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(м. Ким ’янець-Подільський)

МІСТА УКРАЇНИ -  ЦЕНТРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ УНІВЕРСИТЕТ
СЬКОЇ ОСВГГИ (1917-1920 РР.)

Одним із напрямів національного відродження українства у 1917-1920 рр. 
було створення і функціонування у містах України національних університетів 
-  форпостів української культури, осередків формування інтелігенції.
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Першою ластівкою в реалізації потужного університетського проекту 
(планувалося відкрити заклади у 5 містах) став Київський український на
родний університет, створений зусиллями українського наукового товарист
ва, київської організації «Просвіти», товариства «Праця», ряду кооператив
них організацій. У проспекті КУПУ зазначалося: «1. Народний український 
університет є вища школа з українською викладовою мовою, лише виємково 
з деякими курсами на інших мовах. 2. Як український, він надає велике зна- 
чіннє наукам українознавства, як національний -  обслуговує погреби пере
важно українського народу і взагалі всієї людности на Україні, разом з тим, 
як всякий університет, намічає широкий обсяг наукових предметів викладан
ня, як і університет інших народів. 3. Відкриваються зараз три факультети, а 
саме: історико-філологічний, фізико-математичний та правничий, він має в 
недалекому часі закласти й інші факультети; ті, що скінчили середню школу 
різних типів або не менше 6 класів хлоп’ячої гімназії і відповідних шкіл, а 
саме: учительські інститути, учительські семінарії, воєнно- і загально- 
фельдшерські школи, а також всі студенти й студентки вищих шкіл прийма
ються без ріжниці полу, віри, нації, віком не молодше 18 років. Крім дійсних, 
мають бути і вільні слухачі, тею ж приблизно освітою. 5. Курс викладання 
лекцій в університеті -  трьохрічний» [ 1 ].

Рада лекторів встановила, що вступ до Київського українського на
родного університету' буде легшим, ніж до державних університетів, однак 
рівень підготовки випускників при цьому мав цілком задовольняти універ
ситетські вимоги. Комісія по влаштуванню КУНУ сформулювала його ос
новне завдання -  «дати загальну освіту і такі наукові відомості, які дає уні
верситет державний» [2].

В центр навчального процесу було покладено дисципліни українозна
вчого циклу. Так, студенти історичного відділу історико-філологічного 
факультету вивчали зокрема історію української мови, методологію історії, 
історію українського мистецтва, історію української літератури, історію 
України, джерелознавство та історіографію історії України, історію украї
нської церкви. На словесно-українському відділі того ж факультету викла
дались: історія України, історія українського мистецтва, історія українсь
кої літератури, українська мова, діалектологія української мови, методоло
гія історії української літератури та ін. [3].

Київський український народний університет було відкрито 5 жовтня 
1917 р. Виступаючи на його відкритті, професор Ф.П.Сушицький наголо
сив, щб «український університет, як вища школа на нашій землі, має слу
жити кращим доказом нашого права на вищу культурність. Цей універси
тет, як народній, має бути вищим проявом самовизначення нашої нації, як 
такої, як окремого народу... Першою підвалиною, на якій засновується 
наша вища школа, має бути національний принцип. Та інакше і не може 
бути. Наша Україна, що переживає зараз найкращі хвилі свого історичного 
існування, що закладає підвалину свого відродження на національному
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ґрунті, не може не завершувати своєї культури національним університе
том. Це негайна потреба самого життя. З нього ясно, чому наш перший на 
нашій землі університет має бути українським, національним, хоча й усі 
державні університети згодом мають стати українськими» [4].

Першу лекцію для студентів університету прочитав професор 
іХОгієнко, розпочавши нею свій відомий курс «Українська культура». 
«Культура наша велика, оригінальна, самостійна і серед слов’янських народів 
займає почесне місце, бере одне з перших місць» [5], -  наголосив лектор.

Взагалі на навчання було прийнято відразу велику кількість студентсь
кої молоді: на історико-філологічний факультет -  420 осіб, правничий -  240 і 
фізико-математичний -  140; 570 молодих людей, не маючи достатньої для за
рахування в студенти освіти, стали слухачами підготовчого відділення [6]. 
Щодо останнього, то цей підрозділ готував контингент для вступу до універ
ситету. Вже через 1 -2 роки слухачі мали поповнити факультети.

