдeжi> B. Ciмoвичa (в pp. 1906-1914)'
<Cвiтoвa Бiблioтeкa> Л. Кoryтa (в pp 1908-1909)' <Hapoднa Бlблioтeкa>
Л. Кoryтa (в pp 19,t0-1911), <Hayкa iPoзвara> Л. Кoryта (в pp. 1901-1904)'
<КpaЙцapoвa Бiблioтeкa> |л. Кapбyлицькoгo i iн

Bидaнню yкpaiнськиx пiдpyнникiв бaгaтo пpиолyжилoся тoвapиствo
<Pyськa (УкpaТнськa) Шкoлa>. Тaк вoнo видaлo <УкpaТнcькиЙ Бyквapець>
lляpiя Кapбyлицькoгo, <Лaтинськi впpaви> i <CлoвapeцЬ дo l-|eзapя>
Юлiaнa Кoбилянськoгo' <Читaнкy для l i ll rсrяси гiмнaзiяльнoi> Peвлюкa'
<<Читaнкy для l| кляси гiмнaзiяльнoТ> C. ШпoйнapoвсЬкoгo, <oбpaзки з
життя пpиpoдиD |вaнa Cинюкa, <Гeoгpaфiю> i <Кapтини з всeсвiтньoi
icтopii> д-pa Mиpoнa Кopдyби, <<oснoви xeмii> д-pa Poмaнa l-{eгeльськoгo;
<36ipкy шкiльних спiвaнoк> Mикoли Гapaсa' <Hayкy читaHHя й писaння в
l шкiльнiм poЦi> oм. Пoпoвичa [3' с. 46' 147]

!oсить числeHHa бyлa тaкoж yкparнсЬкa пpeсa нa Бyкoвинi. Пepшi
Чaсoписи' якщo нe зaбyвaти ypядoвих,6yли мoсквoфiльськoгo нaпpяп,ly, -
<Бyкoвинскaя 3opя> (1870), <PoдимьtЙ листoкD (1879.1882) Пepший
yкpaTнськиЙ чaсoпис <Бyкoвинa> пoчaB виxoдити вiд 1 сiчня 1885 p в
Чepнiвцях, зa oфiцiЙнoю peдaкцieю o. ФeAькoвича, a фaктинним
peдактopolvl бyв o MaкoвeЙ. Cпovaткy <Бyкoвинa> виxoдилa двa paзи
на мiсяць, вiд 1892 p. щoти)|f iя, в pp 1898.1909 -тpи paзи1iaтиждeHЬ, а
в pp 1896.1897 тa вiд 19,t0 p. - щoдHя <Бyкoвинa> виxoдилa i в чaс
вiйни дo 

.1916 p. вKлючr,|o, aлe yx{e y Biднi' за peдaкцieю o Пoпoвичa. B
нислi бyкoвиHсЬкиx yкpaiнськиx чaсoписiв бyли i пapтiйнi (paдикaльнoТ
пapтi i-  <Hapoдня Cпpaвa> в pp 1907-1910' <ГpoмaдяниHD в pp. 1909-
1911 ; сoцiaл-дelloкpaтиннoТ пapтii - <3eмля i Boля> в 1906 в Чepнiвцях,
a в pp. ,1907-1913 y Львoвi, кБopoтьбa> в p. 1907, <Бopбa> в pp. ,1908-

1914), a тaкoж npoфeсiЙнi (дякiвськi - <<Paнoк> в pp. 1909.19.l1 . <Дякiвски
B*,дoмoсти> в pp. 1910.1911' для зaлiзничникiв - <3aлiзничник> в 1910p.).
У pp 1894-1896 виxoдив дитячий )кypнaл <Лaстiвкa>, зa peдaкцieю
o Пoпoвинa [11]

oкpeмo згaдaю тyт пpo yчитeлЬсЬкi чaсoписи. щo виХoдиЛи нa
Бyкoвинi ПepшиЙ х{ypнaл <Pyськa Шкoлa> (вид. тoвapиствa кPyськa
Бeсiдa>) вийшoв yсЬoгo в числi двoх випyскiв (1888 i 1891)' зa peдaкцirю
пpoф с Cмaль-CтoцЬкoгo ppугиЙ випyск видaFio фoнeтиvним
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пpaвoписoм Удвox випyскaх вмiщeнo, м iн , тaкi стaтгi: пpoф C Cмaль-
Cтoпькoгo <Hoвa pyсЬкa шкoлa>; Йoгo i пpoф Ф Гapтнepa <Пpo плян
HayкИ pyсЬкo| мoви в г iмнaзiяx>; |в.Фpaнкa - <3aдaчi i  мeтoди iстopi i
лiтepaтypи >; M flpaгoмaнoва - <Cлoв'янськi пepeкaзи npo пoжepтвyвaнHя
влaснoi дитини>; o Пonoвичa - <Cпpaвa yпpaвилЬнeння pyськoi
пpaвoпИсиD, Л Гaлицькoгo - <L-|iль цiлoгo вихoвaHня мoлoдeжt o oтвepтиЙ
i чeсниЙ ХapаКтep> Жypнaл <Pyськa Шкoлa> nepeстав виxoдити тoмy,
щo yкpalнсЬкe yчитeлЬствo i  iнтeлlгeнцiя бaЙдyжe пoстaвилИся дo
жypнaлy: згoлoсилися тiльки 55 пepeдплaтникiв [3'  с 55] lpyгиЙ
yчитeлЬсЬкиЙ жуpнaл <Пpoмiнь> виЙшoв з iнiцiaтиви мoлoдиХ iдeйниx
yкpаjHсЬкиx yнитeлiв Peдaпopoм <Пpoмeня> бyв нapoдниЙ yнитeль y
Baшкiвцяx нaд Чepeмoшeм |в Гepaсимoвиv. Пepшe числo <Пpoмeня>
виЙtuлo 1 сiчня 1904 p. '  aлe oдpaзy пiдпaлo кoнфiскaцi l .3aмiсть тoгo
ч|^с,лa peдaкЦiя випyстилa пoдвiЙнe 1-2 ч з датoю .t5 с iчня 1904 p
Кoнфiскaцiя пepшoгo чl^cлa <Пpoмeня) спpичиHилacя дo Йoгo
пoпyляpiзaцii в yнитeльсЬкиx кoлax Бyкoвини iГaличини. |в Гepaсимoвиv
нa стopiнкaх <Пpoмeня> пiдняв питaння пpo пoтpeбy стaнoвoT
yчитeлЬсЬкoi opгaнiзaЦi. j  Питaння тe зyстplлo пiдтpимкy сepeд
бyкoвинськиx i  гaлицькиx yvитeлiв'  внaслiдoк чoгo 1905 p пoвстaлo
тoвapиствo <BзaТмнa Пoмiч гaлицЬкиx i  бyкoвинськиx yvитeлiв i
yчитeлЬoкD з oсiдкoм y Львoвi. У <Пpoмeнi> спiвpoбrтничaли yнитeлi нe
лишe з Бyкoвини i Гaличини, алe з 3aкapпaття. HaдднiстpяHсЬкoT Укpalни
тa yкpaTHсЬких кoлoнiЙ в Aмepицi [5' c 237] <Пpoмiнь> пepeстaв вихoдити
нa 16 ч. 1907 p з тiеl пpиvини, щo шкiльHa влaдa нa дor\'aгaHHя мiсцeвoгo
дiдинa nepeHeслa з BaшкoвeцЬ yчитeля-peдaктopa |в Гepaсимoвичa дo
iнtr lo[ шкoли в глyxiм кyткy [32, с 52] ТpeтiЙ yнитeльськиЙ жypнaл
кI(aмeняpi> бyв opгaнoм тoваpиствa <Biльнa opгaнiзaцiя yкpaТнськoгo
yЧитeлЬствa нa БyкoвинiD; виxoдив вiн в pp .l908-19,|4 зa peдaкцiсю
o |вaницькoгo тa lл Кapбyлицькoгo [7, c 137l

3aвдяки тoмy. щo цeнзypн|yMoви нa Бyкoвинiбyли лiпшi' нiж y Гaлиvинi
тa нa 3aкаpпaтri, нe кaхryчи вжe пpo Haдднinpянськy Укpaiнy зa цapсЬкиХ
чaсiв. в Чepнiвцях дpyкyвaлися peвoлюцiЙнi чaсoпиcи нaдднiпpяHсЬких
yкpatнцiв -<Гaслo> (y pp 1902-1903)i<Ceлянин> (y pp 1903.1905] oбидва
чaсoписи ilnaли пoшиpeння нe тiльки в poсiЙськiЙ Укpaiнi, кyди iх HeлeгaлЬHo
пepeпaкoвyвaлoся' aлe й нa Бyкoвинi тa в Гaличинl*.

Hapodнttit meamp
Biд 80-х pp X|Х ст. пoявилися на Бyкoвинi aмaтopськi висlaви, щo ix
'!p e Пeлeнський вкaзyс y свoiЙ сгаттi (yкpаiнсЬка пpeсa дo свггoвoi вiйни> цlo часoпис

<Гaслo>((вихoдивAлянaдднiпpянцiв>|24'c 55.j ,алeнeзгадye.щoтoйчaсoписttJиpивсянa
Бyкoвинi тa в Гaличинl
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ypяд)ryвaл и для iнтeл iгeнцir i п poстoлюдy стyдeнтськi opгaнiзaцii < Coюз >
i <Ciч>, a такo)к <БyкoвинськиЙ Бoян> Й iншi opганrзaцii та rypтки Пpo
aмaтopсЬк| вистави тoгo чaсy зHaХoдимo кopoткy згaдкy в спoгaдaХ
C.Cмaль.CтoЦЬкoгo' <|тeaтp ai,laтopсЬкиЙ вдaлoся склacти (в 80-х pp _

C ) i  ми гpaли, мtж iншим, i  <Haтaлкy-Пoлтaвкy> i<Шeльмeнкa HaЙMитa))

[30, с 63] У pp 1900.1903 тoвapиствo <3opя> (yкpaТHсЬких peмiсникiв)
ypaд)кyвaлo aмaтopськi  вистaви пiд peжисypoю lвaна 3aхapкa,
кoли|.lJнЬoгo aктopa yкpaiнсЬкo-пoлЬсЬкoгo тeaтpy в Кpaкoвi P ,l 904
lв.3aхapкo внiс дo ypядy пpoxaння пpo кoнцeсlю нa yкpaiнськиЙ тeaтp

loвгo дoвeлoся Йoмy ждaти нa кoHЦeсlю, aлe всe )к зaхoдaMи
npoф C Cмaль-Cтoцькoгo кiнeць кiнЦем дtстaв il 4 квiтня 1906 p. вiдбyвся
в вeликiЙ зaлi <Myзиvнoгo Тoвapиствa) в Чepнtвцяx пepшиЙ спeктaклЬ
Бy кoви нськoгo наpoдl.loгo тeaтpy. Гpaл и дpaMaтиЧ Hy кapти нy Бopaкoвсь-
кoгo <He сyдилoсЬ). Утtм самiм poцi вистaвляли щe <Haтaлкy-ПoлтaBкy),
<Cвaтaння нa ГoнvapiвЦi> тoщo. P. 1 907 тeaтp дaв 1 1 вистaв y Чepнiвцях,
y Bижницi, Глибoцi, Caдarypi i  Baшкrвцяx |31, c 211-214] Пiсля вiЙни
зopгaнiзyвaвся oкper\, lиЙ УкpaiнськиЙ тeaтp пiд пpoвoдoм кoлишнiх
apтистiв Львiвськoгo тeaтpy [a. с. 832]

3гaдaю тyт дo pevi, щo львiвськi yкpalнськi тpyпи нe paз дaвaЛи свol
вистaви нa Бyкoвинi.  Miж iншим, 1875 p вистyпaлa тpyna Teoфiли
Poмaнoвич 3 yчaстю Mapкa Кpoпивницькoгo в Чepнiвцяx i КiЦмeнi, a нa
пoЧaткy 1914p - тpyпа зa диpeкцieю Poмана Cipeцькoгo вистyпaлa в
Чepнiвцях У числt apтистiв тoiтpyпи бyв м iн Лeсь Кypбaс |31' c 72'
1521

oтoж. як бaчимo. yсi  здoбyтки нa пoлi yкpaiнськoj uJкiлЬHoi тa
пoзaшкiльнot oсвiти на Бyкoвинi вибиpaлa yкpаlнсЬкa пoстyпoвa
iнтeлiceнцiя. щo oб'rднaлacя нaвкoлo <Pyськoi (УкpaiнськoТ) Бeсiди> тa
i i  дoчipнiх тoвapиств Кyльтypнo-нaцioнaльнe життя бyкoвинськиx
yкpalнцiв, як сnpaвeдливo зayвaжив пpoф. M Гpyшeвeький, poзвивaлoся
вiд 60-x poкiв минyлoгo стoлiття в тiснoмy зв'язкy i  сyгoлoснoстi з

, нaцioнaльHиM pyxoм Цiлoi Укpalни [9 с 359]
Cвiтoвa вtЙнa i  пiзнlшi пoдi i  зpуr, lнyвaли тa пoкaлlчили бaгaтo з

пoпepeднix нaдбaнь yкpaТHсЬкoгo Hapoдy Бyкoвини, aлe всe-тaки He
злaмaли вoHИ тoгo дyxy, щo Йoгo винeсли тисячi yкpaTнськoi мoлoдi з
yкpaiнських шкtл, з бypси < Hapoднoгo floмy D, 3 ( HаpoдHoгo УHiвepситeтy >
тa iнших yстaHoв пoзaшкiльнoT oсвiти, пoнeсли i  нeсyть Йoгo дo
нaЙтeмнiших кyткiв 3eлeнol Бyкoвини

I
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Poзdiл Xl

lстoPlя oсBlти HA зAкAPпAтт!

Yt<paiнcьKaКoлoнiзaщязaКapпamaмu -Moнacmupськituкoлu -Qеpкoвнituкoлu -pякiвкu -
Mукaнiвcькa dухoвнa ceviнapiя - ,Qiяnьнrcmь сnucкoniв oсuпa de-Кaмeлica' Maнуl'лa
oльшeвcькoеo ma Aнdpiя Бaluнcь'<oеo нa noлi нapodнoеo ulкinьнuцmвa - Зaкapпamo-pуcькi
уueнi = Madяpcькuй tuкiльнttЙ зaкoн 1868 p ma tuкiльнuti язuкoвuЙ зaкoн 1879 p - кAпoнiiвl
зaкoн 1907 p - Шкiльнuцmвo нa Пidкapnamcы<|Й Pуciв pp 1919-1920 - Budaвнuнa idpукapcькa
спpaвa - Кульmуpнo.ocыmнt opеaнiзaцil ma iхня diяnьнicmь нa noп noзaшкiльнoi ocвlmu

Пoчaтки yкpаТнсЬкoi кoлoнi3aцii 3a Кapпaтaми' тpeбa Клaсти, як вка3yс
aкaд M. Гpyшeвський, нa Vll-Vll| ст Ha Йoгo дyмкy, мo)кнa пpипyскaти,
щo зaкapnaтсЬкi 3eмлi в Х ст. бyли зaлeжнi вiд Киiвськorдep)кaви, a пiзHiшe
вoни yвiЙшли в зaлeжнiстЬ вiд yгopсЬких кopoлiв, 3бeplгaюЧи oднaк i
нaдaлiтiснt зв'язки з сyс|дHiми гaлиЦЬкими зeм,.lяtvtи нa ДpУгViЙ бiк Кapпaт
lxi l ,  4871

Гaлицькi кHязi ,  як вiдoмo, нe paз пpoбyвaли зaгopнyти сoбi
3aкapпaтсЬкi зeмлl, кopистyючи з зaмiшaHЬ нa yгopщиHi e пiдстaви
дyмaти щo гaлицЬкиЙ князЬ Лeв якиЙсь чaс вoлoдiв Угopськoю Pyссю'
бo в oднiм дoкyмeнт| нaджyпaн бepeжськoгo кoмiтeтy Haзивao сeбe Й,oгo
ypядHикoм [14' c 127|

Toмy щo в УгopcькiЙ Pyсi мaдяpсЬкa HapoдHiсть бyлa кeptвHичoю' a
yкpajнсЬка - пiдвлaднoю, вищe ypядl{ицтвo i зeмeльнi Maeтнoстi були в
pyкаХ мaдяp' a yкpa| '-|сЬкe FiaсeлeHHя склaдaлoся пepeвaжнo з
oбeздoлeнoгo сeляHства тa тeмнoгo i тaкo)к зaкpiпoщeнHoгo с|лЬсЬкoгo
дyХoвeнствa

Пiоля тoгo, як литoвсЬкиЙ князь Bитoвг здoбyв Пoдiлля,
пoдiлЬсЬкиЙ князь Фeдip Кopiятoвин зaбpaвся Ha yгopщинy, дe вiд
кopoля дiстaв Myкaнlв i  вoлoдtв Hим дo свoсТ сMepтi (a1a p ),
сnpавляюЧи чaсaми тaкoж ypяд бepeзсЬкoгo Haдх(yпaнa, aлe пpи тoMy
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нe пoкидaв свoгo т|АтУ11У (кHя3я пoдiлЬсЬкoгo) [13, с 172|
!o vaсy зaвeдeння yнil нa УгopськiЙ Pyсi yкpatнсЬкe дyхoвeнствo

стoялo пiд звepхнiстю пepeмисЬкиХ влaдик 3 Гaличини та iншиx
yкpaiнськиx зeмeль дiстaвaлися нa Угopськy Pyсь бoгoслyжбoвi pyкoписнi
i  дpyкoвaнi кHигИ тa tншi лtтepaтypH| Твopи, пpo щo свlдчaтЬ oписи
стapoдaвHiХ лiтepaтypних пaпл'ятoк, щo t.х знaЙдeнo дoтeпep нa УгopськiЙ
Pyсi

.Qля пiдгoтoвки сiльськoгo дyxoвeнствa iснyвaли нa УгopськiЙ Pyсi з
дaвнix чaсiв мoнастиpськi шкoли, a сaмe пpи [4oнaстиpi св. Mикoлaя в
Myкaнeвi тa пpи мoнaстиpi св. Mиxaйла в Гpyшeвi- Aлe бiльшiсть
свящeницЬких кaндидатiв нaвчaлисЬ гpaмoти i  нaбyвали пpимiтивних
нeoбхiдних вiдoмoстeЙ в спpaвiбoгoслyжeбних вiдпpaв вiд свoix бaтькiв
<3 тaкoю HeсклaдHoю oсвiтoю бaжaючr oдepжaти пpисвячeнHя Ha
свящeникa lхaли дo €пискoпсЬкoT peзидеHЦii, дe звинaйнo i oтpимyвaли
тaкe пpисвячеHня пiсля тoгo, як внoсили 3a пpисвячeння дo скapбницi
6nискoпсЬкoТ вiдпoвiднy сyмy гpoшeй> [4B' c 24-25|

