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О.ПАЩЕНКО -ПЕРША ДОСЛІДНИЦЯ ІСТОРП
КАМ ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО

УКРАЇНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Олімпіада Михайлівна Пащенко (1879-1972) назавжди
вписала своє ім я в історію Української революції 1917-1920
рр., зокрема в створення Кам янець-Подільського державного
українського університету (1918-1921). Педагог за освітою і
покликанням, яскрава представниця української курії у
багатонаціональній міській думі адміністративного центру
Поділля, активна діячка Просвіти , популярна лекторка,
щира, невтомна українка, своїми неабиякими

організаторськими якостями, наполегливістю і

цілеспрямованістю якнайкраще прислужилася українському
національному відродженню, у т.ч. появі у далекому від
центру Кам янці другого після столичного українського
державного університету - справжнього вогнища національної
освіти і культури, надійної опори українського
державотворення.

Як писав в еміграції В.К.Приходько, голова
Подільського губернського земства у 1918 р., О.М.Пащенко в
справі відкриття університету була головним промотором .
Ідея заснування Українського Університету - це в найбільшій

мірі її ідея", як їй же належать і перші кроки для організації
цієї справи * 1. Після того, як 4 січня 1918 р. заступник голови
міської думи О.П.Шульмінський, поляк за національністю,
чоловік Олімпіади Михайлівни, запропонував використати

О.М.Пащенко у своїх споминах писала, що наприкінці 1917 р.
О.П.Шульмінський, її чоловік, виступив з ініціативою створити у
Кам янці-Подільському філію Київського народного університету
(Пащенко О. Заснування Кам янець-Подільського Державного
Українського Університету // Наша культура: Науково-літературний
місячник. - (Варшава). - 1936. Травень. - Кн.5(14). - С.335.
1 Приходько В. Повстання Українського Державного Університету в
Кам янці на Поділлі: Відбитка з Нашої культури  1935 р. -
Варшава, 1935. - С.6-7.
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намір українського центрального Уряду відкривати філії
Київського Університету на провінції й просити відкрити
Університет або хоча б філію в Кам янці , міська дума
прийняла відповідну ухвалу й доручила українській фракції
(11 осіб), яку очолювала О.М.Пащенко, добиватися вирішення
справи в Києві2. Спочатку покладалися на власні сили, бо, за
свідченням Олімпіади Михайлівни, не було тут... ані
коронованих осіб, що на славу собі закладали нове огнище
культури, ані могутніх магнатів-доброчинних, що могли б
бути фундаторами школи, ані світлих велетнів науки, що
здвигнули б на своїх плечах університетський палац, - кругом
були сірі, звичайні працівники-мурашки 3. 15 січня 1918 р.
дума обрала особливу університетську комісію із 8 найбільш
значущих в місті осіб. До неї увійшла і єдина жінка -
О.М.Пащенко. Згодом її ввели до складу делегації
кам янецької Просвіти , яка побувала в міністерстві освіти
УНР. Просвітяни прибули до Києва на початку весни 1918 р.
Розроблялися шкільні сітки на нових підставах - ворота

шкільного будівництва стояли отвором для всякої ініціативи,
для нових проектів, усе бралося на увагу, вислухувалося
пильно, й де можна було - йшли назустріч праці на місцях.
Зараз же скликано неофіціяльну нараду з кількох професорів,
а після того обіцяно прислати до Кам янця міністерську
комісію, що на місці обміркувала б підстави існування вищої
школи щодо приміщення асигнувань, грунту і т.ін. 4, - так
розповідала про поїздку Олімпіада Михайлівна.

15 березня на своє перше засідання зібралася
університетська комісія в розширеному складі. Про результати
поїздки доповідали троє із чотирьох візитерів, у т.ч. й
О.М.Пащенко. Після дебатів було ухвалено рішення
Покласти всі свої сили для виконання свого завдання, ввійти
в Думу з докладом про асигнування одного міліона

2 Пащенко О. Вказана пращі. -С.334.
3 Там само. - С.335.
4 Там само. - С.338.
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карбованців на збудування університету, намітила на перші
роки під університет... будинки... 5

22 березня 1918 р. до Кам янця прибула очікувана
міністерська комісія (професори І.М.Ганицький, І.І.Огієнко,
В.В.Дуб янський, інженер К.Д.Титаренко). Відбулося спільне
засідання її та університетської комісії, на якому погодили
принципові питання, пов язані з відкриттям майбутнього
закладу6 *.