За короткий час вдалося сформувати високопрофесійний і працьови
тий викладацький колектив. Тут працювали понад ЗО професорів, 16 при
ват-доцентів. З огляду на ріст курсів і очікуване відкриття медичного фа
культету надходили прохання прийняти на роботу в університет від науко
вців Петрограда, Москви, Харкова, Одеси, Ростова на Дону, особливо з Га
личини [7]. Серед професорів відразу зарекомендували себе здібними 
україномовними лекторами економіст М.І. Туган-Барановський, мистецтво
знавець Г.Г.Павлуцький, філолог І.І.Огієнко, історик О.С.Грушевський, 
етнограф К.В.Широцький та ін.

В процесі роботи КУНУ продовжував приймати на навчання юнаків і 
дівчат, не заставляючи їх чекати нового академічного року. Серед них були 
й такі, що навчалися в російських державних університетах, різних інсти
тутах, на вищих курсах.

Як свідчили викладачі, молодь навчалася надзвичайно старанно, сер
йозно ставилась до занять. «Пропустити виклад без важної причини, мало 
хто се робить, а хто зробить, той викличе докір від товаришів. Таке від- 
ношеннє авдіторії значно полегшує працю лекторів. Приємно читати при 
такому уважному відношенню до викладачів... Лектори, які викладають в 
державному університеті і університеті народному помічають велику ріж- 
ницю між авдіторією ранішньою і вечірньою (КУНУ працював у другій 
половині дня -  авт.) в настрої та відношенню слухачів» [8].

Підводячи підсумки роботи закладу за І семестр 1917-1918 навчально
го року, професор О.С.Грушевський зауважував, що «російські університе
ти на Вкраїні не могли дати такої освіти, бо якраз там, де треба було по за
хідноєвропейським поглядам, там російська жандармська політика не до
пускала українознавства або як допускала, то з таким протівоядієм, яке зо
всім нищило цінність таких викладів...» [9].

Протягом першого навчального року КУНУ став відомим не лише в 
столиці, в колах українського громадянства, а й загалом в Україні. В часи Ге-
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тьманату, коли міністр освіти М.П.Василенко реалізував великий національ
ний університетський проект, стало можливим надати народному університе
ту в Києві статус державного. 27 липня 1918 р. Рада Міністрів ухвалила закон 
про перейменування цього закладу в Київський державний український уні
верситет. Менш як за місяць, 17 серпня гетьман України П. Скоропадський 
затвердив цей закон [10]. У структурі цього закладу, крім уже названих факу
льтетів, появився ще й медичний. Студенти КУНУ автоматично зараховува
лися на другий курс держуніверситету [11]. Сюди ж, подавши відповідні за
яви, перейшли працювати професори КУНУ [12]. В університеті зібралися 
кращі українські наукові сили. Так, на історико-філологічному факультеті 
викладання забезпечували: доктор церковної історії архиепископ Олексій, 
доктор історії мистецтв Г.Г. Пав луцький, магістр російського письменства 
А.О.Лобода, магістр слов’янської філології А.МЛук’яненко, магістр філосо
фії В.В.Зінківський, приват-доценти: ІХОгієнко, Ф.П.Сушицький,
О.С.Грушевський, К.В .Широцький; на фізико-математичному -  доктор ма
тематичних Д. О.Граве, ад’юнкт прикладної механіки І.М.Галицький, доктор 
геодезії і мінералогії В.ІЛучицький, доктор зоології С.Е.Кушакевич, доктор 
фізики І.ІКосоногов, доктор хімії В.О.Плотников, магістр геології і мінера
логії В.В.Дуб’янський, приват-доценти: Ф.П.Швець, МФ.Кравчук,
С.П. Тимошенко; на правничому -  доктор політекономії МІТуган- 
Барановський, доктор цивільного права Б.А.Кістяківський, доктор римського 
права Карпека, магістр церковного права Ф.ІМіщенко, доцент 
С.ДВеселовський; на медичному факультеті -  доктори медицини: 
О. В. Корчак-Чепурківський, В .М.Констангинович, А. А. Тржецієвський,
М.П.Нещадименко, приват -  доцент Є.І.Черняхівський та ін. [13]. Лише не
значна частина викладачів етнічно не були українцями, однак до українсько
го відродження вони ставилися цілком прихильно [14].