Щoдo HapoдHoгo шкiльництвa нa Угopськiй Pyсi, тo пpo opгaнiзaцtю
Йoгo для yкpaiнсЬкoгo нaсeлeHHя зoвсiм нe дбaлa MaдяpсЬкa влaдa oтoж
зaкapпaтсЬкt pyсини пoдeкyди нaбyвaли гpамoтy вiддякiв, щo сaмi лeдвe
вмiли читaти oднaк в iстopинниХ пaM'яткax ХV| i пoчaткy XVl| ст e Bжe
згaдки пpo нapoдHe шкiльництвo Taк, в oднoмy пoдaткoвoilny спискy €
згaдкa пpo тe, щo в с Пopav списЬкoi жyпи oдHa xaтa стoiтЬ пyсткoю, бo
пpизHaЧeнa для шкoли 3 iншoгo джepeлa вlдoмo. щo сepдaлЬськиЙ князь
Бeтлeн (1627-1633) дoзвoлив мyкaчiвськoмy eпискoпoвi** lвaнy
Гpeгopoвиveвi вiдвiдyвaти Цepкви, шкoли, сeмiнapi l ,  щoб Miг вiдкpивати
нoвi. a в Hихдepжaти yнитeлiв слoв'янсЬкoТ, pyсЬкo|, гpeЦЬкoi. лaтиHсЬкoТ
тa жидiвськoj Мoв [34' с 7]. Ha жaль, нeвiдoмo, чи eпискoп | Гpeгopoвиv
викopистaв тoЙ дoзвiл i якoю мipoю

Ужe пepeд 20-ми poкa]\4и XV|| ст пoЧaлa дiстaвaтися нa Угopськy Pyсь
yнiя CпpиниHився дo тoгo yжський Haдх(yпaH гp ЮpiЙ.Цpyгeт, щo бaжaв
HacaАv'|тv| кaтoлицтвo в фopмt yнii сepeд пpaвoслaвHих нa УгopськiЙ Pyсi,
щoб yникнyти 3aйвoгo тepтя пpl l  змiнi вipи. зaпpoсив 1612 p дo свoТх
вoлoдiнь yнiaтськoгo пepeiлисЬкoгo спИскoпa Aфaнaсiя Кpyпeцькoгo
Cпpoбa нoвoпpибyлoгo спискoпa HaХилити дo yнiT мyканiвськoгo спискoпa

.3аснyвання MyкачlвсЬкoгo мoнастиpя npиписyeтЬся Фeдopoвl Кopiятoвиveвi нa oснoвi
нaписyнасriнi в|дHoвЛeHoi1661 p мo|'|астиpсЬкoiцepви'aлe надyмкyM Гpyuleвськoгo'
Myкaviвський мoнастиp iснyвaв yx(e пepeд фyндацreю Ф кopiятoвичa 1 360 p Гpyшiвський
мoнaстиp вeдe свoю iстopiю щe 3 пepeдтатаpських чaсiв У пoлoвинt ХV|| ст стaс кyльтypниtti
цeнтpoм Угopськoi Pуci|48'c 2|

-'Дaта зaсHyвaння мyкaнiвськoi спapxii пpидiлюeться p,o 22 6еpeзня 144з p
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Cepгiя, щo дiстaв пoовячeHHя Ha eпискoпa в Киeвi, He вдaлaся. Cвoeю
peвнiстю i нeтaктoвним пoвoдЖeнHям з пpaвoслaвниM Haсeлeнням
А КpyпeцькиЙ змyшeниЙ бyв пoвepнyтиcя дo Гaлинини Aлe тpoxи згoдoM
мyкaнiвськиЙ епискoп Baсилiй Тapaсeвиv пepeйшoв нa yнiю Пiсля Йoгo
смepтиi чaстина yгpo-pyсЬких свящeникiв y кiлькoстi 63 oсiб, на чoлi з
мyкaviвськиM опискoпoм Пapтeнiсм Poтoшинським нa збopaх в Ужгopoдi
24 квiтня .1646 p УхBaлиI1a лpиЙняти yнiю, алe зaлишилa свoю yхвaлy
пoтaЙки вiд пapaфiян. Пepeвeдeння в життя тoi yxвaли He пiцJлo тaк лeгкo:
нapoд нe пpиЙняв iT oднoдyшHo, oсoбливo в зaхiднiЙ чaстинi Угopськoi
Pyсi '  дe HaсeлeHня щe дoвгиЙ чaс тpиr\4aлoся пpaвoслaвнoТ вipи i
виявлялo спpoтив пpи спpoбaх HaкиHyти Йoмy yнiю

3aвeдeння yнii нa УгopськiЙ Pyci зoвсiм нe вiдбилoся нa пiднeсeннi
шкiльнol спpaви сepeд npaвoслaвнoгo Haсeлeння, як тo бyлo в Гaличинi
тa нa Пpaвoбepeжнiй Укpaiнi' дe в бopoтьбi з кaтoлицизмolvl тa yнteю
пoвстaв oсвiтнiЙ pyх' тaк тiснo cплeтeниЙ з opгaнiзaцieю бpaтськиx шкiл
| цe зpoзyмiлo, - сepeд зaкapпaтсЬкиx pyсинiв нe бyлo нi мaгнaтiв-
мeцeнaтopiв, нi зaмoжниx мiщaн Peлiг iйнa peфopмaцiя ХV||-ХVl l| ст
тaкo)к мaЙжe нe знaЙшлa жoднoгo вiдryкy сepeд yгopсЬкиx pyсинiв' xov i
бyли спpoби пoцJиpeння мiж ними кaлЬвiнiзмy, пpo щo свiднaть як
iснyвaння тoгo чaсy дeкiлькoх лютepaнсЬкиx i кaльвtнських шкiл, тaк i
знaйдeнe пpoф.A. Пeтpoвим в с. Haгoвi pyкoписнe тoлкoвe (yнитeльнe)
eвaнгeлie, пoвHe слiдiв пpoтeстaHтизмy [37, с 179]

3 vaсy зaвeдeнHя yнil нa УгopськiЙ Pyсi зa opгaнiзaцtю HapoдHoгo
шк|лЬHиЦтвa взялoоя yнiaтськe дyхoвeнствo, aлe спpaвa тa Йшлa дyжe
млявo Taк, yжськиЙ нaджyпaн гp ЮpiЙ lpyгeт 1655 p дoзвoлив
мyкaн iвськoмy сп искoпoвi Пapтeн iю Poстoши нськoмy зaкy n ити /pyнт aбo
бyдинoк для шкiл в Ужгopoдi' a nятЬlla poкaми пiзнiшe oстpигoftiсЬкиЙ
[iитpoпoлит Гeopг ЛиппaЙ звepнyвся дo всiх пaнiв _ зeмлeвлaсникiв
Угopськoi Pyсi, щoб вoHи дoзвoлили спискoпoвi Пapтexiю i Йoгo <бaтькaм>
(тaк в мaдяpськtм ypядyвaндi звaлися пpaвoслaвHi i rpeкo-кaтoлицЬк|
свящeники) стaвити шкoли npи свo|х цepквaх, тa щoб пpиЙняли yvитeлiв
тих шкiл пtд свoю oпiкy з тoю сaмoю дoбpoзинливiстю. як i  yнитeлiв
лaтИнсЬкoгo oбpядy. Aлe вiдoзвa митpoпoлитa He мaлa жaдHoгo yспixy

[7, н l|. с 30] г ЛиnпaЙ He oдин paз Kлoпoтaвся пepeд кopoлer'j iPимoм
пpo зaсHyвaHHя Ha 3aкаpпaттi сeмtнapli для пiдгoтoвки гpeкo-кaтoЛиЦЬкoгo
дyхoвeHствa, aлe тi клoпoтaнHя тaкo)к Hе Maли yсnixy 3 тoi пpиvини
свящeницЬкi кaндидaти, щo xoтiли нaбути бoгoслoвськy oсвiтy. 1tiyсили
lХaти вчитися дo лaтиHськиx сeмiнapiЙ y Тepнaвi aбo в Ятepi oсoбливo
багaтo дyхoвHиХ oсiб в ХV||| ст дiстaлo фaхoвy oсвiтy в тepнaвськiЙ
сзytтськiй сeмiнapri  Haпpиклaд, вiд1722 p дo 1760 p вчилoся в Тepнaвi
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25 мyнaкiвсЬкиx клepикiв. M. iн. y т iЙ ceмiнapiT yнилися тaкi пiзнiшi
eпискoпи мyкaнiвськoi eпapxii XVl| ст.: Cимeoн oльшaвоькиЙ' ГpигopiЙ
Блaжaвський, Мaнyiл OльшaвськиЙ, lвaн Бpaдaн, Aндpiй Бaнинський [.l1,
c.18,221.

Бaгaтo пpислyжився oсвiтнiЙ спpaвi мyкaviвський rпискoп гpeк oсип
дe-Кaмeлiс, щo йoгo викликaв з Pимy 1689 p. мaдяpськиЙ кapдинaл
Кoлoнiч [26' с. 158] Haсaмпepeд p 1692 дe-Кaмeлiс звepнyвся дo
aвстpiЙськoгo кopoля Лeoпoльдa | з пpoхaнняtt' пpo звiльнeння гpeкo-
кaтoлиЦЬкoгo дyХoвeHствa в|д кp|пaцтвa' пpo yд|лeння тoМy дyxoвeнствy
взaгaлi yсix тиx пpaв i пpивiлeiв, щo }lиltiи кopистyвaлoся дyхoвeнствo
лaтинсЬкoгo oбpядy, тa пpo дapyвaння тoмy дyxoвeнствy, нapiвнi з
лaтинсЬким, 3e[4eлЬних /pyнтiв для пoтpeб фapи, цepкви i шкoли B тiм
пpoxaннiдe.Кaмeлiс. м. iн., nисав: <fioтeпep нixгo нe жypився yчити нapoд
в шкoлax i сeмiнapiях, як дeiндe дieться> [7 ' я.2, с 31J. fie-Кaмeлiс склaв
i видaв <Кaтeхизисъ для нayки o yгpopyскимъ f\ioдeлъD (Тepнaвa, 1698
p.)тa <Бyквapъ язЬ|ка слaвeнЬскa ПисaнiЙ чтeнiя o yчитиcя xoтящiмъ въ
пoлeзнoe pyкoвoжeнie> (Тepнaвa, 1699 p ) кБyквap> дe-Кaмeлiсa нe
знaЙшoв вeликoгo пoшиpeння, тoмy щo вiн мiстив y сoбi мaтepiaл'
дpyкoвaний лишe киpилицeю, тoдi як нoвa дoбa вимaгaлa вiд свящeникiв
i диякoнiв знaHня тaкoж лaтинсЬкoi aбeтки

lJ-|e бiльшe пpислyжився спpaвi нapoд|- loi  o.свiти мyкaviвськиЙ
eпискoп Maнyiл oльшaвськиЙ {1743-1767| 3a чaсiв M oльшaвськoгo
iснyвaлo нa УгopськiЙ Pyсi  дeкiлькa Hapoдниx шкiл - в Myкaнeвi.
Ужгopoдi, B Кopoлi' пpи кiлькox It,loнaстиpяx - в Myкaнeвi, Кpaснoбpoдi,
lмстичeвi, Mapii Пoвv i iн , a тaкoж т' зв дякiвки в дeкiлькoх мiстax i
сeлax. У тиx шкoлaх yчилися дiти, щo хoтiли пpисвятити сeбe дyxoвнiЙ
i цepкoвнiЙ слyжбi. Piн y тoмy, щo гipськi oсeлi бyли poзкидaнi oднa вiд
дpyгoi' a тoil,ty кoжнa з них стapaлacя мaти свoЮ Цepкoвцю i свoгo
<бaтькa> f lo тoгo пpилyчилaся щe oднa oбстaвинa, щo спpиялa
штyчнo]t'y зpoстoвi дyхoвHo-Цepкoв}ioгo пepсoHaлy' a caмe - збiльшeння
дyхoвeнствa i цepкoвнoi пpислyги вiд пaнщизняниx пoвиHHoстeЙ 3 тol
пpичини мaЙжe кoх(нe сeлo мaлo пo 3-6 овящeникiв'. a нepiдкo бyли
poдини, дe бaтькo бyв свящeникoм, oдин сиH - диякoнoм, дpуrиЙ -
дякoм, a тpeтiЙ - пaлal 'apeм [37' с 1B9J.

Пpo тe, чoгo сaмe нaвчилися в дpyгiЙ пoлoвинi XV|| ст святeнницькi
кaндидaти в мoнaстиpсЬкиx шкoлaХ, ]t'toжнa дiзнатися з кoHспeктy лeкцiЙ

.У pp' 1750-1752 eпискoп M oльщaвський пoдав пoвний списoк паpафiЙ' цepкoв i
свящeникiв У Mаpмаpoшi бyлo всЬom 1 35 свящeникiв пpинoмy в 20 nаpaфiях бyлo no 2 в 6 -
пo 3, в2- пo4 а вoднiЙ паpафlТбyлo шiстьсвящeникtв, хoч iнe6yлo noтpeби в griлькox
свящeникаx y тиx пapафiяx [8 ' с 1 65. 1 66]
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Apсeнiя Кoцaкa, yЧитeля мo|-|астиpських шкiл i  aвтopa цepкoвнo-
слoв'янсЬкoi гpaмaтики (зaлишилися в pyкoписy), а самe, yчeнo в тиx
шкoлaх тaких пpeдмeтiв: .t) слoв'янo-pyсЬкoi гpaмaтики (пo-pyськoмy i
пo.лaтиFlсЬкoмy); 2) пoeтики i pитopики; 3) хpoнoлoгiT; 4) хpистияHсЬкoТ
фiлocoфil |2' c. 21' 57|.

Щoб пiдвищити oсвiтy сBящeHицЬкиx кaндидaтiв, M. oльшaвськиЙ
1744 p.* пepeтвopив мyкaнiвськy eлeмeнтapнy tlJкoлy, щo ii засHoвaнo
1681 p., в дyхoвнy сeмiнapiю 3 двo]$a вiддiлaми _ пiдгoтoвчим i
бoгoслoвським. У пepшolЙy вiддiлi мiсцeвиЙ свящeHик i  дяк внили
читaти l paхyвaти тих дopocлих' щo вжe пoпyвaли l дякyвaли пo сeлax'
a в дpyгott'y вчив сaм M oльшaвськиЙ кaтexизисy, luopaлi.* тa iншиx
пpeдмeтiв. P. 1746 M oльшaвськиЙ видaв y Кoлoжвapi для пoтpeб
мyкaviвськoТ сeмiнapi i  <Е|ementa pueriI is inst i tut ionis in I ingua |at ina> -
<Haчaлo писЬi 'eнъ дtтeмъ къ нaстaaлeнiю нa лaтинскoмъ язьtк'Ь>' -
цe бyв двoмoвний бyквap, дe yвeсЬ тeкст Йдe piвнoбiжнo в дBoх мoвaх -
вгopi тeкст лaтинськиЙ, a пiд ним - цepкoвнoслoв'янськиЙ. P. 1754 вiн
зaснyвaв в м.Hoдь.Кapoлi дpyкapню. дe видpyкoвaнo <<Бyкваp> тa
<Кaтeхизис> piвнoбiжнo в мaдяpсЬкo-pyсЬкiй мoвi [37'  с.  194]. A
гoлoвнe, M. oльщaвський спpияв мoлoдим людя1ti нaбyвaти oсвiтy в
piзниx вищих шкoлaх, тaк щo пpи нЬo]t'y Bпepшe 3'явився вeликий
гypтoк зaкapпaтсЬкиx pyси|-| iв з i  звaнням дoктopiв фiлoсoфi i  i
бoгoслoвiя' як Haпp , AндpiЙ БaчинськиЙ, щo 3гoдo]t,t стaв мyкaнiвсЬкиtt'
6пискoпoм, MaкapiЙ ШyгaЙдa, щo 3гoдoм зaснyвaв y Кpaснiм Бpoдi
фiлoсoфськy ЦJкoлy' згaдaниЙ yжe A Кoцaк, щo здoбyв дoктopaт
тeoлoгii тa tн

flля пoшиpeння oсвiти сepeд HaсeлeHHя кaтeдpaлЬний диякoн lвaн
Бpaдaн (вiд 1767 дo 1772 p. - мyкaнiвський eпискoп) видaв 2.l сiчня
1762 p. пaстиpсЬкий лист, щo ним Haклaдaв нa кo)кнoгo дякa oбoв'язoк
yчити дiтeй [7, ч. 3'  с. 56.57]. P.1770 вiн видaв y Biднiдля пoтpeб свori
пастви <Aзбyкy> i <Cбopникъ> (мoлитoвник), aлe дoля тиx книг бyлa
нeщaсливa: rпискoпa oбвинyвaveнo в сxизмi зa тe, щo в <Aзбyцi> y
симвoлi вipи нe бyлo <и Cынa> (filioque), щo в кoтнe нaш> бyлo дoдaнo
(слoвoолoвie>' a в <CбopникoвъD 3гaдyeтЬся пpo киiвсЬких
tr,lитpoпoлитiв Пeтpa тa oлeксiя як пpo cвятих, a pимсЬкa цepквa iх He
ви3нaс Bиpoк дyхoвнoгo сyдy бyв тaкий: yсi пpимipники oбoх видaнЬ

*Г Cтpипський вiднoсить вцкpитгя мyканiвськoi сeм|наpiТ Аo 1744 p [37' с l88]' a
A Boлoшин - дo 1747 p [a. с 79]

..Пiдpyvникoм мopaлt тoгo vacy бyла кних(кa' щo iТ склав i видaв 1727 p в Тepнaвi
мyкаviвський спискoп Гpигopiй Бiзантiй <Кpaткoe npипaAкoвъ мopалЬнь|хь или нpaвнЬ|хъ
Coбpанie>[37'с 183]
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зHищити* Taк i бyлo зpoблeнo: кHИжкИ oдвeзeHo дo КoшиЦь i тaм iх
спaлeнo. L|e тaк вплиHyлo нa | Бpaдaчa' щo вiн пiсля тoгo нe пpoжив i
poкy [30' с. 33]