Після того, як наприкінці квітня 1918 р. Подільська
губернська земська рада у Вінниці висловилася за виділення
майбутньому університету 1 млн. крб., настала черга
Кам янецького повітового земства. 21 липня палка промова
голови його управи О.М.Пащенко на користь відкриття
навчального закладу схилила гласних до рішення про
виділення на його збудування 250 тис. крб. Повітова земська
рад затвердила також розмір щорічних сум на стипендії
студентам - 10 тис. крб/

На початку літа 1918 р. університетська комісія
направила до Києва ще одну делегацію. Серед 5 осіб була і
О.М.Пащенко. Вони передали Комісії по створенню
Кам янецького університету при Київському народному
університеті документи органів місцевого самоуправління про
асигнування під університетський проект 3 млн. крб.,
виділення закладу 100 дес. землі, 2 будинків, а також
запевнення різних установ і громадянства до самовідданої
співпраці для утворення, збудування й урядження
університету на Подільській землі 8.

6 липня до Кам янця-Подільського прибув в якості в.о.
ректора І.І.Огієнко. На засіданні міської думи було обрано
постійну університетську комісію (21 особа), яку очолив

5 Пащенко О. Як зародився Державний Український Університет у
м.Кам янці на Поділлі // Свято Поділля: Видання Подільського
Українського товариства Просвіта . - 1918. - 22 жовтня. - С.6.
6 Кам янець-Подільський міський державний архів (далі - КГІМДА).
- Ф.582. - Оп.1. - Спр.З. - Арк.2-3.
' Пащенко О. Як зародився Державний Український Університет у
м.Кам янці на Поділлі. - С.б.
8 Пащенко О. Заснування Кам янець-Подільського Державного
Українського Університету. - С.342.
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керівник університетського закладу. Секретарем стала
О.М.Пащенко9. Реорганізована міська дума підтвердила свої
попередні рішення щодо університету і видала І.І.Огіенку всі
необхідні документи. На час відсутності голови
університетської комісії його обов язки виконував
П.М.Бучинський. Велику допомогу він отримав від

О.М.Пащенко, яка, за її ж свідченням, звільнившись від

обов язків голови управи (остання пішла у повному складі у
відставку через призначення до неї наглядача в особі
гетьманського комісара - авт.), могла цілковито зайнятися
працею секретаря Університетської Комісії 10 11. А роботи було
дуже багато! Як писала Олімпіада Михайлівна, тут усе
зібралося разом, - очистити будинки й садиби від залишків
постою військ під час фронту, перебудувати звнутрі -
з єднувати класи в великі авдиторії, переробити авдиторію в
два поверхи; улаштувати окремі кабінети, добудувати назовні;
зробити ремонт цілих будинків від паркетів до даху; від
тапетів і фарбування стін до електричного урядження та
умеблювання...  Через обмаль часу до самого дня відкриття
Університету архітектор Урсул і сектретар комісії О.Пащенко
не покидали його будинуків 11.

Олімпіаді Михайлівні довелося брати участь в десятках
засідань університетської комісії та трьох її підкомісій,
обговорювати різноманітні великі і малі питання та вносити
конструктивні пропозиції, займатися фінансовими
проблемами, строго стежити за ходом ремонтних робіт,
займатися придбання дефіцитних будматеріалів, розміщенням
замовлень на виготовлення меблів, облаштування кабінетів і
лабораторій, підготовкою до свята відкриття молодого
навчального закладу. Коли ректор знаходився у столиці, вона
підтримувала з ним листування, інформувала його про
найбільш суттєві зрушення і невирішенні питання у виконанні
поставлених перед комісією завдань. І.І.Огієнко мало що не
кожний день цікавився, що зроблено. Моделі меблі, гатунок

9 Пащенко О. Як зародився Державний Український Університет у
м.Кам янці на Поділлі. - С.6.

10 Пащенко О. Заснування Кам янець-Подільського Державного
Українського Університету. - С.344.
11 Там само.
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матеріалів, ціни, фарбування й усякі дрібниці - все це
апробувала не тільки на місці Комісія, але нічого не опускав
без своєї апробати й Ректор..., про все треба було
найдокладнішим способом записати в протоколи й посилати
до Києва, або кілька разів туди поїхати 12.

У повсякденні справи, пов язані з матеріальною базою
університету, О.М.Пащенко вкладала свою творчу енергію,
організаційний хист, жіночу душу. Вона вміла знайти потрібні
слова для мулярів і штукатурів, теслів і шклярів, конюхів і
підсобних робітників, запалити своїми благородними
вчинками, самовідданістю патріотично налаштованих горожан
і посадовців. Через всю її працю влітку-восени 1918 р. виразно
простежувалося гаряче бажання подолати складнощі і
негаразди, швидко досягти задуманого, а задля цього повести

за собою всіх тих, кому все українське було близьким,
дорогим і пріоритетним. Про неї І.І.Огієнко у 1936 р. згадував:
Ставши Секретарем Університетської Комісії, О.П.