КДУУ, ставши форпостом національної університетської освіти Укра
їни, зазнав, на жаль, драматичної і трагічної долі. У червні 1919 р. радянсь
ка влада злила його з університетом св. Володимира в один Київський уні
верситет [15]. До кінця серпня він функціонував як відділ цього 
об’єднання, зберігаючи певну автономію [16].

У вересні 1919 р. денікінський режим позбавив КДУУ статусу держа
вного. Спроби професури змінити це розпорядження виявилися безрезуль
татними [17].,

У< березні 1920 р. у столиці створюється робітничо-селянський уні
верситет. Київський український університет потрапив у «революційну 
м’ясорубку» після завершення основних подій радянсько-польської війни. 
Йому, на жаль, не знайшлося місця у новій системі вищої освіти.

В роки революції сформувався ще один університетський центр -  у 
м.Кам’янці на Поділлі. Закон про заснування Кам’янець-Подільського 
державного українського університету П.ГІ.Скоропадський затвердив



маловідомі імена, події, факти

17 серпня 1918 р. На відміну від свого столичного побратима, що отримав 
серйозну підтримку від попередника -  народного університету, заклад у 
Кам’янці будувався ледь не на пустому місці. Тут не було ні української 
гімназії, ні викладацьких кадрів, ні достатньої навчальної бази. Цей, на пе
рший погляд, парадокс пояснювали кількома важливими моментами. По- 
перше, губернський центр знаходився поруч з державним кордоном між 
Україною і Австро-Угорщиною. Тому ініціатори відкриття університету 
вважали, що він зможе притягувати до себе галицьких і буковинських 
українців, чим сприятиме підвищенню їх культурного рівня, згуртуванню 
роз’єднаного державними кордонами українського етносу і таким чином 
підвищенню його ролі у світовому культурному процесі. По-друге, місцева 
міська дума і губернське та повітове земство виділяли під створення уні
верситету 2,25 млн. крб., необхідні на перший час приміщення, а для зве
дення університетських будинків -  100 дес. землі і матеріали [18].

Заклад було відкрито 22 жовтня 1918 р. Спочатку працювали істори- 
ко-філологічний і фізико-математичний факультети. Згодом появилися бо
гословський, правничий і сільськогосподарський. Восени 1919 р. тут на
вчались 1401 студент [19]. Переважна більшість їх була' незаможниками і 
походила з Поділля (60%). Професорсько-викладацький склад формувався 
із національно свідомих науковців Києва, Харкова, Катеринослава, Одеси, 
Львова і самого Кам’янця-Подільського. Відзначалися професійністю, нау
ковістю, активністю у державотворчих процесах професори І.І.Огієнко, 
П.М.Бучинський, В.О.Біднов, М.М.Хведорів, М.О.Столярів, М.Т.Гера- 
щенко, Є.К.Тимченко, А.С.Малиновський, приват-доценти Д.І.Дорошенко, 
Л.Т.Білецький, О.П.ДрайтХмара, Ю.Й.Сіцінський, В.О.Геринович, 
Й.Ф.Оксіюк, лектор С.Ф.Русова та ін. У квітні 1920 р. в закладі працювали 
2 заслужених ординарних професори, 3 ординарних, 5 екстраординарних 
професорів, 23 приват-доценти, 1 астроном-наглядач, 5 лекторів, 11 стар
ших і 10 молодших асистентів [20].

Поступово збільшувалася кількість навчальних корпусів. Для науко
вих цілей було збудовано обсерваторію, метеостанцію. Практичні і лабора
торну заняття проводилися у 24 оснащених кабінетах і лабораторіях. У жо
втні 1920 р. фундаментальна університетська бібліотека нараховувала 
33252 примірники книг, брошур, журналів і газет [21]

Було своє земельне господарство, продукти з якого реалізовували в 
університетському колективі за низькими цінами, а також надходили до 
студентської їдальні.

При університеті працювали літографія і орендована друкарня. Вони ви
пускали курси лекцій викладачів, газети, студентський і профспілковий жур
нали, наукові записки [22]. Викладачі і студенти об’єдналися у два наукових 
товариства, які проводили помітну корисну роботу. Науковці університету 
брали участь у перекладі текстів Святого письма, чинних в Україні криміналь
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них і цивільних законів, підготовці правничого словника, біографічного слов
ника діячів Поділля та історичног о словника української мови [23].