Кoли p. 1 760 в Mapмapoшi пpoкинyвся сepeд тaмoшнiх пpaвoслaвHиx
pyсиHiв oстaHн|Й pyх пpoти yнii, тo aвстptЙськe пpaвитeлЬствo yвaЖнo
пoстaвилoся дo 3'ясyвaння пpичиH тoгo pyxy, внaслiдoк voгo пpийшлo дo
пpиeднaння нeoбхiднoстi пoлiпшити мaтepiaльнe i пpaвнe стaнoвИщe
гpeкo-кaтoлицькoгo дyхoвeнствa тa пiдняти кyлЬтypHий piвeнь сaмoгo
нaсeлeння oтoж poкy 1771 мукaнiвськиЙ eпискoп бyв звiльнeниЙ вiд
пlдлeглoст| pи1tioкaтoлиЦЬкoмy .eпискoпo'вi Пepшим нe3aлeжниM
€пискoпoм стaв AндpiЙ БaчинськиЙ (1772-1809} щo p 1 777 пepeнiс свoю
peзидeнцiюдo Ужгopoдa Biд нaсy Йoгo еnискoпствa rr'yкaчiвськa сeмiнapiя
пoЧaла щop|Чнo нaдсилaти шlcтьoх нaЙкpaщих yннiв для вищoi Hayки дo
лaтиHсЬких сeмiнapiЙ в Tepнaвi i Яdepi, a тaкo)к дeкiлькox вихoвaнцiв дo
вiдeнськoгo <Barbareum>, щo пoвстaв y Biднi 1775 p У pp 1775-1784
вчилoся i  скiнчилo <Bаrbareum> 16 вихoвaнцiв мyкaнiвськoT сeмiнapiТ' в
числi iх Гpигopiй Tapкoвин, пiзнiшe пepшиЙ пpяшiвськиЙ 6пискoп"*;
Mиxaйлo ll.{авницькиЙ, пiзнiшe пepшиЙ peКгop гeHepaлЬнoТ сei,iнapii y
Львoвi. a noтiм пpoдиpeктop дyxoвHoT сeмiнapii в Ужгopoдi (зaсHoBaHo i]
1778 p'l',

ПpoкoпiЙ Бaзилoвич' пiзнiшe iryмeн Myкaнiвськoгo li 'oнaстиpя, - вiн
пepшиЙ зaЧaв yвaжaти Угopськe 3aкapпaття 3a кpaiнy' щo кyлЬтypHo €
злyчeнa з цiлoю Укpaiнoю Кptм тoгo, шiсть виxoвaнцiв з мyкaнiвськoi
eпapхi| вчилися в <Barbareum)) дo йoгo скaсyвaHHя (1784)'  a пoтiм
пepeЙшли дo гeнepaлЬHol гpекo.кaтoлицЬкo.i сeмiнapii y Львoвi i тaм ii
скiнчили 3 числa тиХ вихoвaнцiв згaдaю тyт lвaнa oльшeвськoгo, щo
пiзнtшe бyв диpeктopoп,l  дyxoвнo[ сeмiнapIl в y)t(гopoдi, a пiсля тoгo
гeHepaлЬним вiкapieм в КoшиЦях, тa AHдpiя Гoлoшняя, щo бyв пiзнiшe
пpoфeсopoм дyхoвнol сeмiнapti  в Ужгopoдi 3 кpижeвaцькoi eпapxit
зaкiнчили стyдtl  в <Barbareum> чoтиpи oсoби [1, с 178, 199,202,203,
209,2101

Пpo бyдь-якиЙ poзвитoк нapoднoгo шкtльництвa Ha Угopськiй Pyсi
]iiloжнa гoвopити лишe в|д чaсy встaHoвлeнHя таl\, tJJкlлЬHoгo стaтyтy' щo
йoгo виpoбив 1774 p для AвстpiТ, нa пopyчeння Mapi l  Tepeзи, rryмeн Ян

'Пpoф |oгieнкoвсвoiйпpaцi <|сropiяyкраТнсЬкoгoдpyкapсгвa)вказyс щoдoнашoгoчaсy
aнi oдин npимlpHик 3 тиx двoх (кpамoлЬниx)) книжoк нe дiйu.юв[27 , c 155| пpи чoмy пoсилаeтЬся
на свцoцтво e Cабoва в Йoro <йpeсroматi) ' тqдiяк e Cабoв свiднить тaм щo eдиний npимipник
тиx видань збepirасться в БyAаneцJтeHсЬкoмy нaцioнaльнoмy мyзeТ [35, с 1 89]

..Пpяtl.liвська eпаpхiя бyлa спepu.ty opгaнiзoванa p 1790 ях oкpeмий гpeкo-катoлицЬкиЙ
вiкapIaтсписЬкиЙ.а p 18163аснoваHopyськyспаpхiювПpяшeвi яксaмoстiйнy[23.с 5]
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Фeльбlгep (1724-1788lr 3гiднo з тиM стaтyтoп/i, як вiдoмo, зaвoдилися
l.llкoли тpoякoгo тиny: пapaфiяльнi - в селaх' тpивiaльнi - в MeнцJиx мiстax
та гoлoвH| _ y вeликих м|стaХ

У спpaвi opгaнiзaцii HapoдHoгo [!кiлЬHицтвa тoгo Чaсy Ha УгopськiЙ
Pyсi нaйбiлЬшe пpислy)кився rпискoп A БaчинськиЙ. Тaк, у pp 1778.
1779 вiн сl(лaв з epapaMи (дepжaвними мaсткaми)y мapмapoськiЙ iyжськiЙ
жyпi yмoви пpo збyдyвaння в бaгатьox вeликих маrткaх шкiльних бyдинкiв,
дe пllaли б жити тaкoж yvитeлi ни спiвцi, a в п'ятЬoХ кopoнних мiстaх -
Xyстi,  Bишкoвl. Тячeвi, loвгoпoлi i  Cигoтi- epapи мaли б виплaЧyвaти
yчитeлям тpивiaльних шкiл yнитeлЬсЬКy плaтню пo 100 ep piннo |7 ' н 2'
с 32] P 1792* Йoгo стapaнням вiдкpитo в УжгopoдiyчитeлЬсЬкy сeмiнaptю
|22, c 72|' дe вiд 1793 p ii диpeКrop flмитpo Пoпoвич пoчaв виклaдaти
пeдaгoгivнi пpeдмeти, a p ,1 805 зaняв oднoчaсHo пoсaдy iнспeкгopa
pyсЬких шкiл Ужгopoдськoi шкiльHol oкpyги

Ужгopoдськa yчитeлЬсЬка сeмiнapiя спoЧaткy малa хapaктep кopoткo-
тepмiнoвих кypсiв, вiд p .1843-1844 cтaлa двoкласoвoю шкoлoю, вiд p
1872 _ тpиклaсoвoю, a вiд 1897 p. - чoтиpиКлaсoвoю шкoлoю [a' с 86] У
пep[ДиХ poкaх iснyвaння сeмiнapit виклaдaлися в нiй. кpiм пeдaгoгiчних
пpeдмeтiв' нiмeЦькa, MaдяpсЬка i pyськa мoви, apифп'eтикa, цepкoвниЙ
спiвтa кaтeХизис зa пiдpyнникoм <Кaтeхисъ> lвaнa Кyтки (пepшe видaння
виЙшлo 1803 p )

3i звiтy ! Пoпoвиva пpo стaн pyсЬкoгo шкiльництвa нa УгopськiЙ Pyсi
в 1806 p дiзнaeмoся. щo тaм бyлo в тoЙ чaс 300 pyськиx шкiл Cepeд
yнитeлiв тих шкiл бyлo дeкiлЬкa кoлиl. lJнiх вихoвaнцiв yнитeльськoi
сeмiнapil в Ужгopoдi Qднaк всi зaхoди A Бaчинськoгo в спpaвi opгaнiзaцil
нapoднoгo шкiльництвa нe зoвсiм зaдoвoлЬHяли пoтpeби нaсeлeння. t{e
видHo хoча би 3 тoгo, щo щe 23 лиnня 1806 p. вlн звepнyвся дo бap
Гнатa eтвeшa. пoвHoвлaснoгo кopoлiвськoгo кoмiсapa в yжськiЙ жyпi, з
:]poХaHHям, щoб epap вибyдyвaв UJкoли в тaкиx мiстax: Ужгopoд,
B Бepeзнoс. Лaкapt Пepevин. Peмeтa' Пopoшкoвo, 3epiнoвo, Cтaвнoe'
Лютa, Ужoк. Byлишинкa, i  Кopитняки* [7' н 5'  с l l l ]

Хoч кiлькiстю pycЬкe шкiльництвo пiшлo Haпepeд в пopiвняннi з i
стaHoM шкiльництвa 50 poкiв пepeд тиM, aлe якiсниЙ стaн Йoгo бyв
HезaдoвoЛЬняючиЙ: нaвЧaHHя в tlJкoлax пpoвaдилoся лиlдe взимi, стaлoj

'3а вiдoмoстями A Boлoшина [4' с 86] yчитeлЬськy сeмiнаpiю в yжгopoдi 3аснoвaHo
1794 p

. '3oднoipyкoписнolnpaцio MикoлиТеoдopoвиva'пapoxaс Кopитнякtв'виднo'щoy)кe
1795 p булa тaм цJкoлa, дe yчитeлювaв тамoшнiй Aяк ЮpiЙ Пoпoвич P 1804 xoдилo дo тoi
Luкoли 1,l4дiтeй[25 с 16 17] oтoжмoжнaАуMaти'щoспискoпA Бачинськийклoпoтавсяпpo
rrвopeння в Кopитнякaх тpивtальнoi шкoли
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пpoгpal,lи He бyлo' - yчитeлЬ вчив тoгo i тaк, чoгo i як xoтiв, - yчитeлЬсЬкa
плaтня бyлa дyжe мaлa' _ в дeякиХ |'llкoлax yнитeлi-спiвЦiдiстaвaли 16.
20 флopiн piннo. leякi мiщани i peмiсники нaдсилaли свoТx дiтeЙ вчитися
дo гaличиHи - в гoлoв|.|иХ шкoлaх. Tак, нaпp., в лaвpiвськiЙ гoлoвнiй шкoлi
в pp .1833-1835 щилися Caвинa Poжилoвич, дoHЬкa i'aляpa з Maлoгo
Бистpoгo; |вaн !eмянoвич' си|,| cпiвaкa з ПeтpoвoT, a в pp. 1847-1849 _
lвaн ШaгaлaЙ, Mapкинa Тopiяй iiн. [41, с 80, 83]

Heмaлo зaкapпaтсЬкиx юнaкiв yчилoся в ХV|l i нa пoнaткy XVl|l ст в
сepeднiх i вищиx |'llкoлax зa кopдoнoм y Biднi, Пer.шгi, Xapкoвi' Moсквi тa
в т. 3в кStudium ruthenum> пpи Львiвськiм yнiвepситeтi. Пpo тoЙ тяжкиЙ
ц.lляx, щo йoгo дoвqAилoся пepeйти багaтьoм з тих юнaкiв, щoб дoсягнyти
вищoi oсвiти, яскpaвoю iлюстpaцiсю мoжe слy)кити aвтoбioгpaфiя
згaдaнoгo y)кe o. Mикoли Тeoдopoвина. M. Тeoдopoвич, сиl{ пaн.oтця
Maтeя' Hapoдився 1755 p. Пepшy гpai,tory нaбyв вiн дoмa' a 8-лiтнiм
х,loпцeм всryпив дo ttioнaстиpсЬкoi l.Uкoли в MaлiЙ Бepeзнi Чepeз двa
poки встyпив вiн дo yжгopoдсЬкoi eзyiтсЬкoТ ЦJкoли. щoб нaвчитися
лaтинсЬкoi мoви' iтaмдiйшoвдo гpaматичнoгo клaсy P.177o встyпивдo
tlJкoли пiяpiстiв y Тoкai, дe зaкiнvив синтaксy, a пoтiм пoвep}iyвся дo
y)кгopoдсЬкoi e3yiтсЬкoТ сeмiHapiТ, дe пpoЙшoв клaсy пoeзiТ тa pитopики.
Фiлoсoфiю сгyдiювaв вiн в Бyдинi, a бoгoслoвiс - y вiдeнськiм Бapбapeyмi
i  aбсoльвyвaв йoгo 1779 p'  Пepeбyвaючи нa стyдiях в Бyдинi '
M Teoдopoвич дyжe бiдyвaв. l{oб заспoкoiти cвiЙ гoлoд. Чaстo-гyстo
хapчyвaвся y кaпyцинiв, фpaнцискaнiв i iнших нeнцiв oстaнкal'и стpaв y
мискaх i гopшкax, a пepqд Piздвoм Хoдив paзoi' з тoвapишaми пo сyсiднix
HlмeцЬкиx пoсiлoстяx 3 пaпepoвиil' вepтeпoil' [25, c.19-28J.

Ужe в кiнцi XVll| ст сepeд pyсЬкoгo дyxoвeнствa Угopщини бyлa дoсить
знaчнa кiлькiсть oсiб з oсвiтoю, щo дaлa iм дoстaтне зHаHHя лaтинсЬкoj
мoви*' aлe нaтoмiстЬ зaлишилa ix aнaлЬфaбетaми щoдo свori piднoi
мoви. oтoж, €пискoп А' Бaчинський 1798 p. звepнyвся дo дyХoвeнствa з
oбiжникoм, дe сyвopo Haкaзyвaв дyхoвeнствy paнiшe, нiж yнити свoix
синiв нyжиx мoв, пoдбaти пpo тe' щoб вoни бyли пpизвичaeнi <въ свoeЙ
пepвoнaчaльнoй pyскoй>. <Cъ бoлtзнiю сepдцa ви)кдy, Жe мнoгиxъ
poдитeлeй сЬ|Hoвe пo бoльшe poкaХъ изъ ЛaтиHскиХь цJкoль с*мo нa
eксa.йeнъ пpихoдящlи и дo сaнy Клиpичeскoгo встyпити жeлaющiи въ
свoeЙ pyскoй нayц'Ь тaкъ баpзъ зa нeдбанi и и г лу niи нeв*щдьt п pиxoдятъ,
Жe aHи Читaти, aни сai,loe eщe и[,tя свoe нanисaти - и3ъ нaп*вy )кe, или
yстaвy ЦepкoвHoгo aни yстa paствopити oтнюдЬ нe знaЮтЬD [35' с 57]

'Hапp ' 3гадaниЙ сiльський паpoх o Mикoла Тeoдopoвин нaписaв лeтинсЬкoю мoвoю
iстopiю кopитнянськoT цepкви та |T свящeникiв y тpьoх тoмах У тoмi 2 вмiстив свoю
asгoбioгрeфiю; витяг з нeТ пoAaHo в сrаттi Mикoли Лeлeкача [25. с 1 929]
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Haвкoлo A Бaчинськoгo yтвopився rypтoк oсвiчeниx дiяviв, щo зaнялися
лrтepaтypнoю дiяльнiстю. чolt'y дyжe спpиялa бiблioтeкa, щo iT зaсHyвaв
A. БaчинськиЙ пpи eпискoпсЬкiм дoмi: y l(e 3a чaсiв A. Бaчинcькoгo
бiблioтeкa нaлivyвaлa 9000 тoмiв |34' c 12|.

Hayкa в лaтинсЬкиx цJкoлaх i дaльшi стyдii в yнiвepситeтax - y Biднi,
в Пeштi, Львoвi i iн. дaли 3акаpпaттю цiлy низкy вчeних; з числa jx

бaгaтo 3aЙнялo пpoфeсopськi i yнитeльськi пoсaди в шкoлax ГaличинЙ,
Haдднiпpянськoi Укparни тa Poсi.|. як oт MихaЙлo БaлyдянськиЙ- (бyв
пepцJи i, peктopoм Пeтepбypзькoгo y н iвepситeтy ), Baсил ь Кy кoл ьн и к, I вa н
opлaЙ (oбидвa бyли диpeктopa]uи г iмнaзi l  вищиx Hayк в Hiжинi. a
I opлaЙ - пiсля тoгo бyв диpeктopoм лiцeю в oдесi), |вaн 3eмaнчик,
Пeтpo ЛoдiЙ (oбидвa бyли npoфeсopaми Львiвськoгo yнiвеpситeтy, a
П Лoдiй пiсля бyв пpoфeсopoм ПeтepбypзЬкoгo yнiвepситeтy), MиxaЙлo
ll.|aвницькиЙ (пpo HЬoгo yЖe бyлa згaдкa), Кoстянтин Пaвлoвиv (бyв
aд'Ютантoм Xapкiвськoгo yнiвepситeтy), AндpiЙ Дyдpoвин (бyв тaкoж
aд'ютaHтo]t' Xapкiвськoгo yнiвepситeтy), |вaн Бiлeвич (бyв yнитeлeм в
кypськiй г iмнaзi i) ,  ЮpiЙ Гyцa-Beнeлiн (niсля зaкiнчeння ]r 'eдиЧнoгo

фaкyльтeтy Moскoвськoгo yнiвepситeтy зaймaвся iстopieю слoв'яH
oсoбливo бoлгap: бyв кaндидaтoм нa пpoфeсopa слaвiстики Moскoвсь-
кoгo yнiвepситeтy' aлe пepeдчaсHo пoмep нa 37-мy poцi свoгo )киrтя),
Mихaйлo Бiлeвич (бyв пpoфeсopoм гiмнaзii вищиx нayк в Hiжинi; свolм
дol.|oсoм нa кoлeгy пpoф Mикoлy Бiлoyсoвa спpиЧи}|ився дo звtлЬнeнHя
oстaннЬoгo 3 пoсaди - з зaбopo|.|oю yЧитeлювaти в бyдь-якiЙ шкoлi**,
Iвaн Пилянкoвич (бyв yнитeлei' пepuJoi киjвсЬкoi гiмнaзri в pp. 1822-
1835) [36'  c 27-3О' 39-40; 3 '  с 215].