(Олімпіада Пащенко - авт.) завжди допомагала мені в тяжкій
праці організації Кам янецького Університету, допомагала
енергійно й самовіддано, притягаючи до праці й усіх тих, що
могли допомогти. Загальними нелюдськими зусиллями всіх і
створено справді величне діло - Кам янець-Подільський
Університет 13.

Як третя особа за посадою в комісії вона постійно була в
курсі всіх важливих питань, пов язаних із відкриттям
університету. Маючи потрібну інформацію, яка потрапляла до
неї з різних джерел, їй не складало великої праці створити
цілісний сюжет - розповідь про справи пов язані з
народженням університетського закладу. До того ж, у
Олімпіади Михайлівни вже був досвід літературної праці. У
1910 р. журнал Русское богатство  опублікував її Записки
сестри-волонтерки . Згодом авторка озвучила їх перед
кам янецькою публікою у міському театрі14.

12 Там само. - С.345.

13 Цит. за: Подільське братство: Інформаційний вісник. - Кам янець
на Поділлю, 1993. - №3. - С.4.
14 Див.: Заснування Кам янець-Подільського Державного
Українського Університету. - С.334.
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Очевидно на пропозицію ІІ.Огієнка О.М.Пащенко до
свята відкриття підготувала кілька рукописних матеріалів, які
були опубліковані у місцевій пресі саме 22 жовтня. Передусім
йдеться про нарис-спогад Як зародився Державний
Український Університет у м.Кам янці на Поділлі  (0,3 др.
арк.)1', а також замітку Справа Кам янецького Університету в
Київі  (0,15 др. арк.)15 16 До першої річниці університету
останній матеріал було вміщено у широкій замітці Історія
заснування Університету в Кам янці 17. Але найбільшою
працею став ще один нарис-спогад Заснування Кам янець-
Подільського Державного Українського Університету ,
опублікований у 1936 р. огієнківською Нашою культурою ,
що виходила у Варшаві. На відміну від робіт чисто
мемуарного характеру інших авторів названа публікація є
найбільш ґрунтовною і, за очевидної бідності архівних
документів про становлення університетського закладу в
адміністративному центрі Поділля, є одним із багатих, цінних
і повнокровних джерел для дослідження цієї теми.

Завдяки авторці нині добре відомо як зародилася ідея
заснування університету, хто із місцевих інтелігентів взявся
ініціювати перед владою й рухати проект далі, як урядовці
молодої держави поставилися до прагнення провінційних кіл
мати на порубіжжі східної і західної українських культур
сучасний вищий навчальний заклад для підготовки нового
покоління інтелігенції соборної України. З ясовано коло
питань, без вирішення яких не міг постати університет, імена
місцевих діячів, які увійшли до складу університетської
комісії по збудуванню Кам янець-Подільського державного
українського університету і докладали великих зусиль до
вирішення низки організаційних і матеріальних питань.

Однією з перших О.М.Пащенко звернула увагу на роль
1.1.Огієнка у комплексному вирішенні проблем, юридичному
оформленні університету, державному фінансуванні
підготовки спеціалістів, кадровому забезпеченні навчального
процесу тощо. Вона стверджувала, що тільки професору
Огієнкові Кам янецький Університет завдячує своїм

15 Див.: Свято Поділля. - 1918. - 22 жовтня. - С.5-7.
16 Див.: Подольская мысль. -1918.-22 октября. - С.2.
17 Див.: Україна. (Кам янець-Подільський). - 1919. -22 жовтня.
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існуванням: не кажучи вже, що професор Огієнко всі свої
сили, час і енергію присвятив цьому ділові... 18

Мемуаристка зробила спробу по свіжих слідах
періодизувати історію творення закладу, виділивши в межах
невеликого відтинку часу (кінець 1917 - 22 жовтня 1918 р.)
такі логічно з язані і послідовні етапи: 1) зародження ідеї
Відкриття, її обгрунтування та оформлення; 2) діяльність
Кам янецької організації товариства Просвіта  щодо
налагодження у цьому питанні діалогу з Києвом; 3)
розвідувальна робота комісії Міністерства освіти УНР у
Кам янці-Подільському; 4) заходи органів місцевого
самоуправління для виділення необхідних коштів і
матеріальних ресурсів під майбутній навчальний заклад; 5)
приїзд в.о. ректора до Кам янця і вирішення формальностей
для допомоги університету; 6) проведення університетською
комісією конкретних заходів з підготовки до праці навчальних
приміщень, бурси і їдальні; 7) свято відкриття закладу 22
жовтня 1918 р.19 Кожний із цих етапів авторка наповнила
конкретним змістом, показала його місце в спільній дружній
діяльності столичної і подільської інтелігенції, об єднаних
прагненням створити один із перших осередків національної
університетської освіти в Україні.

