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Олександр Завальнюк 
 

Ректор Іван Огієнко в українській історіографії 
 

Осмислення нашої непростої минувшини різних періодів 

переконує, зокрема, що завдяки зусиллям національної еліти – державних 

і політичних лідерів, потужних творців духовних цінностей, надійних 

захисників української ідеї і справи від внутрішніх і зовнішніх загроз – 

нація вистояла, не розтратила свого інтелектуального і духовного 

потенціалу, отримала історичний шанс відбутися як цивілізована 

спільнота з ґарантованим майбутнім, у якому вироблені віками 

національні традиції відродяться на повну силу і наповняться 

найновішим змістом. 

До кола великих українців, якими по праву має пишатися народ, 

належить замовчуване впродовж майже семи десятиліть ім‘я Івана 

Огієнка – вченого-українознавця, державотворця в добу Української 

революції 1917-1921 рр., непримиренного борця за права свого народу, 

великого знавця і шанувальника рідної мови як першооснови української 

душі, уболівальника за її поширення у всіх галузях життя країни, 

передусім у закладах освіти і культури, державних і правоохоронних 

установах, церковних і громадських структурах. 

Про І. Огієнка нині повідомляють чимало енциклопедій і 

довідників [11, 424-425; 16, 523-524; 17, 154-157; 18, 869-870; 86, 140-142; 

96, 654; 102, 392]. Йому присвячено ряд монографічних праць. Огієнкові 

ім‘я серед найбільш відомих, які увійшли до персоналій України ХІХ-ХХ 

ст., державної і політичної еліти, починаючи з князя Кия, видатних 

українських педагогів, просвітян, журналістів, народознавців, архівістів 

тощо [1, 199-208; 15, 307-309; 55, 289-295; 59, 281-295; 83, 244-252; 86, 

490-503; 102, 154-157; 104, 401-409]. На його честь видруковано сотні 

наукових праць [54], захищено більше десятка кандидатських і 

докторських дисертацій [10; 60; 61; 66; 68; 81; 90; 97; 100;], видається 

періодичний науковий збірник «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта», 

який постановою ВАК України віднесено до наукових фахових видань, де 

можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття 

ступенів доктора та кандидатів наук із історичних і філологічних 

спеціальностей [46; 47; 48; 49; 50]. 

На батьківщину повертаються праці І.Огієнка, написані за 

кордоном. Це, зокрема, про українське друкарство [72], українську 

літературну мову [75], великих українців [74], зокрема, про Тараса 

Шевченка [77], Богдана Хмельницького [73], про похід князя Ігоря [70], 
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українську православну церкву [81], чернецтво [78] та ряд інших. 

Побачили світ перевидані в Україні мемуари І.Огієнка [79], які є цінним 

джерелом в історії Української революції, зокрема національно-

культурного і церковного відродження в 1917-1920 рр. 

7 лютого 2007 р., у зв‘язку із 125-літтям від дня народження 

І. Огієнка, Президент України Віктор Ющенко видав указ «Про 

вшанування пам‘яті Івана Огієнка», яким, зокрема, доручив Кабінету 

Міністрів України видати вибрані праці Івана Огієнка та Біблію в його 

перекладі, націлив на проведення науково-практичних конференцій, 

круглих столів, семінарів та уроків, присвячених його творчому спадку та 

діяльності [105]. 

Разом з тим Президент України дав доручення урядові вивчити 

питання про присвоєння окремим навчальним та науковим закладам і 

установам Огієнкового імені. 20 серпня 2008 р. Кабінет Міністрів 

України розглянув подання Міністерства освіти і науки України, 

звернення сесії Кам‘янець-Подільської міської ради Хмельницької 

області про присвоєння Кам‘янець-Подільському національному 

університету імені Івана Огієнка, першого ректора Кам‘янець-

Подільського державного українського університету, міністра народної 

освіти і міністра ісповідань Української Народної Республіки, 

талановитого вченого, педагога, церковного та громадського діяча і 

прийняв відповідне розпорядження [56]. Таким чином, ім‘я великого 

українця увічнилось не лише у назві вулиці, де розміщено колись 

очолюваний ним університет, меморіальній композиції на фасаді 

головного будинку нині діючого закладу, а й у його юридичній назві. 