Cлyжбa зaкapпaтсЬкиx pyсинiв пoзa бaтькiвщинo}o свiдчилa пpo тe'
як пpaвдивo зayвa)кyс M ГpyшeвськиЙ, нaскiлЬки Maлo inoглa знaЙти coбi
y)китoк .qoмa HoBa зaкapпaтсЬкa iнтелiгeнцiя [15, с 315]. Тaк зaчaлaся
eмiгpaцiя з Угopщини дo Poсii, звичaЙнo, бeз нiякoТ iдeйнoТ цiлi, бo. зa
вислoвoм M Boзнякa, (тail,t - (нa Угopщинi - с ) нaЙnepшe пoзaвидyвaли
пpoвtдники Угopськoi Pyсi дoбpoгo ситyoвaння i noчeстeЙ тaмoшнiм
виxoдЦям дo PoсiТ> [3. с. 215]

Bсe ж i сepeд висoкoocвiчeних зaкapпaтсЬкиx pyсинiв тoгo нaсy бyлo
дeкiлькa oсiб, щo пpaЦювaли нa свoiЙ бaтькiвщинi для дoбpa свoгo
нapoдy' 3 числa tх слiд oсoбливo згaдaти MихaЙлa Лyкaя (пpибpaнe
пpiзвищe. a пpaвдивe _ Maтяцкiв) тa Йoaникiя Бaзилoвинa M ЛyvкaЙ

.Maдяpськe qдy> тpaнсрибyвалoся в poсiйокiй мoвiяк <чь> зaмiсгь <дь> aтoмy пpiзвиuр
Балyдьянськoгo бyлo в Poсl,t кБалyньянcкiй>

..,Qoкладнir.шe пpo дoнoс M Бiлeвича на свoro кoлery M Бiлoyсoва poэпoвrAaю в po3дiлt
<oсвiтa на l{адAнiпpянсЬкiЙ Укpаiнi в x|x сr-))' дe мoвa йAe й пpo iстopiю гiмнaзlТ вищих наyк y
Hiжинi 
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видaв лaтиHсЬкoю мoвoю пepшy нa УгopсЬК|Й Pyсi Hayкoвy гpaмaтикy
yкpaiнськoi Moви _ (Gгammatiсa Slavo-Ruthenа> (Бyдин, 1830 p [ Пpaвдa,
в свoiЙ пpaцi M ЛyvкaЙ пoдae гpar\'aтикy нe живoi yкpaiнськoТ пnoви. a
<бiблiЙнol>, кapпатo-pyсЬкol п4oви, щo нaЙбiльшe збepeглa HaЙдaвнiЦJi
фopми ЦepкoвHoслoв'янсЬкoi мoви, Й Бaзилoвич, iгyмeн Myкaнiвськoгo
n,toнaстиpя' сиaв i видaв y Кoшицяx,.в 6 тoмaх _ y pp. 1779.18o5 - пepший
нayкoвиЙ iстopинниЙ твip' щo збyдив нapoднy свtдoмiсть. Toй твip HoситЬ
тaкy Haзвy: <Brevis notitia fundationis Тheodori Koriathovitolrm duсis de
Munkaсs> [23' с 39]

Ha пoнaткy 40-х poкiв XlХ ст в нapoдних llJкoлaХ всe бiльшe мiсцe
знaхoдитЬ живa п'oвa зaмiсть (кни)кHoгo язичiя>. Ужe p 1847 виЙшoву
Бyдинi бyквap - <Книжиця читaлЬHяя для нaчинaющиxъ) oлeксaндpa
.[yxнoвиva, щo дiЙснo дбaв пpo пiднeсeння pycькoT кyлЬтypи i нapoднoi
свiдoмoстi нa Угopськiй Pyсi 3гaдaю тaкoж, щo A. Дyxнoвиv пepший видaв
pyсЬкoю мoвo1o пiдpyчHик пeдaгoгiки для yvитeлiв. - <Hapoднaя пeдaгoгiя
въ пoлЬзy oyчилищъ и oyчитeлeЙ сeльскихь>' Ч ,| <Пeдагoгiя oбщaя>
(Львiв, 185т)|24' с. 99].

Пoдii 1848-1849 pp зanoвiдaли кyлЬтypHe вiдpoджeння Угopськoi Pyсl:
aвстpiйськиЙ Уpяд, бaжaючи пoдaвити пoвстaнHя f\4aдяp пpoти Aвстpii,
зaдyмaв npvix|l|л|^тИ дo сeбe yкpalнцiв i для тoгo yвa)кaв зa нeoбxiднe
Аaтv'| pуcинaм дeякi пiльги B мeмopaндyмi зaкapпaтсЬкиX pyсинiв. щo
Йoгo 14 жoвтHя 1849 p пoдaлa ypядoвi спeцiaльнa дeпyтaцiя, бyли тaкi
дoMaгaHHя: зaснyвaння pyсЬких HapoдHиx шкiл, г iмнaзtЙ, пpaвниvoi
aкaдeмiT, пepeтвopeння Львiвськoгo yнiвepситeтy нa pyськиЙ, видaвaнHя
pyсЬкoT гaзeти тa свoбoди дpyкyвaти киpилиЦeю Bнaслiдoк тoТ пeтицii y
тpЬox pyсинсЬкиx жyпax (yжськiЙ, мapмapoсЬкiЙ i бepeжанськiЙ) нapoднi
шкoли пepeдaнo пiд кepyвaння pyсЬкиx кoноистopiЙ в тиx мiсцяx, дe
бiльшiсть насeлeння бyлa pyськoi нaцioнaльнoстi;  в yvитeльськiЙ
сeмiнapii yvнi мaли нaбyвaти зHaHня pyсЬкol мoви' a в тpЬox гiмназiяx
УгopськoT Pyсi_ в Ужгopoдi, Cигiтi тa Myкaveвt_ pyсЬкa [,toвa стaвaлa
oбoв'язкoвиM пpeдMeтoM нaвчaHHя |22, c 93| 3aвeдeнo pyсЬкy .\'oвy тaкo)|(
в дiлoвoдстB| ypядoвих iнститyцiЙ pyсиHсЬкиx )кyп. нa нoлi якиx ypяд
пoстaвИв Адoльфa loбpянськoгo Пiд впливoltj Haд)кyпaнa А !oбpянсь-
кoгo. щo бyв мoсквoфiлoм, пpиХилЬникoм Poсii i yсьoгo poсiЙськoгo,
зaпaнyвaлo нa УгopськiЙ Pyсi мoсквoфiльствo, aлe кoли Haстyпив
дepжавний дyaлiзм (1867) i  мaдяpи стaли noвниMи гoспoдapями Ha
Maдяpщинi.  тo мoсквoфiли, зa влyЧHим вислoвoм B Гнaтю-
кa' <Пoтpaпили пoгoдити мoсквoфiлЬствo 3 MaдяpствoМъ> тaк, щo тoЙ
нaцioнaльниЙ pyx' щo npoбyдився Ha Угopщинi, пoчaв пoвoлi 3aHeпaдaти
[9' с 46]

630

MaдяpськиЙ oснoвниЙ шкiльний зaкoн 1868 p. встaнoвив, щoдepжaвнl
шкoли Mo)lryтЬ бyти лишe з мaдяpсЬкoю виKлaдoвoю lt,loвoю, oдHaк дaвaв
пpавo yсiм нaцioнaлЬHoстям зaклaдaти шкoлy з тoю виклaдoвoю Moвoю'

щo пepeвaжaла в дaнiй мiсЦeвoстi Ha жaль, pyсини нe викopистaли в
Haлeх(Hoю мipoю тoгo пpaвa, щo iм пpислyгoвyвaлo, бo знaЙшлoся
чимaлo гpoмaд' дe кбaтькo> aбo мiсцeвa шкiльнa paдa клoпoтaлися пpo
зaвeдeHHя п,laдяpсЬкoi виклaдoвoi мoви в Цepкoвних гpeкo-кaтoлиЦЬких
шкoлaХ' l.{e бyв зaчaтoк тpaгeдii зaкapпaтсЬкиx pyсинiв: <нepoзyмtння
свoei лЮдсЬкoТ гiдHoстi, всyвaння сaмoгo сeбe дo чyжoгo nip'я Й нищeHHя
нapoдHЬoгo мaЙбyтньoгo> [16, с 49] Bсe ж дo 1879 p. <pyськi шкoли>>
Maли пpaвo нa свoe iснyвaння, i числo Тx эpoстaлo. Тaк. нanp ' p. 1874
(pyсЬких) шкiл нaлiнyвaлoся 57,l .

oснoвний шкiльниЙ зaкoн нeзaбapoll втpaтив свoю чиннiсть Пpaвдa'
вiн щe дoвгo афiшyвaвся мaдяpсЬкими дeлe/aтaми нa мiжнapoднiм

фopyмi, як пpиклaд Heчyвaнo] теpпимoстi liaдяpсЬкoгo Hapoдy дo |Hших
нapoдiв нa Maдяpщинi|26, c.264|

Cпpaвдi, p. 1879 виЙшoв, т зв. '  шкiльниЙ язикoвиЙ зaкoн, щo нaкaзaв
в yсix нeмaдяpсЬкиx шкoлax oбoв'я3кoвo зaвeсти нayкy мaдяpсЬкoj мoви.
Biд тoгo пoявилися pyсЬкo-Maдяpськi шкoли i мaйжe щopoкy тi шкoли
кiлькiснo зpoстaли, эдi як кiлькiсть чистo pyсЬкиx шкiл пoслiдoвнo
змeнI.Дyвaлaся. Так, p 1880 pyсЬких цJкiл бyлo 393, pyськo.мaдяpсЬких -
246, a p 1890 pyсЬкиx шкiл бyлo 211, a pyсЬкo-мaдяpських - 321

[l.|oб зaoxoтити yЧитeлiв нeмaдяpськиx шкiл дo кpaщoгo ycпixy в
нaвчаннi дiтеЙ мaдяpсЬкol trloви, мtнiстepствo oсвiти 1889 p видaлo нaкaз
пpo yдiлeння Haгopoд тиtt,t yЧитeлям, щo дoсягнyтЬ нaЙкpaщих yспiхiв
пpи нaвЧaнHl MaдяpсЬкo| мoви

3 пoчaткoм 80-х poкiв бaчимo нiби якиЙсь звopoт дo нapoднoI iloви
MaдярсьзиЙ мiнiстp oсвiти звeлiв nepeгля||yти пiдpyнники yгpo-pyсЬких
шкiл i нaблизити iхнe язичiс дo х(ивoi Hapoднo| мoви. 3a тy пpaЦю взявся
Bлaдислaв (Лaслав) ЧoпeЙ Biн пiдгoтyвaв дeкiлькa пiдpyvникiв, a тaкoж
<Pyськo-мaдяpськиЙ слoвapЬ), пpиЧoмy в пepeдмoвi дo ньoгo Л Чoпeй
вистaвив тeзy, щo <pyськиЙ язЬlкъ o сaмoстoятeлЬHЬ|Й и нe Mo)кe ся

дep)кaти нaphнieмъ poссiЙскагo> Cлiд тaкoж вкaзaти, щo p 1881 вiдкpитo
в Пpяшeвi гpeкo-кaтoЛиЦЬкy дyxoвнy сeмiнapiю

Пpoтe мaдяpизaцiя tlкoли Йшлa пoвним xoдoм. Ужe p 1B95 мiнiстp
oсвiти вИстyпив y пapлaмeнтt. щoб з paдiстю пporoлoсити, tЦo в бiльшoстi
MaдяpсЬкl4х шкiл мaдяpоЬкa lltoвa зaвeдeнa вЧитися 3 дoстaтн|ivl yсп|xoм'
aлe oдHoчaснo вислoвив свoс HeвдoвoлeHHя' щo в шкoлaх pylЙyнсЬкиx'
слoвaЦЬкиx i нiмeцьких [4aдяpсЬкa Moвa He дoсягae дoстaтнЬoгo yспlxy
oтoж вихoдитЬ, щo pyськi |.lJкoли в oчax мiнiстpa зaслyжилИ noxвaлy 3a
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yспiшHe HaвчаHHя pyсЬкиХ дiтeй MадяpсЬкoT мoви [43, с.  98-99]
P' 1902 вийшoв нoвий мiнiстepськиЙ нaкaз, щo зaпoвiв лiквiдaцiю

тиx шк|л, дe нaвчaHHя мaдяpсЬкoТ r\,loви нe Mo)кe пoХвaлитися yспiхoм,
a тaкo)к встaнoвив, щo yся шкiльнa aдмiнiстpaцiя мaо вeстися виключHo
в мaдяpсЬкiЙ мoвi. !ля кpaщoгo зaсвoоHня HeMaдяpсЬкиMи дiтьми
NiaдяpсЬкol мoви нaкaз 1902 p. зoбoв'язaв y)|(ивaти lлaдяpсЬкy мoвy в)+(e
вiд дpyгoгo шкiльнoгo poкy. a гeoгpaфiю, iстopiю i гopoжaнськy Hayкy
виклaдaти дiтям мaдяpсЬкoю мoвoЮ, щoб тим сaмим змiцнити в дiтяx
зHaнHя мaдяpсЬкo| Moви та пpищeпити .tм naтpioтичнe пoчyття |43,
с 1o0]. Bнaслiдoк всix тих нaказiв He змeHшyвaлacя кiлькiсть як pyоЬких,
тaк i  pyськo-MaдяpсЬкиx шкiл. бo бaтьки pyсинiв вoлiли npимiщyвaти
дiтeй пpoстo в rvlaдяpсЬких шкoлaх, нe бaнyvи oсoбливol piзницr мiж
пepuJиMи ioстaннiми. Haпpиклад. 1905 p. бyлo pyсЬких шкiл 47, pyсЬкo-
мaдяpсЬкиx - .113' a .t906 p. пepшиx булo 23, дpyгиx - .108

Heзaбapoм, a сaille 1907 p. нaспiв зaкoH, з iнiцiативи мiнiстpa oсвiти
гp Aпoнiя (тoмy закoн тoй пpидбaв нaзвy <Aпoнiiв зaкoн>) пpo завeдeнHя
в yсiх шкoлaх ['aдяpсЬкo| виклaдoвo| мoви. У всiх нeмaдяpсЬких |'lJкoлax,
згIдHo з тиlt,l зaкoHotd, нaвчаHHя мaдяpсЬкoТ мoви малo бyти зaвeдeнo
тaк, щoб нeмaдяpсЬкi дiти в кiнцi нeтвepтoгo шкiльнoгo poкy пpaвилЬнo
вислoвлювaлися пo-мaAяpсЬкo]\'y як yснo, тaк i нa письмi Haвнaння y
всix шкoлаx мaлo пpoвoAитися з пiдpyнникiв, ypядoвo yХвaлeниx
Фopмyляpи, нan|^cИ, oбiжники. клaсoвi жypнaли (кaтaлoги) i т п мaли
вeстися y вс|х [Дкoлax лиuJe пo-MaдяpсЬкoмy [26, c 272| Biд тoгo vaсy
3HиКпи чИстo pyськi шкoли i  збepeглися лишe y нeвeличкiЙ кiлькoстi
pyсЬкo-мaдяpськi шкoли, напp , в .1 913 p ix нaлiчyвaлoся всЬoгo 34 oтoж,
нe бyдeмoдивyвaтися тoiЛy, щo зaкapпaтсЬкi pyсини щoдo писЬпneннoстi
стoяли нa дyжe HизЬкo|l,y piвнi: vитaти i писaти вмiли лeдвe 7% чoлoвiчot
cтaтi i 4o/o _ жiнсrчoТ статi; тiльки читати - 1 ,5o/o чoлoвiчoТ cтaтi i 2o/o яtlнoчoi
cтaтi; дopoслиx HeписЬмeHHих - 41o/o чoлoвiчoТ стaтi i 45% жiнoчoТ стaтi
3 зaгaльнoi кiлькoстi дiтeй, зoбoв'язaниx, згiднo з зaкoнoм, вiдвiдyвати
шкoли, бiля 4Оo/o He xoдилo дo шкoли [40' с. 426].

Бeзцepeмoннa лiквiдaцiя мaдяpсЬкoю влaдoю pyсЬкиX шкiл на
УгopськiЙ Pyсi нe знaйшлa свoeчaсHo гoстpoгo зaсyдy нi дoмa, нi нa нyжинi.
oсь щo писaв 3гoдoм 3 пpивoдy пoвHoi лiквiдaцii pyськиx шкlл oдиH з
пiзнiшиx активl-iиx дiячiв нa пoлi нapoднoТ oсвiти на 3aкapпaттi Юлiй
PeваЙ. <Пpoклятa сyдьбa pyсЬкиХ шкiл, кoли гloдyмaти, щo вiд 1875 дo
p 1907 зHищeнo 571 шкoлy, oтЖe, зa 32 poки злiквiдoвaнo pyсЬкe
шкiльництвo дo /pyнтy. Тa чи бyв дакгo з HaЦJиХ nатpioтiв свiдoмиЙ сeгo
нeмилoсepди, vи пiдписaв гoлoс дoмa aбo за гpaHиЦeю в iнтepeсi Hаtшoгo
нaц|oнaлЬHo-кyлЬтypHoгo пoHeвoлeнoгo нapoдa' ни oдiзвatsся дaктo в
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oбopoнi pyсЬкиx шкiл? oтвiтa глядaв я нa сi зaпити, тa, нa ЖaлЬ, He
знaЙшoв> [43' с. 101]. Cпpaвдi' мoЖeпoвстaти питaHня, чoмy нeвистyпили
Hа 3axист pyсЬких шк|л зaкoHHl пpeдстaвHики pyсинсЬкoгo HaсeлeHHя
3aкapпатгя з тpибyни мaдяpсЬкoгo пapлaмeHтy? Так, дiйснo бyлo трe
pyсЬких дeпyтaтiв iз 3aкapnaтгя' aлe всi вoни зaписaлися нe яК pуcuHu, a
якepeKo-KamoлuКu дo мaдяpiв i мaдяpських пapлaмeнтсЬкиХ клyбiв, пpи
чot.,y кoжHий з pyсинiв-дeпyтaтiв встyпив дo iншoгo клyбy [10' с 299].