У вузі діяли осередки політичних партій, різноманітні громадські, мо
лодіжні, профспілкова організації, читалися публічні лекції для робітників 
і козаків міста, вчителів, священиків, представників місцевих органів влади 
Поділля, проводилися акції гуманітарного, добродійного характеру. Тут 
бували лідери Директорії і урядів УНР.

У січні 1921 р. радянська влада, вбачаючи в університеті націоналіс
тичний осередок, шкідливий справі пролетарського інтернаціоналізму, 
розчленила його на три самостійних інститути: фізико-математичних, гу
манітарних і сільськогосподарських наук. Наприкінці лютого спадкоємця
ми колишнього університету стали інститути народної освіта та сільсько
господарський [24].

1 листопада 1919 р. було відкрито Кам ’ янець-Подільський народний 
університет, в складі якого нараховувалося два факультети -  гуманітарний і 
біологічний. Його мета -  дата бажаючим громадянам знання або поглибити 
їх з історії України, української мови, літератури і діалектології, церковно
слов’янської мови, історії західноєвропейської і слов’янської літератури, ми
стецтва, естетики, музики, історії, наукового соціалізму, теорії соціалізму, 
соціальної психології, соціальних теорій і марксизму, різних галузей права, 
політекономії, статистики, біології, фізіології, анатомії, фізики, астрономії, 
географії, геології, агрономії, арифметики, алгебри, геометри та ін. [25].

На навчання, що тривало 2 роки, приймали осіб, які досягли 16 років і 
більше, мали щонайменше початкову освіту. Головою ради університету 
був В.Чехівський. Восени 1919 р. слухачами закладу стали 99 осіб [26]. 
Навчальний процес відразу забезпечували 7 викладачів, у т.ч. 6, які працю
вали у КПДУУ [27]. У весняному семестрі слухачі І курсу обох факульте
тів вивчали вже по 16 дисциплін [28]. Протягом 1919-1920 навчального ро
ку заняття проводили майже 20 викладачів [29].

Формувалися й інші університетські центри. Йдеться про міста, де 
створювалися українські народні університети, -  Полтаву, Чернігів, Він
ницю, Житомир, Одесу, Миколаїв. Однак цей процес лише розпочався і 
був розрахований на тривалий час. Його перервав драматичний фінал Ук
раїнської революції.

Влітку 1918 р. у Катеринославі було відкрито приватний російський уні
верситет, який поповнив ряд діючих неукраїнських університетських закладів.

Таким чином, у 1917-1920 рр. в Києві і Кам'янці-ГІодільському сфор
мувалися і функціонували університетські центри, які готували кадри 
української інтелігенції, були опорою національного державотворення, 
спростовували погляди про неготовність українства мати свою вищу шко
лу. У, підсумку вони були розформовані радянською владою, яка не бачила 
доцільності їх існування.
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МІСТЕЧКА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У 1917-1920 РР.: 
МІЖЕТНІЧНИЙ АСПЕКТ

Сьогодні в Україні спостерігається значне зростання національної сві
домості корінного етносу. На порядку денному опиняються головні права та 
свободи особистості, пріоритет прав людини, питання самовизначення націо
нальних меншин. Недостатня увага до цих проблем з боку державних струк
тур веде до дестабілізації та конфліктів в багатьох державах та регіонах світу. 
Тому досить актуальним для цілісного осмислення сучасної соціально- 
політичної ситуації в Україні є осмислення історичного досвіду [1].

Українська революція 1917-1920 рр. «розвернула всі національні пи
тання, прорила прірву між містом і селом, загострила відносини між різ
ними соціальними грушами... Під золою політичного визволення назрівала 
ненависть середніх міських прошарків селянських мас і міських низів» [2]. 
З цією думкою варто погодитись, адже тоді досить рельєфно проступала 
протилежність між зрусифікованим містом із значним домінпсом євреїв та 
українським селом. У цьому плані вельми гострою була ситуація в україн
ських містечках, де спостерігався своєрідний симбіоз жителів єврейської 
національності та українського селянства. По суті, він був визначальним в 
етнічному розкладі населення містечок Правобережної України (незнач
ними були росіяни, поляки та інші меншини).

«Будівничим», творцем такої ситуації був ніхто інший, як царський 
режим, який представляв українському селянству євреїв та поляків в образі
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