Скромно, лише одним коротким штрихом О.М.Пащенко
помітила свою роль у крупномасштабній роботі
університетської комісії ( до самого дня відкриття не
покидала його будинків ). Звичайно, це не залишилося
непоміченим тими, хто її добре знав по співпраці. Так, не
поскупився на характеристики І.І.Огієнко. Звертаючись до
Олімпіади Михайлівни, він із задоволенням наголошував:
Ваша невпинна енергія, Ваше щире захоплення працею
допомогли дуже багато як прискоренню відкриття
університету, так і величності свята... Велика доля і Вашої
праці зостанеться назавжди у тому великому новому огнищі
української культури, що тепер ми всі спільно будуємо 20.

ls Пащенко О. Заснування Кам янець-Подільського Державного
Українського Університету. - С.З43.
19 Див.: там само. - С.335-345.
20 КПМДА. - Ф.582. - Оп. 1. - Спр.5. - Арк. 13.



307

їй, як і всім іншим членам університетської комісії,
адресував слова вдячності товариш міністра освіти УНР
П.І.Холодний: Близько ознайомившись зі всею тею великою і

корисною працею, що її в такий короткий час зробила
високоповажна університетська комісія, я приношу свою
сердечну подяку... за всі понесені... труди і щиро сподіваюсь,
що й надалі комісія з таким же успіхом і такою ж само
енергією вестиме свою працю, аж поки вінцем... не буде свій
власний величезний будинок для нового Кам янець-
Подільського державного укаїнського університету 21. Тим
самим представник українського уряду висловив довір я всім,
хто був причетний до підготовки університетської
інфраструктури і мав би продовжити роботу у майбутньому. У
повній мірі це стосувалося і Олімпіади Михайлівни, одного із
лідерів небагаточисельної команди І.І.Огієнка.

Чим був для О.М.Пащенко новопосталий навчальний
заклад у Кам янці-Подільському? Пробою організаторсько-
будівничих сил, революційною справою, непередбаченою
можливістю більше, краще, сильніше прислужитися своєму
народові чи використанням шансу для того, аби гучніше
повніше заявити про себе, свою неординарність і увійти
назавжди в історію освітнього руху в часи революції?
Секретар університетської комісії була людиною
нечестолюбною, а тому менше всього задумувалася над тим,
як історія поступить з її іменем. Вона як учасниця:
Українського національного конгресу (квітень 1917 р.),
Українського учительського з їзду (квітень 1917 р.),
Всеукраїнського з їзду делегатів земства (квітень 1917 р.), а
також член Української Центральної Ради (з квітня 1917 р.),
стала діячкою всеукраїнського рівня, позбавленою політичних
і людських амбіцій та комлексів. Тому беручи найактивнішу
участь у збудуванні університету, вона, наділена неабиякими
якостями, на повну силу служила своєму народові, глибоко
розуміючи значення для його майбутньої долі освіти взагалі і
вищої зокрема. Разом із 44 членами Подільської організації
Всеукраїнського товариства Просвіта  вона в день свого
любимого дітища поставила підпис під такими душевними

31 Там само. - Арк. 1.
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рядками: Най же засяє він (університет - авт.) яскравим
світом рідної науки не тільки на наше Поділля, але й на всю
Вкраїну і Галичину... Най освітить він найтемніші куточки
нашого краю. Най стане він близьким і доступним нашому
прагнучому освіти народові. Най навчить і просвітить його
світом доброї науки і знання і тим прилучить його і введе в
сім ю других, старших віком культурних і освічених народів
Західної Європи 22. Через створення розгалуженої мережі
національної університетської освіти їй, як і тисячам інших
представників молодої української інтелігенції, бачився шлях
виходу батьківщини із стану відсталості і забитості,
прилучення до європейської цивілізації і культури. В
зарубіжній українській енциклопедії О.М.Пащенко
справедливо названо співорганізаторкою Кам янець-
Подільського державного українського університету23. У цій
справі вона реалізувала своє ставлення до національно-
культурного відродження українського народу в часи
революції.

Таким чином, українська інтелігентка ОМ.Пащенко,
представниця педагогічної громадськості і повітового земства,
доклала багато зусиль, аби у древньому Кам янці запрацював
на благо України університетський заклад. Її організаторський
хист, людські якості сприяли швидкому вирішенню значного
ряду матеріальних питань - складової частини великого
університетського проекту. Вона стала і першою дослідницею
історії становлення і функціонування цього вищого
навчального закладу, залишивши спадкоємцям кілька своїх
невеликих змістовних праць.

22 Там само. - Спр.7. - Арк.1 зв.
23 Пащенко-ІЛульмінська Олімпіяда // Енциклопедія
Українознавства. Словникова частина / Гол. ред. В.Кубійович. -Т.5.
- Вид-во Молоде Життя , 1966. - Перевид. в Україні. - Львів, 1996.
-С.1968.