Тpeбa пpизHaтися, щo лeдвe vи дoпoмiг би свiЙ vи нyжий гoлoс в
iнтepeсi yкpаiнськoгo Hapoдy Ha Maдяpщинi' кoли B3ЯTИ H.1 yвary, щo в
пyблivнiЙ oпiнii за кopдoнoм склaвся пoгляд Ha мaдяpсЬкии Hаpoд як нa
oдиH 3 вiльнoлюбниx нapoдiв. Cпpaвдi, як вiдoмo, гaлицькi yкpaiнцi сaмe
в чaс святкyвaння мaдяpaми .l 000.лiття lйaдяpсЬкoТ дepжaви B.lcтуnилvi
з пpoтeстoМ пpoти мaдяpськoi пoлiтики щoдo зaкapпaтсЬкиx pyсинiв
Пpoтeст тoй з дня 1 5 нepвня 1 896 p.' щo Йoгo пiдписaли визначнi гaлиЦькi
дiянi (|.  Фpaнкo. M. Пaвлик, Ю. Poмaнчyк i  iн.) тa aкaдeмivнa pyсЬкo.
yкpaiнсЬкa мoлoдiж, к iнчaвся тaк: (Кoли ми нинi. . .  п iднoсимo
тopжeствeнниЙ пpoтeст пpoти бpyтaльнoмy виHapoдoвлЮвaHHю,
eкoнoмiчнoмy pyйнyвaHHЮ' дyХoвHoмy oтeмлювaFiню i мopaльнoмy
yn|длювaнHю yгpopyсЬкoгo нapoдa . тo ми пepeкoнaH|' щo вистyпaeмo
He пpoTив свoбoди, He пpoтив ryмaннoсти, нe пpoтив noстyпy, а npoтив
бeзвстиднoмy i бeзсoвiснoft,ty нaдyживaHню тиХ висoких слiв для бpyдниx
нaвiть нe нaцioнaлЬHиx, a вyзЬкoкaстoвих цiлeЙ> [20' c 9] oднaк пpoтeст
тoЙ пpoлyнав, як гoлoс сepeд пyстeлi

Тiльки в oстaннiЙ Чaс _ пepeд свiтoвoю вiЙнoю - пoчaв вихoдити нa
свiтлo дeннe пpaвдивиЙ пoгляд бoдаЙ пooдиl-|oких нyжинцiв нa oсвiтню
noлiтикy мaдяpiв oсoбливo вeликoгo poзгoлoсy вЧиHилa пpoмoвa oдHoi
лiкapки з Чикaгo нa мlжнapoднoмy лiкapсЬкotvly з'iздiв Пeuлгi 1909 p.' дe
вoнa смiлo пpoгoлoсилa, щo жaхливий стaн 3дopoв'я пepeсeлeнцiв з
Maдяpщини дo Aмepики став iй зpoзyмiлим тeпep' кoли пepeсвiдvилaся
в сaмiЙ Maдяpщинi, щo 90% нeмaдяpсЬкиx дiтeЙ нe мaютЬ piднol tlJкoли
3a тaкy шкiльнy пoлiтикy мaдяpи' на iT дyмкy, He мaютЬ взaгaлi пpaвa нa
Ймeнyвaння сeбe цивiлiзoвaним нapoдoм [21' с. a38].

He тpeбa забyвaти. щo шкoлa для зaкapпaтсЬкиХ pyсинiв бyлa нe
тiльки чy)кa, aлe й гipшoi якoстi: tlJкoли нa 3aкapnaтгi в свoТЙ бiльшoстi
бyли oднoклaсoвi. a тoмy дiти винoсили 3i шкoли fvtaлo зHaння, швидкo
цiлкoвитo зaбyвaли гpaмoтy, тaк щo пoпoвHювaли сoбoю кaдpи
HeписЬп/leHниx. УстaткyвaHня тиx шкiл бyлo 3лe. - нi шкiльниx пpилaдiв'
нi бiблioтeк в сiльськиx llJкoлaх нe бyлo. eдинy втixy тaкoгo лиХoгo стaнy
oсвiтньoT спpaви нa 3aкapпaттi в oстaннix чaсax мaдяpсЬкoгo пaнyвaння
дeХтo зHахoдив y тoмy, щo тoЙ стaн зaтpимaв pyсинiв вiд пoвнoT
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дeнaцioнaлiзaцiТ, бo т i  pyсиHи, щo жили ближчe дo MaдяpсЬкиХ
кyлЬтypHиХ oсepeдкiв, пpиHяли чyЖy кyлЬтypy i '  нe i ,aючи свoсl '
(виHapoдилисЬ скopиM тeI\nпoм lстaЛи твepдlI'lJиMи мaдяpar\iи oд саMих
мaдяpD [44' c 252|

eдиним пpидбaнням pyсиHiв вiд мaдяpсЬкoi влaди слiд пpизнaти
вiдкpиття Heзaдoвгo пepeд свiтoвoю вiйнoю yчитeлЬсЬкo| сeмiHapi l  в
Пpяшeвi (1911)

3 вибyxoм свiтoвo.i вtЙни мaдяpи цiлкoвитo уcуHуnи pyсЬкy Moвy з
пpeдмeтiв нaвчaння в |'lJкoлaХ 3aкapпaття Toмy r.uo 3нaЧHа чaстиHa тoгo
кpaю бyлa в paЙoнi вooн|-|иХ noдiЙ, шкiльництвo тaM мaЙжe зoвсiм
зaнeпaлo. Як вiдoмo, дoгoвopot\' в Caн-Жapмeн Лe з дня 10 вepeсHя
1919 p ЧeхoслoваЦЬкa peспyблiкa зoбoв,язалaся зopгaнiзyвaти
3aкapпaття в aдмiнtстpaтивHy oдиHицю пiд нaзвoю <Пiдкapпaтськa Pyсь>
з сaмoстiйним сeЙмoм Ta aвтo|.,|olt'ieю в спpaвaХ ti4oви, шкoли' peлiгir тa
мlсЦeвoгo yпpaвл|нHя

Pyськe шкiльництвo, щo зiстaлoся в спaдщинy Чexoслoвavнинi, бyлo
в тaкiм стaнi: 34 гpeкo-кaтoлицькi нapoднi шкoли тa двi гpeкo-кaтoлицькi
yчИтeлЬсЬкi сeмiнapii, - oднa хлoп'яЧa (зaснoв' 1793 p ), a дpyга дiвoнa
(зaснoв 1902 p )' oбидвi в Ужгopoдi Peштa шкiл бyли мaдяpськi, a сaмe,
кpiм нapoдних, 6 - гopoжaноЬкиx шкiл, 4 - сepeднi шкoли (3 - клaсичнi
гiмнaзii _ з лaтиFlсЬкoю Moвoю вiд пepшoгo клaсy тa з нeoбoв'язкoвoю
гpeцЬкoю мoвoю вiд 5 клaсy _ в Ужгopoдi*, Myкaveвi*- тa Бepeгoвi***' a
oднa peалЬHa Щкoлa в Miшкoвцях****, yЧитeлЬсЬка сeмrнapiя в Myкaveвi
(зaсн 191a p ). двtтopгoвeльнi шкoли _ в Ужгopoдiтa Myкaнeвi, кepaмivнa
шкoлa в Ужгopoдi' 5 дoпoвнююvиx .peмiсничих шкiл тa yсi спeЦiaльнt
шкoли, a сaмe, шкoлa для глyxoнiмиx дiтeЙ в Ужгopoдi тa npитyлoк для
дeфeкrивниx дiтeЙ в Ceвлюшi [32' с 9, 30' 43]

Пpи opгaнtзaцii шкiльництвa Ha Пiдкapпaтськiй Pyсi чeХoслoвaЦЬкa
влaдa oдpaзy нaтpaпилa нa нeспoдiвaHe yсклaдHeння: зHaчHa кlлькiсть
yнитeлiв вiдмoвилaся склaсти пpисягy нa вipнiсть нoвiй владi ' '  з 674
yнитeлiв лишe 379 злoжили пpисягy, a з 80 npoфeсopiв сepeднiх шкlл
лишe 6 злo)кили пpисягy |ншi здepжaлися вiд пpисяги. бo нe бyли пeвнi
щoдo мaЙбyтнoстi нoвoпoвстaнськoi дepх(aви l тiльки пiсля пiдписaння
ЧexoслoвaчЧинoю з Maдяpщинoю TpiaнoнсЬкoгo Mиpoвoгo дoгoвopy (4

.P 1613rp Ю lpyгеrзaснyвавгiмназlювГyмeннoмy.аp 1646пepeнeсeнoi.|дoУжгopoда
Аe дo 1773 p B-tили €зyiти щo iх 3aкликав дo Угopськol Pyсi гp Ю .Qpyгeт мaЙжe oднoчaс}{o 3
yнlатським пepeмисЬки1r' спискoпoм A Кpyneцьким [48. с 32J

.' 3аснoванo мyкаvlвськy гlмназiю 1 805 p . а yдepжавлeнo ij 1 873 p
... P 1890 зaснoвaнo в Бepeгoвi ни>к.ry peaльнy t.tlкoлy. а p 1894 пepeтвopeнo ii в |.iмнaзiю
'. . .P1897заснoвaнopeалЬнyt lJкoлyвУжгopoдi 'ap 1918пepeнeсeHoi l  дoMiшкoвeцЬ
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чepвня 192O p бiльшa чaстиHa yчитeл|в пiдпaли звtльнeнню зi слyжби
зa вiдмoвлeHня склaсти пpисягy Чepeз бpaк мiсцeвиХ yчитeлЬсЬких сил
tuкiльниЙ peфepaт Пiдкapпaтськoj Pyсi пpи3чaчив на вiльнi yчитeлЬсЬкl
пoсaди пoчaсти чexiв, пoчaсти eM|гpaнтlв. як yкpaiHЦ|в' тaк | poс|ян' з
числa тиХ, щo в тoЙ чaс пepeбyвaли в ЧeХoслoвaччинi |a5, c 296-297l.
Beликoю пepeшкoдoю для ypyХotvlлeHHя | 'JJк|лЬHoгo Haвчaння Ha
3aкapпaттi бyлa тaкoж вiдс7тнiсть шкiльниx пiдpyvникrв, бo тi пtдpyvники,

щo в)киBaлися в шкoлax пepeд пepeвopoтot\,l, визHaчaлися (язиЧ|eм), a

дo тoгo i Тx нe бyлo в npoдaжy [a6' с 31]
Гeнepaльний стaтyт Пrqкapпaтськol Pyсi, з дня 18 вepeсня 1919 p.

визHaЧив |l.loдo виклaдoвo| Moви в шкoлaх Пrдкapпaтськoi Pyсi' щo (мoвa
pycинсЬкa e мoвa HaвЧaHHя в пepших клaсах | poзвивaстЬся y вищих
клaсaх yсix шкiл> ToдiшнiЙ чeХoсЛoвaцькиЙ мiнiстp oсвiти Гyстaв Гaбpмaн
скликaB aHкeтy ЧeсЬкиx yЧeHиx; i  тt виpiшили (4 листoпaдa 1919 p ) '  щo
мoвa пiдкapпaтсЬких pyсинlв e Moвa yкpaiнськa

Пepшим шeфoм шкiльнoгo peфepaтy в Ужгopoдi стaв чeХ Иocип Пeшeк'
пpaвдивиЙ пeдaгot щo в свotЙ дlяльнoстi дoдep)ryвaвся засaди Яна Aмoсa
Кoмeнськoгo - HaвчaHHя Mar пpoвoдитися piднoгo [ioвoю yчHя'.

Й Пeшeк oдpaзy пoкликaв дo шкiльнoгo peфepaтy дp |вaнa
Пaнькeвичa, щo Мaв злaдити гpaмaтикy yкpalнсЬкoi ]иoви. MiсЦевi
мoсквoфiли зa дoпoмoгoю гaлицЬкиx пiдняли кpик, щo спpaвy мoBи [4aс
виpt|'JJити мiсцeвий сeЙм. щo мoвoю HaвЧaнHя мae бyти тa Moвa, щo Heю
nv|сanv1 тaкi письмeHHики. як oл .Qyхнoвин, eвгeн ФeнЦик, oлeксaндp
Пaвl ioвич i  iн Maдяpи i  <мaдяpoниD paдo п|дХoпиЛи тy сynepeчкy.
внaслiдoк чoгo в шкrльнtй сllpaвi нaстaв мoвt.1иЙ хaoс щo l дtстaвся тoмy
пepioдoвl, якиЙ вихoдитЬ noзa мeжi нaшoгo oглядy

У 1919l2o шк p стaH pyсЬкoгo шкiльництвa нa ПiдкapпaтськiЙ Pyсi
бyвтaкиЙ' 321 нapoднихшкiл, зних 130деpжaвних. a 191 _yдepх(yвaлися

гpeкo-кaтoлицЬкoю кaпiтyлoю Bчилoся в yсiх тиx l'l lкoлaх 36832 pyсЬкиХ

дiтeЙ; пiдкapпaтo-pyсЬкиx yvитeлtв (paзoм з eмiгpaнтaми) бyлo 496
Гopoжaнських шкiл бyлoдвi(з28 клaсaми' yvнtвбyлo в них 113. l  P 19.19-
,1920 всi тpи гiмнaзii (в Ужropoдr. Myкaveвi тa Бepeгoвi) пepeтвopeнo в
тзв , peaлЬнi г iмнaзi l ,  -  в ниx лaтиHсЬкa Мoвa виклaдaлaся з 5 клaсy.
BcЬoгo yннiв бyлo 447 ' з Hих - pyсиHiв - 334 Учитeлiв y ТpЬox гiмнaзiяx
бyлo 50' з ниx мtсЦeвих pyсинtв_ 24, poсiян.eмiгpaнтtв- 6 iyкpaiнцiв-

'oсь як хаpaктepи3ye Й Пeшeкa oдиH yкpaiнeцЬ з числa сepeAHЬoшкtлЬниx npoфeсopiв
Пlдкаpпатськol Pyсi: <Бyв живиfl' чoлoвlкoм Aля якoto нe iснyвaлa фpаза oпoвiдав vастo пpo
сeбe так, _ Я пpиixав нa Пiдкapпатськy Pyсь' щoб заснyвaти тrr pyськi tшкoли я craв на сeлl в
часи гoспитaцrЙ цrитися в Aiтeй пo.pyсcКvl, яй нaвчився aлe нa свo€ зAивyвaння спoстеp|r
oAнoгo дня. щo я HaB{ився пo-yкpa|нсЬки)) |33 c 202l

t
l
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eliiгpaнтiв - 6. y тpЬox yчитeлЬсЬкиx сeMiHapiяХ (дepжaвнa в Myкaveвi
тa двi - хлoп'яЧa i дiвoнa гpeкo-кaтoлиЦькi - в Ужгopoдi) зaвeдeнo pyсЬкy
мoвy; yннiв бyлo в ниx224 .Цвi спeцiaльнi шкoли бyли yдepжaвлeнo. B
шкoлiдля глyxoнlмих булo 45 дiтeЙ. в шкoлiдля дeфerгивl.lих дiтeЙ бyлo
33 Кpiм тoгo' бyлo двi тopгoвeльнi шкoли, - oднa шкoлa дepeвooбpoбнa
тa .t6 

дoпoвl-lююЧИх peмiсниниx шкiл з 5 клaсами, з них23 _ пiдкapпaтo-
pyсЬкиx У всix дoпoвнюючих Щкoлax вчилoся 1258 дiтeЙ, з них 259
pyсинiв [32' c '  8 '  9 '  14, .16' 20, 21, 30, 37, 38' 43' 45| '

3yпинюся тyт кopoтeнЬкo нa пoзaшкiльнiй oсвiтi' Maдяpськa влaдa
зoвсiм нe дбaлa пpo пoзаtшкiльнy oсвiтy pyсинiв Bсe, щo бyлo зpoблeнo
Hими нa тoмy пoлi, бyлo дiлoм саtl,их pyсинiв Пpaвдa, зpoблeнo ними
дyжe п'aлo Тaк, нeзaбapoм пiсля .l848 p пoвстaлa в дeякиХ гpoмaдaх
дyмкa пpo зaвeдeння ЧиталeнЬ iбiблioтeк Haпpиклaд' гpoмaдa в opябинi
нa Bишнiм Cпiжy yХвaлилa щoнeдiлi тa в святa пiсля слyжби Бoжoi
зiбpaтися в шкoлi aбo дeiндe тa cлухaтИ: <щo i як дe в свiтiдieться? як ся
нашi poдимцi мaють?> P 1850 aвстpiЙськиЙУpядпoчaв видaвaти y Biднi
<Btстникъ, пoвpeмeннe писЬt\ 'o; пoсвящeннo пoлитиЧeскoмy и
HpaвствeнHoмy oбpaзoвaнiю Pyсин<lвъ aвстpiЙскoй дepжaви>. зa
peдaкцiею lвaнa ГoлoвaцЬкoгo' B oднoмy з чисeл тoгo чaсoписy вистyпив
opeл-ТaтpaськиЙ з зaкликof\l дo pyсЬкoТ iнтeлiгeнцiT - зaклaдaти p,ля
нapoдy нeдiльнiшкoли тa гypтки читaчiв, a в ч 4 кB*стникa> зa 1851 p
з'явився зaКлик. зa niдписoм <Pyсскiй Пyтникь зъ CtвepнoЙ Угopщиньt>
пpo зaсHyвaHHя пo мiстax i сeлax читaлeнЬ, (дo кoтpиx кoжниЙ мiг би
нaлeжaти зa п'aлy вклaдкy, a зa злoженi тaким чи|-|otvl гpoшi нexaЙ би
кyпoвaнo кHи)кeчки для yбoгих дiтeй' для Hayки i зaбaви; тa poздaвaнo
бeзплaтнo yбoгим писЬмeHниM pyсинaм) [28, с. 47,49|

Bпеpшe oл flyхнoвич зaдyмaв зaлoжити спeцiaльнe тoвapиствo
для видaвaнHя книжeчoкдля Hapoдa, aлe здiЙснeння тoiдyмки стaлoся
вжe пiсля Йoгo смepтi (пoмep 31 бepeзня 1865 p ) Toгo сallroгo poкy
вiдбyлися yстaнoвvi збopи <Литepaтypнoгo oбщeствa св Baсилiя
Beликoгo>, щo пoстaвилo свoiм зaвдaHHяM' м iн , склaдaти i видaвaти
нaйпoтpiбнiшi пiдpyнники для нapoдHих шкiл тa дaти в pyки гpaмoтнoмy
люAy кopисHe читaння, щoб тaким tlJляxoм вiдтягнyти йoгo вiд шкiдливoi
нeдiльнoi гyлянки пo шиHкaх та вiд бaЙдикyвaння Ha чoлi тoгo
Тoвapиствa стaв A loбpянськиЙ oднaк 3a вeсЬ Чaс свoгo iснyвaння
(Тoвapиствo poзв'язaнo 3 квiтня 1902 p ), зa npизнaнням eвмeнa Caвa,
Тoвapиствo мaлo дбaлo пpo нeгpaмoтниЙ люд: <Пpaвдa, в 1870 p
пoЧaлo вживaти зaхoди дo видaBaHня p|зHиx пiдpyнникiв для HapoдHиХ
шкiл, aлe нoвi кepiвники Тoвapиствa тoЙ плaн нe здiйснили Bзaгaлi
кa)кyчи, тo бyдe вiчнa i HeпpoстиMa пof\,tилкa, щo Тoвapиствo св Baсилiя
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Beликoгo нe викoнaлo тoТ нaЙпepшoT свorj  цiл i)  [34'  с.  28-29|
У 70 poкax нa 3aкapпaттi зaпaнyвaлa HeпpoглядHa тei 'pявa:

<|нтeлi/eнцiя спaвить Maдяpщинy, a наpiд pyськиЙ бiдye дoмa бeз
oбopoни й пpoсвiти. aбo вaндpye нa зapoбoк в дaлeкиЙ.дaлeкиЙ свiт -
дo Aмepики> [28, с. 1 26]. Caмe тoдi - 1 875-1 876 p двiнr вlдвiдaв Угopcькy
Pyсь MихaЙлo fipaгoмaнoв. У чaсi свoгo дpyгoгo пoбyтy в Ужгopoдi
M Дpaгoмaнoв yмoвив peдaктopa чaсoписy <<Кapпaтъ> o. Mикoлy
Гoмичкoвa нaдpyкyвaти в тoмy чaсoписi стaттю M. flpaгoмaнoвa пpo йoгo

дoслiди Hapoднol слoвeснoстi в Poсii paзoм з вiдoзвoю дo yгopсЬкиХ
pyсинiв, щoб зiбpaли для |-|Ьoгo пiснi i кaзки свoгo нapoдy. <Кoпи пiсля
1876 p. - nишe в свoiХ спoгaдax M. flpaгoмaнoв' - в aвстpiйоькiЙ пglaтt
всилилaсЬ лaйкa пpoти мeнe, тo вистyпив пpoти мoiх лiтepaтypних
пoглядiв i Гoмичкoв y <Кapпaть> i сказaв пpoстo i яснo - <г. ,Qpaгoмaнoвъ
xсF{eтъ oтъ нaсъ, чтoбъ ]ul,| писaли язЬ|кo]t,tъ слyгъ, нo литepаrуpa пи[.Ueтcя
вeзд.t для гoспoдинoвъ)). Bиxoдяvи з сeгo пpинципy, Гoмичкoв змaгaвся
писaти в <Кapпaтъ> пo.poсiЙськoмy (стaвляЧи чaстo кoлo poсiЙcькиx слiв
мaдяpськi), a нapeштi мaйжe пoкинyв свiЙ <pyсскiй гoспoдcкiЙ язьtкь>,
кoтpиЙ y Heгo бyв нaйдивoгляднiЙшe язичie' i стaв писaти цiлкoм no.
мaдяpсЬкoмy I peзoннo' бo, кгoспoдa> poсiянe дaлeкo, a Maдяp п|д
бoкoм> |18' c 425426|

Tiльки з 80-x poкiв X|X ст. пoчaли виxoдити пiдpyнники; чaсoписи,
нayкoвi npaцi i noпyляpнi книЖg{ки, щo ix склaдeнo ['oвoю, бiльш.мeнцl
нaближeнoгo дo Fiapoднoi. Тyт наЙбiльшe пpислyЖилися Лoслaв ЧoпeЙ,
ЮpiЙ ЖaткoвиЧ, д.p Гiядoн CтpипськиЙ, Aвryстин Boлoшин тa iн. Пpo
Л Чoпeя бyлa yжe згaдкa' a тyт Bкaжy нa гoлoвнiшi пpaцi Ю. Жаткoвичa,
Г Cтpипськoгo тa A Boлoшинa.

Ю )Кaткoвич e aвтop тaкиx пpaць: <Mиxaил Maнyил oльшaвськиЙ
(1s94). <И Бpaдaн,, (1898)'  <<Mихaил Лyнкaй> (1910)..Цp Г. CтpипськиЙ
бaгaтo пpислyжився дoслiджeнню дpyкapствa тa стapoдaвнЬoТ
писЬMeHHoстi нa Угopщинi тaкими свojми пpaцями, як (стapшa pyсЬкa
письмeннiсть нa Угopщин't> (,l907), <3 cтapшoi письмeннoсти Угopськoi
Pyси> ( i i  вмiщeнo в 117-118 т <3aписки Hayкoвoгo Тoвapиствa
iм Шeвчeнкa y Львoвi>), oЧи бyлa дpyкapня въ Гpyшeвt>, <Пoчaтки

дpyкapствa нa Пoдкapпaгt> (в чaсoписi <3opя - Hajnal>, Ужгopoд, .|942'

чч 1-2, 34). A. Boлoшин нaЙ6iльшe пpислyжився кyлЬrypнolt'y poзвиткoв|
yгopсЬкиx pyсинiв свoiми пiдpyvникaми тa видaвaнHям чaсonисiв <<Hayкa>>
i <Ceлo>, зa свoею peдaкцieю, тa <Бiблioтeки для нapoдaD. 3 числa йoгo
пiдpyvникiв вiдoмi <<Читaнкa>, <Aзбyкa>, <Apитмeтикa> i iн. |2' c. 151.
1541.

Ha жaль, змiстoм свoiм нapoднi видaння, oсoбливo чaсoписи,

637



Biддaвaли мepтви1t4 дyxo]t,t. oсь, нaпp., щo nисaв 1906 p. Boлoдимиp
Гнaтюк, oдин з нaЙкpaщиx знaвцiв Життя i пoбyтy 3aкapпaтrя, пpo
Чaсoпис кHayкa>, щo Йoгo тoдi peдaгyвaв A BoлoLuин: <f lля
xapaктepистики тoгo чaсoписy нaвeдy дeкiлькa зaгoлoвкiв пepeдoвих
стaтreЙ <Hayки>. КoжниЙ пpизнae' щo в ХV|.ХV|| ст. вoни, iЛox(e, щe
вiдпoвiдaли б свoiЙ мeтi, aлe в ХX ст. - cилЬнo зaпiзнилися. Я вибpaв
ТХ лишe з нaйoстaннiх чисeл. oсь вoни: <<Пoкaйтeся i iспoвiдaЙтeся!>,
<TpeзвeннiстЬ пpaвoслaвнoгo xpистiянинa> <Hoвa кaплиЦя - нoвиЙ
npeстoлD. <Xpeщeння слoв'я|-|)) .. i т. д. Кpiм циx стaттeЙ, щe тpoxи
гoвopитЬlся пpo пoдiТ, гoлoвним чиHoм, пpo вбивствa, кpaдtжки, всiлякi
сeнсaцiЙнi випaдки, дeкiлькa aнeщoтiв, дeкiлькa pядкiв пpo vиннiсть
виоoкoпoстaвлeних oсiб, - i oсь цiлe числo! 3a тe нiкoли нe знaЙдeтe
жaднoi 3гaдки пpo пoлiтиvнt пpaвa pyсинiв, пpo iХ пpигнoблeння, пpo
нaцioнaльниЙ pух сepeд iнших yкpaТнцiв, npo eкoнolliннe стaнoвищe i
зaсoби для Йoгo пoлiпшeння, пpo нeoбхiднiсть нaцioнaльнoT opганiзaцii,
iт .  д.> [10'  с.  296].

Щoдo кiлькoстi чaсoписiв, щo виxoдили y свiт дЛя зaкapпaтсЬкиx
pyсинiв, - бyлa вoнa дoситЬ числeHHa i piзнoмaнiтнa. Чaстинy чaсoписiв
видaвaв aвстpiйський, a пiсля мaдяpськиЙ ypяд, a сaмe: <3eмскiЙ
п paвитeл Ьствeн ньl Й B*стн и кь дл я Кopoлeвствa oyгopщи н ьr > ( 1 850-.1 859,
Бyдинь), < Гe3eтa для нapoднЬlxъ yчитeлeвъ> (,t 868-.1 873, Бyдa.Пeштъ),
<Heдtля> (1898-1914, Бyда-Пeштъ), <UkrAnia> (1916, Бyдa.Пeшть),
<UkrЁnia> Bиxo.qилa зa peдaкцieю дp. г. Cтpипськoгo MaдяpсЬкoЮ Moвoю
тa стaвилa свoeю мeтoю виясняти пepeд мaдяpсЬкиM гpo[iaдяHствoM
yкpaTнсЬкi спpaви i  пpoпaгyвaти спiльнiсть iнтepeсiв oбox нaцiЙ
Пpoгoлoсивши y встyпHiЙ стaтгi (пepшoгo числa пpo пoтpeбy yтвopeнHя
yкpaiнсЬкoT дepжaви, peдaкцiя пiдкpecлилa, щo пiд yкpa|Hoю тpeбa
poзyмiти тy oблacть, щo tT oбiймae yкpaiнськe нaсeлeнHя пo дpyгiм бoцi
пjвнiчнo.сxiдниx Кapпaт>, a щoб o[lиHyти всякi нeпopoзyмiння, peдaкцiя
дoдaлa' щo мaдяp н|кoли нe зapaxoвye тyди тиx гpeкo-кaтoлиЦЬкиx
yгopсЬких гpoмaдяH, щo живyтЬ y пiвнivнo.сxiдних кoмiтeтax, i щo вiн
нiкoли нe iдeнтифiкyе Ix з yкpaiнцями, oтЖe виключar Тx зoвсiм з пoняття
(yкpaТF{цlD [17 ' c. 16-17|'

У числi тих чaсoписiв, щo iх видaвaнo для зaкapпaтсЬкиХ pyсинiв,
бyли peлiгiЙнi - <I-]epкoвнaя ГaзeтaD (1856-185B, Пeшти); <l-]epкoвньlй
Btстникъ для Pyсинoвъ aвстpiЙскoЙ дepжaвы) (1858, Бyдинъ),
yЧитeлЬсЬкiй чaсoпис _ <Учитeль,, (1867, Ужгopoдь): лiтepaтypнi -
<Cв*тъ> (1867-1871' Унгвapъ); <HoвьlЙ Cв.tтъ (1871-1872 Унгвapъ);
<Кapпaгь (1873-1886. Унгвapъ) здoдaткoм вiд pp. 1891-1893 <Пoлeзньlя
зHaHiя для yгpopyсскoгo Hapoдa>; <Hapoднoe чтeнie> (1869' Ужгopoдъ);
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<<ЛиgгoКЬ>" (18s5-1893, Унгвap), <Hayкa> (1897-1918' Унгвap -Ужгopqд)' -
вiд жoвтня 1903 p. peдaктopof\' бyв A. Boлoшин**, - 3 дoдaткai'и:
<Пoyнитeльнoe чтeнie>> (1904), <Cлoвo Бoжie> (1905)' <Ceлo> (1911)'
<<Читaльня (1914, Ужгopoдъ), <Pycькa Кpaiнa> (1919, Ужгopoд); кCвoбoдa>
(1 91 9, Ужгopoд); <Pyсин> (1 920 _ Ужгopoд), дитячиЙ чaсonис - <Cвtтлo>
(1916' Унгвapъ); ryмopистичний <Coвa> (1871' Унгвapъ). Tiльки 3 чaсy
пpиeднaння Пiдкapпaтськoi Pyсi дo Чexoслoвaччиt{и 3'яs|!1л|ncя тail тaкoж
пoлiтичнi чaсoписи - <BпepeдD - opгaн сoцiaл.дeмoкpaтичнoi пapтii
(Ужгopoд); <Pyськa Hивa> (Ужгopoд' peдaKгop дp' Mиxaйлo БpaшaЙкo);
<<Ceлo> - opгaн сe,.lянсЬкo-peспyблiкaнсЬкoi пapтii [6' с. 19].

| стopiя дpy кapсгвa нa 3a кapпaгтi дoсi зaл и шaeтЬся нeз'ясoванoю. Taк,
e. Caбoв [35, с. 185]твepдитЬ, щo нiбитQ пepшиЙ дpyкap Киpилiвськиx
книг нiмeць Швaйпoльт Фioль нa пoчaткy ХV] ст. oсeлився нa Угopщинiтa
в дpyкapнi Гpyшiвськoгo Moнaстиpя видpyкyвaв двi книги - <Тpioдь
пoстHaяD i <Tpioдь цв*тнaя> Ha дoкaз свoгo твepдх(eння e. Caбoв
пoсилa€тЬся нa A. Пeтpyшeвичa, aлe пpoф. A. Пeтpoв y тoмi 5 свoeТ
пpaцi <Maтepiaли для истopiи Угopскoй Pyси> вкaзye, щo вiн нe мiг знaЙти
aвтeнтичHих слiв o. A. Пeтpyшeвичa i нe знao' нa Чoi'y тoй бaзyвaв свoю

дylvlкy, щo tlJ. Фioль нaдpyкyвaв oбидвi <Tpioдi> в Гpyшiвськiм мoнaстиpi

[31, с. 102l. e. ПepфeцькиЙ тaкoж дoAepжyeтЬся тoi дyмки' щo пpи
Гpyшiвськiм мoнaстиpi бyлa влaснa дpyкapня' дe дpyкyвaлися для
УгopськoТ Pyсi  peлiг iйнi  тa бoгoслyжeбнi книжки [48'  с.  29]. aлe
M.ГpyшeвськиЙ [15, с. 304] iГ. Cтpиnський [38, с.34] сaмe iснyвaння

дpyкapнi пpи Гpyшiвськiм мoнастиpi ввaжaютЬ 3a нeвпoвнi дocгoвipниЙ
фaкr. Г Cтpипський нa oснoвi свoТх дoслiджeнь, пpиЙшoв дo виснoвкy,
щo Ужгopqд дiстaв пepшy дpyкapню в 1845 p., а сaмe тoгo poкy нiмeць
Eллiнгep oснyвaв тaм фiлiю свooi кoшицЬкoi дpyкapнi. Чepeз цeнзypнi
тpyднoщi Еллiнгep злtквiдyвaв свo}o дpyкаpню в Ужгopoлi 18a9 p.
oстaннiм дpyкoм тoIдpyкapнi бyв пpизнaчeниЙ дo пoшиpeння в Гaличинi
3aклик пoлЬсЬкoю MoвoЮ пoлкoвникa ПЙoтpoвскoгo з дaтoю 7 сiчня 1849 p.
пpo встyп в pяди мaдяpсЬкoгo пoвстaння [39, с 265' 268.269l. Тeкст тoгo
зaкликy пoдaв |. Фpaнкo y тoмi 22 <<}anиcки Hayкoвoгo Toвapиствa
iм.Шeвчeнкa y Львoвi>, дoдaючи вiд сeбe, щo (сeЙ бoжeвiльниЙ пaнoк
(ПЙoтpoвскi), мaбyть, i нe знaв, щo в Гaличинi, oсoбливo в гopax, живyтЬ
нe пoляки, a pyсини, i щo йoгo зaкпик i кiнцeвa дикa пoгpoзa пoстaвитЬ нa

.Пpo <ЛистoкьD нeмa 3гaдки в статтi A Boлoшина <Кo истopiй нащoro нoвинаpствa)' щo
мiсrилaся в дeкiлькox числах <Pyсина> зa 1 923 p

t.у свoiй статтi <Ko иqlopiи нaшoгo нoвиriаpства)) (<Pyсин>, 1923 ч. 100) A. Boлoшин
вцнoситьпo{aтoксвoгopeдаryвaння<Hayки>дoжoвrня1903p,тoдi якB Бiрак[11'с 15зl i

дp. Е Пeлeнський [29, с 133] npидiлюютЬтoй пoнaтoкдo 1901 p



|-|oги всю гipсЬкy люднiстЬ для oбopoни сyпpoти мaдяpсЬкиx нaпaдiв. A
тимчaсo[4 сe дiЙснo сталoсяD [a2' c 10l.

Пiсля лiквiдaцiТ p. 1849 дpyкapнi Еллiнгepa дpyкapня в Ужгopoдi
пoвстaлa aж 1861 p., кoли шapoшпoтoцькиЙ нiмeць Фopстep 3aснyвав
свoю фiлiю пiд npoвoдoм Каpпa eгepa, щo oпiсля стaв сaмoстiЙним i
вiв свoе пiдпpиrмствo дo 1890 poкiв [39' с. 278| P. 1899 Тoвapиствo
св.Bacилiя Beликoгo зaкyпилo для чaсoписy <HayкaD дpyкapню B
Myкaveвi вiд А' БлeЙяpa, a пiсля лiквiдaцii тoгo Тoвapиствa дpyкapня
пepeЙшлa дo книгoпeчaтнoгo aкцiЙнoгo Тoвapиcтвa <Унio> в Ужгopoдi
[5 '  н. 55'  61].

Щoдo тeaтpaлЬF|иx вистaв - е 3гaдкa пpo тe, щo p. .1851 в 3eмплинi
сiльськi шкoляpiдyжe дoбpe вiдiгpaли тpиaКгoвy кoмeдiю A. flyxнoвиva
<!oбpoд*тeлЬ пpeвышaeть бaгaтствo> [28, с. 48.49].

L{e гipшe стoялa сnpaвa 3 нapqдниlr'и читaЛЬHями нa 3aкapпaтгi. Кoли
1919 p чexoслoвaцькiй влaдi дoвeлoся пepeбиpaти вiд мaдяp в свo€
yпpaвлiння Пiдкapпaтськy Pyсь' тo, зa свiдoцтвoм згaдaнoгo yжe paнiш
шeфa шкiльнoгo peфepaтy Й. пeшeкa, <нa Пiдкapпaтськiй Pyсi нe бyлo
aнi oднoi нapoднoТ читaльнi> [a7' с. 168].

Haкiнeць, дeкiлькa слiв пpo opганiзaцiю гpotvtaдсЬкoгo )киття нa
3aкapnaттi.

P ,t851 пoвстaлo в Пpяшeвi кПpяшeвскoe Литepaтypнoe 3aвeдeнie>,
a p. ,t865 в Ужгopoдi пoвстaлo, як yжe згaдyвaлoся, <Литepaтypнoe
oбщeствo св. Baсилiя Beликoгo>. P 1867 в Ужгopoдi пoвстaв клyб
<Pyсскaя Бeсtдa> oднaк нi oднe з тих тoвapиств He пpoвaдилo
кyлЬтypнo.пpoсвiтньoТ дiяльнoстi бeзпoсepeднЬo сepeд пpoстoгo людy
Tiльки пiсля пpилyчeнHя 3aкapпaття дo Чexoслoвaччини пoвстaлo в
Ужгopoдi 9 тpaвня 1920 p. тoBapиствo кПpoсвiтa> i тaм жe в Ужгopoдt
впepшe вiдбyвся шeвчeнкiвськиЙ кoнцepт- 16 квiтня 1920 p.
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Bepнадський B з11,471
8epнeт | 332
Bepxoвський n 214
Bepxpaтський |. 546
Beсeлoвський с 436
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Bиpoдoв, диpeктop 179
Bитoвт, кн 621
Bитoшинський l 591
Bишeнський | 65, 67,68'  69.

70.71,72,74.
75, 77,80, 89

Bишнeвeцькi, мaгнaти 87
BишнeвськиЙ Г 114' 131,27g



BищнeвськиЙ Д 
,l 19

Biвeс Jl 152
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Biнницький A , l01

Biрraнa A 405
Biттe C. 264' 446
Bлaдимиpoв n 254
Bлaдимиpський.Бyдaнoв |{i 229. 25o

254.263.
276,279

Bладислaв |V 84
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Гaлiй T. 439
Гaлyщинський M 546
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Гoнта | 105
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Гoрoдaський H. 532
ГopoдeцькиЙ Ф 441
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Гyлeвиviвна-Лoзкa Г. 80, 81
Гyмилeвський Ф 367
ГуpкaB 424
Гypкевин | 530. 574
ГyсapeвськиЙ e 166
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.QжyнкoвськиЙ B. 186
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.Qиякoнeнкo Е 354
.Qiдицький Б 585
Дiдpo Д. 15a
fliдятiн | 243
.Qinьтeй п. 201
.Qмитpeвський, актop 152
.Qмитpeнкo в 592
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3изанiй (Кyкiль) с 65, 89
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КoвaлiнськиЙ П 186
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Кoндaкoв M 264
Кoндpаткoвський | 188, 191
Кoниський o 337, 451 ' 473
КoниськиЙ Ю 143. 146. 164
Кoнстaнтинoвич M. 345
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КpайськиЙ Г1 174' 175
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КpoкoвськиЙ | 111, 113. 116
Кpoнбep/ |. 238
Кpoпивницький M 400' 427' 593'

594. 619
Кpoпoткrн n 27o
КpyпeцькиЙ 
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622

Кpyшeльницький A 546
Кpyшинський. yv 3-Т гiмн 31.|
Ксeнoфoнт' aнт фiлoсoф 156
Кyбpицький, диpeктop 

.1 79
Кyдpявцeв П 131
КyзeмськиЙ M 515. 51B, 548'

575,592
Кyкoльник B 629
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КyлaкoвськиЙ Ю 252,43З 473
КyлаvкoвськиЙ Я' 562
Кyлiшt П 57 ' 76' sз' 2oo, з27 '

334, 337, 369, 371. 375,
382, 383, 388, 391

Кyльницький Т 506
Кyлябка | 195, 199, 213
КумвaT 212
Кyпvанкo o 614
Кypaкiн А 361
Kypaкiн Б 331
Кypакiн o 213,229, З21
Кypбaс л 467' 595' 619
Кypбський. кн 52
Кypилас o 455
Кyхаpeнкo Я.400. 594

Лeвицький к.562,577
Лeвицький М 497, 50o' 512,

514, 521
Лeвицький o 115,196, 198.

400, 514. 519
Лeвицький П 443, 549
Лeвицький Ю. 588
Лeыенкo. стyд 393
Лeвшик o 385
Лeмкe M. 380
ЛeнкaвськиЙ. антpeпpeнep 397
Лeнц, вл' пансioнy 331
Лeoнiд. iеpoмoнaх 194
Лeoнт'ов, киiв гeн.-гyб 209
Лeoнтiй, св 30
Лeoнтoвич B 422,448
Лeoнтoвич Ф 26'264
Лeпкий Б 546
Лeпятa, куnцl 212
Лесeвич B 339 340,473
Лeхницький К 136
Лeшкoв B 26
Лeщeнкo A 436
Лeщинський C 154
ЛetцинськиЙ Ф 144
Лсpмoнтoв М 303. 389
Лизoгyб Ф 468
Лизoryб я 157
Jlиничeнкo l 264
Линничeнкo А 269
ЛиrlпaЙ Г 62З
Лисaвeта Пeтpiвнa' poс цapиця 192
Лисeнкo M 303 330,331, 378' 382,

405. 442,481
Лисeнкo o 400
Листoвський П 153
Лiбеpман, yн 3. i  г iмн. 311
Лiвeн К 268 297,370
Iliвицький 

^ 
262, 316

Лiвtй Т 251
Лiлeсв M 269
Лiндфopс M 365
Лiндфopс с 365
Лiнiцька Л 405

Лiнчeвський |'n 127
Лiпpaвдi | 241
Лiст Ф 397
Лoбaнoв.PoстoвськиЙ, кн' 33,l
Лoбoдa А 254,4з4,457
Лoбoдa B 337
Лoбoдoвський M 345
Лoдiй П. 493,494'629
ЛoзинськиЙ o 513' 521' 522
Лoзкa C 80
ЛoЙoля | 52
Лoмaн' лiкap 194
Лoмoнoсoв M 184.201
Лoпaтинський B 550
ЛoпaтинськиЙ Ф.215
Лoпyxiн П. 331
Лoпyxiн Ф 331
Лoпyшaнський, д.p 561
Лopiс.Meлiкoв M. 401' 586
Лoсeнкo, хyдoжник 152
ЛoськиЙ | 131
ЛoтoцькиЙ o 277' 347, 389, 42з
Лoxвицький o. 263
Лyбeнeць Т. 426
Лy6янoвськиЙФ 171, ,|79, 186
ЛyкaЙ M. 629
Лyкapис К 56' 66
Лyкaшeвин | 388
Лyкaшeвин К 458
Лyкиv B 582' 589
Лукiн | 276
Лyкiянoвмн х 213
Лyнiн M.24o'245'246
Лyцeнкo l. 447
Лyцкeвин, iнспeктop 427, 428
Лyvaкiвський К 551
Лyvицький B 254
Лyvицький | 255' 42З' 47з
ЛyvкaЙ M 630
Любoвич e 556
Людкeвич д 552
ЛюпapсoльськиЙ, пpoф 269
Лябyлe, пpoф. 245
Лягapп Ф 294

Ляпyнoв o 247
Лящeвський в 1з5

rl
Лaб-rинськиЙ Я 493
ЛавpiвськиЙ | 497' 508
ЛaвpiвськиЙ Ю 558.578 591' 592
ЛавpoвськиЙ M 26,269
ЛaзapeвськиЙ o 269' 364, 365' 386
Ilaзapeнкo' iнспектop 312
Лaзoв o 374
Лaн/e M 264
Лаrrдpажин | 268
Лaпшин B 264
Лaшнюкoв t 3,l, l
Лeбeдев А 184'247
Лeбeдинський с ,|86 321
Лeбeдинцeв П 80
Лeбeдинцeв Т 352, 384
Лeвaндa | 189
Jleвaнiдoв А 151
Лeвaшoв с 318' 438
JleвитськиЙ M.444
ЛeвицькиЙ B 499, 514
ЛeвицькиЙ Г' ,l 53, 154
ЛeвицькиЙ д 154
ЛeвицькиЙ | 167
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МaгнiцькиЙ, кypатop 235
Maзeпa | 117 '  118'  , l19'  14з'  144'

't60, 162, 166, 213. 217.
238

Maзypкeвин M 2u
Maзчeнкo, yv 2-Т киTв. гiмн. 310
Maкap'евський Г 131
Maкapyшкa o 546' 553
MaкeдoнськиЙ o. 34
Mакiавeллi H. 142
Mаклакoв M 456
Mакoвeй o 546
Maксимeнкo M 316
Maксимoвич | 166
Mаксимoвич M 21,81'  82'  143'

200,249,251,
2у'259

lЙaксимoвич C 21з
Maксимoвський M 310
MaлакoвськиЙ Cт 106
Maлала | 34
MалeцькиЙ M 581
Mалинoвський o з16
Maлицькa К 607
МалицькиЙ | 1.11
Maлiнка o 269
MaнyТлoв o.264
Map'янeнкo l 467
фoн-Mapгeлiк Я 503, 5.l. l
Mаpкeвин M' 82' 144' 330, 388
Mаpкeвин я 214
Mаpкoв o 586
Mapкoвиv A 451
Mapкoвич я 194'214
MapкoвськиЙ M 260
Mapтoвин Л 555
Maсapик T. 439
Mаслoв C 215



MaссaльськиЙ г. 103
Mатвiев o. 260
Mатвiiв | 545
MaтлахiвськиЙ, oтeць 507
MaтyшевcькиЙФ 448
Maцiевич А 120,154
Mацiсвич л 276
MaяцькиЙ с 181
Meдинський e 86
MeлeнськиЙ А 272
Meльник.Aнтoнoвич К 473
Mепьxисeдeк, apxiмaндpит 25
MeндзeнкaмnepC 425
Meнeдopф, гp. 597
Meншикoв o 157'213
Meстp дe Ж 295
MeтлинськиЙ 

^.246MeтoдiЙ 20' 21' 22
Meчнiкoв |.245' 264
Mиrypa |' 211
Mикoла | 232'237,2з9'241,251'

253,257,259, 296, 318
Mихoлa|l427
Mикoлаев | 183
Mилopaдoвич Г 473
MиpниЙ п 383' 594
MислaвськиЙ C. 111 , 116'.117 '

122. 125.128,
129,132,133.
135. 137. 138.
140,144,154,
170, 175.178,
182

Mиткeвич | 173
Mиxаih, iмп гpeцькиЙ 21
Mихaih, митpoпoлит 30
Mиxaih Федopoвин, poс цаp 208
Mишкoвський Т 566
Mищeнкo Ф 254,261
Miкльoсiч Ф. 514
Miллep' пpoф 201
Miнeць п. 164
Mipзa-Aвaк'янцH 471
Miхнoвський M 316' 444
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MiякoвськиЙ B 260
Mлoткoвський, aнтpenpeнep 397
Moгила П 60' 66' 81. 83. 84'85. 86'

87, 88. 93, 1 '15, 116,127.
' t34, 166.209,276,570

Moгильницький | 501' 506.512,513
MoгилянськиЙ А 111' 121'  122,

126,129.131,
134' 140, 14з,
186.195

Moгилянський с 186
Moгилянський M 314
Moдeстoв B 254'264
Moкpицький C 42
MoкpськиЙ A 53
Moлeнцький A 592
Moндoвiль. вл пансioнy 192
Moнoмax Boлoдимиp 32' 36, 38
Mopавський M 393
Mopaveвський п 269. 368,445
Moсквинoв 

^ 
277

Moсквичiв Д 217
Mox P 513. 519
Moхoв | 274
Moчaлoв п 397
MoнyльськиЙ Ф 171,176,178' 182
Mстислав, кн 32
Myдpий B 569
Myдpий Яpoслав 33' 36, 37, 41
Myзинeнкo o 269
Mypавйoв, ypядoвeць 228
MypaвЙoв 

^ 
277

Mypальт фoн Й 294
Mypaшкo M 364
Mypaшкo o 364
Mypкeн e 447
Myсiн.Пyшкiн o 134
lt4yxaн с 186
Myxин M 441
Mytuинський. ксoндз 104
Myшиv o 212

H
Haryeвський p' 264
HaливaЙкo.Q 56
Hаpбр Г 466
Hapiжний o. 265' 369
Hapyшeвиvi, apист piд 50
HaтopськиЙ Л 593
Hayмeнкo B 354' 383' 446' 460' 468'

473,484
Hayмeнкo П. 311' 400
Hayмoвин | 586' 614
Hащинський Д 119. 133. 155
HeвмиpyщиЙ B 181
Heвoлiн K 254,255
Heгалeвський B. 51
HeгpeбeцькиЙ |. 187
Heльдexeн К 238
Heстop.лiтonисeць 27, 36
Heнипopeнкo l 316
HeчитaЙлo Л. 197
HенyЙ.ЛeвицькиЙ l 383, 446
Hикитeнкo o 368.370
Hикoпdeвський A. 31,l
Hикoлишин д 584
Hикoн, чepнeць 31
Hiс C 384
Hiщинський п. 382' 40р
HoвицькиЙ o 253' 254,255'346
Hoвiкoв M 152
Hoвoсильцeв, ypядoвeць 228

o
oбoлeнськиЙ o 335
oбopськиЙ Ю 556
oбpазцoв B' 254
oвсянiкo-Кyлiкoвський .Q 244' 247 '

2Ф,237
oriснкo | 21' 22' 470' 477
oглoблiни - 384
oгoнoвськиЙ o. 546' 562' 582'

584. 592
oдepбopн' naстop 44

oзаpкeвиv Е 565
oзapкeвич l 590
oкyнeвськиЙ я.562
oлeксaндp | 213, 227, 229' 2зo' 231,

237,266,319
oлeксандp l| 260, 263, 268' 277' 305'

381,392
oлeксандp Ш 242' 244' 277
oлeксандpoвсЬкий с 272' 273' 274
oлeсницькиЙ e. 528' 551' 554'

555. 593
oлсyф'ев, сeнaтop 17з
oлcyф'ев, гp 424
oльдeнбop/ep' вл пaнсioнy 330
oльщавськиЙM 624
oльшавськиЙ c.624
oлянчин д 131. 155
oнищкeвич Г. 612
oниrдкeвич | 584
ottoлoник Г 114
opeнштaЙн я 5u
opжeвськиЙ П 586
opлaЙ |. 266. 629
opлик |-| 213
opлoв B 276
opлoв Г 200
opпoв M 328
opлoвськиЙ M 126
oсипoвичeвa А 595
oсипoвський T' 236
oсiнськиЙ A 56
oстpoгpaдськиЙ g. 237
oстpoзький К 50,55' 56' 57'

79,80, 102
ovкiн, peдaктop372

п
Пaвeнцький A. 515' 585' 61з
Пaвлик | 57
Пaвлик M 588' 633
Пaвлo | 205' 213' 230



Пaвлo ||| 52
Павлoв Г .tg7

Пaвлoв o ?64
Павлoв п.254' 390,394
Пaвлoвич o 6з5
ПавлoвськиЙ B.177
Пaвлюк (Бщ) П. 87
Павлюx 3 528
Паки.дe-Coвiнi' лeктop фp мoви 245
Пaлiцин o. 230
Пaльчикiв Д 388
ПанaЙтeскy fl 85
Пaнiн, гp 173
Пaнкoвич H 527
Панкpaтьев п' 292
Пантeлeймoн св. 35
Пaнькiвський с 595
Пapпypa M. 155
ПаpтицькиЙ o 559
Паpфiнoвиv. вл пaнсioнy 331
Пapxoмeнкo T. 457
Пaскeвич Гp.213
Пaскeвич П. 190
Пaстepнaк Я. 590
Пaтpижицький |.81.83
ПaцлaвськиЙ M. 506
Пaчoвський B 395. 546
Пaщeнкo B 438
Пeйкep, цeнзop 372
Пeкapський П 88. 92, 93,94, 147
Пepвoв Гl. 269
Пepeтц B 116, 254,43з
|1epoвський o 239
Пepфeцький E 639
Пeссаp Б 213
Пeстaльoццi | 294
Пeтлюpa C. 437, 457
Пeтpo | 112' 115,130' , l44'  197.

209,214
Пeтpoв А' 639
Пeтpoв M. 66, 113, 116,119,122'

128,131, 135, 158, 175,
278,442

ПeтpoвськиЙ-Cитнiянoвич C 87
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Пeтpyшeвин, oтeць 561
Пeтpyruевин A 576, 639
Пeшeк Й 635.640
Пильчикiв l l 335. 337
Пипiн o 310
Писapeвський C 186
Пйoтpoвськtай пoлк<lвник 639
ПiвницькиЙ B 276
Пlй Vl| 52
Пiллep A 514
Пiльгep T 238
Пiлянкeвич M.254
Пiнiнський, гp. 595
Пipaмoвин Г. ,103, 104
Пipатoв M 334
Пipoгoв M 227' 263' 300, 301. 302'

358, 390, 391
Пiсаpев fl 311
Пiтасa M 68
Плaтoн 70,71,75
Плeський Б 526
Плeтeнецький с 66,81, Bз
Плeщeсв, yчeнЬ 1.T киiв гiмн 3.!0
ПлoшeвськиЙ B 593
Плoщaнський B 586
Пoбeдoнoсцeв К 261
Пoвч M 624
Пoгoдiн M 29
ПoдвисoцькиЙ B 254
Пoдoлинський с. 384
ПoдoльськиЙ M. 260
Пoзнaнський Б 334, 389
Пoлeвoй H' 275
Пoлeтикa B 332
Пoлeтика Г 155, 157, 192
ПoлoнськиЙ 

'Й 
188

Пoлoцькa e. 35
Пoлyбoтoк п 162
ПoлянoвськиЙ с 580
Пonoв П 211
Пoпoвич p| 627
Пonoвич o 608, 617
Пopтyгалiв в 393
Пoснiкoв o.264

Пoтапoв, шeф жандapмiв 586
Пoтeбня o 243'244,245,246 247'

394
Пoтol.lький А 566
Пoтoцький Б 325
Пoтoцький Г .!03

Пoтot.1ький C 228,236
Пoтoцький Я 50
Пoтoцькl, мarнaти 87
Пoтьoмкiн Г 207
ПpeoбpaженськиЙ B 264
ПpиЙмa | 547
ПpислoпськиЙ o 552
Пpихoдькo o 478
Пpoдан B 607
Пpoкoпoвиv А 186. 289
Пpoкonoвиv B 425' 426' 45o
Пpoкoпoвин Т. 119, 130, 135,

142, 143,144,
147 ,  155, 157,
160,183 214

Пpoкoпoвин.Aнтoнський A 156
Пpoкoпoвиv.Аtlтoнський в 157, 366
Прoскypницький lvl 498
Пyлюй | 369' 447
Пyфeндopф С 142
Пyшкiн o 150. 275' 3o3' 380, 389
Пчiлка.Кoсач o 446
Пшибишевськlrr"r C 595

P
Paвич |. 211
Paдивили, пlaгнziти 87
Paдивилoвський А 209
Pадiveв Ф 456
Paдкeвин A 495
Pаевський, стyд 39З
Paсвський B 328
Paкoвський | 546. 57.]
Pастиця кн мopaвсЬкий 21
Pевaй Ю.632
Peдiн Е 247

Peйпoльський, npeфeкт 330
PeйпoльськиЙ |' 247
Peнeнкампф' пpoф 26.|
PeфopмaтськиЙ C 254
Pедiн e .2Ф
Poдкiн п 266, 333
Pсзанoв в 269
Pепiн M 388, 396
Pепнiн M 317
Pижський l 233
Pилссв К. 268
Pилo M 500
PильськиЙ Т 334
Pимapeнкo, стyд 394
Ptщeльс A' кн. 263
Poбeсп'сp g 234
PoвинcькиЙ p, 211
Poгaтинeць to. 64' 72' 77
Poгoзa M 66
Poдзянкo A.157
Poднiкoв B. 30
Poжилoвич с 628
PoзвaдoвськиЙ B 442' 457
PoзyмoвськиЙ К 119, 137. 153.

190, . t99, 200.
201,214.292

Poзyмoвський o 239,2g2,2g3,
294, 295, 369,
388, 396

PoкaчeвськиЙ | 261
Poмaнeнкo.БpaтанoвсЬкий A .|89
Poманoвич Т 592,593. 594' 619
Polиaнoвич.CлавiтiнськиЙ o 2il
Poмaнoвський П 190
Poмaннyк Ю 544, 546. 551

580. 587 633
Poсинський l 189
PoснoвськиЙ o 246
Poстан Е. 595
Poстислaв Boлoдиlлtl1.;o вич 4 1
PoтoшинськиЙ n .623
Pyбнaк | 595
Рyti-raкoва к 595
Pyдeнкo Л. 331
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PyдикoвськиЙ 
^ 

272,273
Pyдн'eв р|. 157
Pyдницький с 546
PyдницькиЙ Ю. 588
Pyзкeвиv Т. 65
Pyм'янцев M 290' 328
Pyмянцeв п 120' 121'138'

'153, 193, 201,
207,268.329

Pyнiн, кypaтop 235
Pyсинoв B. 458
Pyсoв o 311,400
Pyсoва C 425
Pyссeт Л. 330
Pyссo Ж-Ж 157
Pyтський B. 88
Pюpикoвиvi 39

с
Caбaтoвський К. 493, 494, 496
Caблyнoк | 152, 175' 180, 181
Caбoв Е.639
Ceвa Е 636
Caввa B 269
Caвицькa 3.|3
Caвич A 107
Cавчинський M 585
Cадoвська-Баpeлoтi M 405
Caдoвcький B 436
Caдoвський M 404' 467' 595,597
Cакeн , фeльдмapшaл 238
Caкoвич к 54.81.82,83,92'  95'  100
CaксaгaнськиЙ О 405' 474
Caлoмipeцькa P 84
Caмoзванeць Д 56
Caмoйлoвич l .|09

Cамчeвський l 3,l 1
Caмчeвський M 311
Caпrгa Б 66
Cаpapдa g 471
Cафoнoвич T. ,l43' 209
Cафpoнoв, нл пeтep6. Кoмiтeтy

rpaмoтнoстi 335
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CвснцiцькиЙ К 546
Cвeнцiцький П 592
Cвистeльницький e 10,l
Cвятoпoлк-MipськиЙ n 445
Cвятoпoлк.Чeтвepти}|сЬкиЙ г' 111 ' 112
Cвятoслaв Яpoслaвин кн 32, 33, 37
Ceмarш, видaвeць 515
Ceмбpатoвич P 554
Ceмeвський B 177
Ceмeнтoвський К 269
CeмeнтoвськиЙ M 269
CeмeнтoвськийО 269
Ceмeшкo Г.447
Cepвeт M. 50
Cepriевин B 110
Cepoiнкoвський П 592
Ceчeнoв |. 264
Cибиpeвич Д 141
Cидepкo M 423
Cимeoн, цapбoлr.21
Cимиpeнкo B 325,448
Cимoнiв M 311, 312' 365
Cинюк l .617
Cиpинa e 34
CiкopськиЙ |. 254
Ciлeцькa-Цirашoва 592
Ciлeцький Л 555
Ciмoвич в 611' 617
Ciнкeвин .Q 2,l1
CiнoвськиЙ M 519
Cipeцький P 595' 619
CiчинськиЙ M 566
CкaлькoвськиЙ o 194
Cкapга П. 55. 69
Cкapжинська К 395
Cклaдoвський o 238
CкпiфасoвськиЙ M' 254
Cкoвopoдa г 145, 158' 173,

'175, 180. 188,
230, 366

CкopадинськиЙM 492
Cкopик M 527
Cкopинa Ф. 41. 46
CкopoпaдськиЙ | 213' 217' 238

Cкopoпадt:ькиЙ I.'l 460
CкpeбницькиЙ H 189
CлaвинeцькиЙ e 87
CлимaкoвськиЙ, peктop 55B
CлюсapськtaЙ 

^ 
229

Cмaль-CтoцькиЙ C 530' 607' 610'
6 '11. 614. 615,
618, 619

Cмeлiч Г1 172' 17з'  179
Cмидiн A 385
CмiлoвсьиЙ Т 186
Cмipнoв, yнeнь 1-T киiв гiмн 310
Cмipнoвa, вл пaнсioнy 331
Cмoтpицький Г 56
CмoтpицькиЙ M 33.56 82'  88'

90, 95
Cнirypський спискoп 514
CнядeцькиЙ Я 153
CoбoлeвськиЙ o 21,22
Coвачiв B.262
CoкaльськиЙ B ,l 58
Coкaльськиtl n' 246. 247
Coкiл | 425
Coкoлoв l 264
Coкoлoв I\л 275
CoкoлoвськиЙ M 274
Coлeник К 400
Coлoвйoв, земlteвласник 324
Coлoвйoв с 200
Coлтaнoвський A 303
Coмкo Я 87
Coсeнкo M 590
i-cxнoМ 142
Coцин Л 50
Coцин Ф 50
Coшeнкo l  299
Cпeктopський Е 482' 483
Cпepaнський t\А ?-29 269
Cпиpидoн.пpoскy1rняк 29
(]lrлeнi terr 004
CpeзнeвськиЙ | 22' 245' 246' 368
Cтaвинськиt,l 

^ 
137

Cтавt,rцькиЙ |l 186
Cтaдioн, lp 518

Cтaдник o 595' 596
Cтаpицькa-Чepняxiвськa л 405' 446
CтapицькиЙ M. 378, 382.400.

404, 594
CтapoдвopськиЙM 277
Cтeбeльський П. 566
Cтeбницький П 481
CтeллeцькиЙ H. 173. 184
Cтeпoвик, письмeнник 451
Cтeфaник B. 555
Cтeфypак с 593
Cтeцeнкo К 405
Cтeцreнкo | 446, 460, 484
Cтoйкoвич A 235
Cтoлипiн П 455
Cтopoжeв B 95
Cтoянoв o 335
Cтpижeвський. nисьмeнник 451
CтpипськиЙ Г 637' 6з8' 639
Cтpoгaнoв А 263
Cтpoeв, iнспeктop 24,t
Cтpoнiн o 337' 388
Cтpyк B 439
CтyдинськиЙ K 72 77' 90' 498'

544.546
Cyббoтiн, yнeнь 1-Т киiв гiмн 310
Cyдiенкo M 388
Cyлимa X 289
Cyлима я 189
Cyлкoвський, вoсвoдa 103
Cyмцoв M 76' 147, 148' 158,242'

244,247, 433,471
Cyхoдoльський, кдpaмopoб> 404
Cyхoмлiнoв | 153
Cyхoмлiнoв M 36' 229' 245'292
Cyшкeвиv К 584

т
Тан.Бoгopаз B 353
Тaнячкeвич,ц 553' 558
Taoaсeвич B 623
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Тapaсoвиv Л. 211
Таpкoвин Г.626
Tapнaвioт, пpqдвoд. двop-вa 2o1' 2o2
Tapнoвський B. 269' 395
Татiщeв B.25'26
ТваpдieвськиЙ, aктoрсeмiнapист 51 3
Тгoтoкi H. 190
Тeoдoсiй, cв.27,31' 35' 37
Teoфaн, epyс патpiapx 116
Тeплoв Г. 200
ТepлeцькиЙ M. 91
Tepлeцький o a46
Тepнaвiст с 160
Tepнoвський Ф. 86' 254
Teслeнкo A' 357
Teтepя П. 87
Tимкoвський |. 195' 196' 332
TисapoвськиЙ l. 60
TlаxiЙH,229
ТихoмандpицькиЙ, yн 311
Тиxopський e. 169' 17o' 172' 179
Тишкeвич Я.84
Tiмipязсв Д.444
Тiтoв X 80' 131' 173'278
Тixoмipoв д 359
Ткачeнкo 3. 447
ToваpницькиЙ м. 548
Тoпмaloв l 438
Toпмaчoв я.172' 177' 18o,183' 186
Тoпстoй.Q. 227'254' 302' 305. 308'

309' 316' зц'g45
Тoлстoй l.435
Тoлстoй Л. 361' 388
Тoмaшiвський с 546' 588
Тoпчieв Ю. 182. 183
Тopбaцький M. 509
ТopiяЙ il,l.628
Тpaнквiлioн-Cтавpoвeцький К. 65' 66
Tpaрфeттep P 234
Tpаveвський o,2ы
Tperyбoв' пoлтaв. мiськиЙ 1gngga 444
Тpeдьякoвський B. 156
TpeщaкoвськuЙ Л 576
TpипoльськиЙ' ун. 127
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Тpoгyбoв с. 316
Тpoфимoвlн-Кoзлoвський |. 55' 66' 83
Тpoщинський д 159' 200' 386' 388
Тpyбeцький e. кн. 254
TpyскoлявськиЙ' aнтpeпpeнep 513
Тyгaн-Бapaнoвський M' 422
Тyлoв M. 269' 308' 316
Tyмaнський Ф 213
Тyмaсiв H. 354
Тyптaлoд.143' 154' 159' 167'214
Тyprснсв l. 303
Typцeвиv |. 269
ТркoвськиЙ |1 254
ТyнaпськиЙ Г 478

v
Увapoв C. 239' 24o, 257' 258'321,

379
Углицький T. 87' 161
Удoвичeнкo o.47o
Умoв M. 264
Уpюпин Г 230
УспeнськиЙ г. 247 ' 314' 555
Устиянoвич К. 594
УlдинськиЙ К. 308' 315' 358

Ф
Фaльбopг Г 418
ФaлькoвськиЙ| 128' 135' 136' 137
Фатоrв 

^.437Фeдaк c 577
Фeдopoв r. 384' 386' 388
Фeдopoвиu в 580
Федopoвський Я 186
Фeдькoвич ю 606
Фeллeнбep/ Е 324
Фeльбiгep я 627
Фeнцик Е 635
Филимoнoвич M. 111. 1.t2
Филипчaк |, 524' 532' 546

Фiлapeтoв Ф 277
Фiлaт'eв B.249
ФiлатeЙ, митpoпoлит 2 12
Фioль Ш 41' 45' 639
Флopинський A 127
ФлopiнськиЙ Т 252
ФoЙчт К 314
Фoмeнкo кн' 277
Фopстep, дpyкap 640
Фoтiев в 180' 181, 186, 192' 330
Фpaнкo l .  56'  67'  68 69.72,75'

382, 496, 584, 587, 589,
633.639

Фpeдepive B 195

x
ХалaнськиЙ | 229
XалaнськиЙ ]\Ii. 243, 434, 437
Ханeнкo М 192'214
Xанeчкo o 395
Хapaмбypa c 547
Xapитoнeнкo | 233
Хapлампoвич К. 26, 27, 57 ' 80 94
Xвoстoв с. 389
Xepeскyл Д. 605
XижкoвськиЙ | 128
XмeльницькиЙ Б 51. 53.67'  94,

110,202.372
Xмeльницький l 159
ХмenьниЦькиЙ Ю 87' 99. 238
Xoдiн o. 254
ХoлoдниЙ П 462'468'475
ХoминськиЙ с. 519
XoтинськиЙ, vл. пeтepб. Кoмiтeтy
гpaмoтнoстi 335
XoтинськиЙ c.117
Xoткeвич г' 383' 596
Xoткeвичeвa A 56
Xpaбp' чop}|opизeцЬ 19, 20, 21
Хpептoвин Ю 102
Хpyщoв | 255
Хpyщoв M. 199

Ц
l-{вiткoвськиЙ Ю 355' 384
Цeгeльський P 617
|-{eгпинський Г 546' 594
Цeлeвич o. 552
l.{итoвиv H 4у
!иx B.249'251
|-{иx Я. 18.l
l-{iцepoн. pим пoлiти дiяя 251
Цoлль Ф 534

Ч
ЧaйкiвськиЙ M 588
t]aлиЙ M 255' 258,3o2' 303' 310,

311,322,323, 355
ЧaлиЙ o.425
Чaнoв Ф. 235
Чaрнeцький п 126
Чаpнeцький с 594' 595' 597
ЧаpтopижськиЙ А' 228' 290' 319
ЧаpтopиЙськa, кн. 52
Чaцький т 248' 290' 319
Чeлнoкoв Г. 366
Чeлпaнoв Г 264
Чeпa A 324
Чeпiга я.452
ЧeпypкoвськиЙ C 258
ЧepкaвськиЙ с 521' 548
Чepкaсeнкo C. 425,450
ЧepкaськиЙ |' 157 ' 200
Чepниtuoв 3 152
ЧepняxiвськиЙ B. 441
ЧepняхiвськиЙ o 451
Чepткoв M 401
Чexoв A. 595
Чижeвський Д.77' 148
Чижoв Ф. 315
Чикaлeнкo Г 438
Чикaлeнкo С 447' 448' 449'

451, 572
Чистoвич |. 157
Чистoвич я. 131' 185
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Чиxaчeв Д| 526
Чичeoiн М 121
Чipiкoв, yv 314
(l l . lolrа | 556
t{ol lей B 631, 637
Чyбинський l\А 247 ' 316
Чyбинський П 335.337' 381'  400

ш
ЩaraлaЙ |.628
ШaдИ 234
Шaнкoвський A 553
ШaпaлiнськиЙ к 267.268
Шapанeвин | 577
Шaфapик П 21
ШaфoнськиЙ o ,|49, 165. 167' 168
ШaфpaнськиЙ o 165
ЦjaxoвськиЙ, сeнaтop 1 73
llJашкeвич Г 548
Шашкeвич M 499, 513' 521
Швaнський M 179
Швapц, yv 336
Швapц o 435
ШвeдзiцькиЙ я 578
Шeвчeнкo T 310' 311, 325' 334'  379'

380. 383. 389 549. 582
Шeдeль Г 117
lJeйден t4 160
Шейкoвський К 374
ШeilнoвськиЙ К 380
Шекспip B 382
Шeмет |'л 447,448
Шемeтa Е} 316
Шeптицький А 564. 581. 590
Шeптицький Л 490
Шepeмeтов, rp З24
tJJepстюк Г 450
IUeффеp Г'  310
Шexoвич с 576, 585
ШиpaЙ Д 395
ШишatrькиЙ B 189' 190
Шишtкoв o 239' 296

' )oz

Шtлlлep M 254
ШipiнськиЙ-Шiхмaтoв П. 240' 253'

254. 257.
302, 303,
305' з72

Швapц, peaкцioнеp 431
Шмiт Ф 471
Шмypлo Е 275
lUпoйнapoвськиЙ C 617
Шpaг | 4o5' 444' 446
Шpaмoвин Г 103
Шpeттep B 397
Штeйн, пpoф 245
ШтeЙн,, aнтpeпpeнep 396
Штeйнгeль Ф' 473
Штpeмаеp 535
Штyц. вдoвa 330'
Шyгайдa M 625
Шyльгин B 255' 311
Шyльгин Я 311
Шyмлянський Й 1o1

щ
l{aвницький M 493' 629
lJ-{eпaнський, книгap 384
l{eпкiн Е 269' 395
l.leпoтьeв B 471
U]epбaкtвськиЙ B 471' 590
Щeрбацький T 11,l ' 125' 127 ,

135. 143, 145,
146.159.164

t l lеpбiнiн e 173' 174'  175'  180'  181
Щepбiнiн o 328
Щиpиця Ю 474,484
l!иpськиЙ | 211
Щoгoлiв с.455
l{ypar B 67,546.577
|J-{y1loвська |1 478

ю
Юзeфoвич M 299, 586
Юpкeвин A 354
Юpкeвин П 358
Юpvак B 595
Юшнeвський o 157

я
Яблoнoвскi A. - 84
ЯблoнoвськиЙ B - 447
ЯвopницькиЙ Еt .429
Явopський |. - 126,143
Явopський M. - 447
ЯвopськиЙ C 112, 1,|4, 115' 121' 152'

160,215.216
Явopський Х. 193
ЯгaЙлo 47
Ягiч B 264
Ядвiга, кopoлeва 43
Яким' пaтpiapx 59
Яким. св 25
Якимiв. пpoф 240
Якимoвський M 537
Якoвлiв, нл yпpaви 429
Якyбoвин Г 173
Янкeвин-дe.Mipiсвo Х 2o5' 212
Янoвськз П 405 446
ЯнoвськиЙ А 546
янoвсЬr!,,:.--: П 125
Янoвський Ф 254
ЯpoвиЙ C 215
Яpoслaв lЙyдpиЙ 27,29,34'  35
Яpoслaв oсмoмисл 42
ЯpoслaвськиЙ B 186
Яooшeнкo С 264
Ясинський в 87. 11,l , 115, 121 , 157
ЯснoвськиЙ Д,26в
ЯснoпoльськtлЙ g 47З
Яхимoвt,lч г.513'522
Яхнeнкo К 325
Яцeнкo' yн. 3-i riмн. 3.l1
Яцeнюк П
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Hayкoвe видaHня

Cтeпaн oнисимoвин Cipoпoлкo
lстoPlя oсBlти в yкPAlнt

flpyгe видaння
Пiдгoryвав ЮpiЙ Михайлoвич Biлцtинсьt<иЙ

Pqдaсopи
Mиpoслава Пpихoда, Лю6oв Киpiснкo

Hабip тeксгy
lpинa Пaвлyсик

Кopекrop
Мapiя Boлoсацька

Пoкажчик iмен тa пpiзвищ yклалa
Маpiя Boлoсацькa

Mакeт
ЮpiйBiлыtинъкий

Cвiдoцтвo пр внeсeнHя дo Aepжaвнoгo peeстpy
дк Ng 618 вiд 02. 10. 2oo1 p.

Пiдписанo дo дpУку 27. 12. 2oo1 p.
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oбл..вt.lд аpк.44,8. Умoвн. дpyк. apк. 38'59.
Haклад 1000. Bид. Nc 29. 3aшr. 
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