Історикам належить з‘ясувати ще чимало питань, пов‘язаних із 

кам‘янець-подільським періодом життя і діяльності І.Огієнка. Утім його 

робота на посаді керівника національного університету в 

адміністративному центрі Подільського краю і почасти столиці УНР вже 

знайшла певне висвітлення у наукових дослідженнях. Чи не першими 

публікаціями про ректора Івана Огієнка стали його біографії, вміщені на 

сторінках української преси 1918-1919 років [45; 51; 52; 53; 71]. Їх автори 

не зазначені. Життєвий шлях і діяльність ректора подано у наведених 

статтях від народження до відкриття КПДУУ. Чимало цікавих даних про 

роботу І.Огієнка із заснування і відкриття університету вміщено у ще 

одній газетній публікації, підготовленій О. Пащенко, соратницею 

І. Огієнка по університетській комісії [85]. 

Одним із перших авторів радянської доби історії України, що не 

побоялися писати про І.Огієнка, був ректор Кам‘янець-Подільського 

інституту народної освіти В.Ґеринович (у 1919-1921 рр. – приват-доцент 

кафедри географії України КПДУУ). У 1927 р., до 10-х роковин 
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Жовтневої революції, він опублікував в інститутських «Записках» 

розлогий нарис про очолюваний ним заклад [9], де значне місце відвів 

українському університетові як попередникові ІНО. Не обійшов він 

увагою І.Огієнка. Не наважуючись на власний погляд на вказану постать і 

свою оцінку його діяльності, В.Ґеринович наводить газетне джерело 

1920 р., у якому зазначалось, що ректор, через особисту участь у 

державному правлінні країною, робив вимушені від‘їзди за Збруч, 

надавав університетові значення політичної інституції. 

Перебуваючи в еміграції через поразку українських визвольних 

змагань 1917-1921 рр., ряд учасників національно-освітнього 

відродження мріяли про повернення на батьківщину, фіксували у своїх 

мемуарах найбільш важливі події життя країни у ті часи, у т.ч. знайшли 

можливим передати власне бачення подій, пов‘язаних із 

функціонуванням Кам‘янець-Подільського державного українського 

університету, ролі його ректора. Про це залишив спогади колишній декан 

богословського факультету КПДУУ В.Біднов, уривки з яких побачили 

світ у «Науково-літературному вістнику» (м. Львів) 1928 року [5]. Автор 

віддав належне організаторському хисту І.Огієнка, його вмінню 

мобілізувати державні кошти на утримання професури і студентів 

університету. У 1935-1936 рр. у Огієнковому виданні «Наша культура» 

були видруковані праці самого І. Огієнка [79], а також двох найбільш 

активних українських діячів – В. Приходька [87; 88] і О. Пащенко [84], 

які відіграли велику роль у становленні університету в Кам‘янці-

Подільському. Якщо мемуарист І. Огієнко обмежився тим, що зафіксував 

у хронологічному порядку найважливіші факти своєї ректорської 

біографії, то двоє інших авторів створили широкі, цільні і змістовні 

сюжети про перебіг будівництва, постання і діяльність другого 

національного університету України, в яких у певній мірі висвітлено 

зусилля його ректора щодо реалізації за короткий час підготовчих заходів 

із відкриття закладу, формування професорсько-викладацької корпорації і 

студентського контингенту, підведення під навчальний процес належної 

матеріальної бази тощо. Готувався до друку ще один великий мемуарний 

матеріал, автором якого був колишній приват-доцент КПДУУ 

Л.Білецький. Утім з невідомих причин рукопис опублікований не був. 

Нині він зберігається у персональному фонді вченого, який розміщено у 

Центральному державному архіві вищих органів влади і управління 

України [6]. 

Невеличкі портретні замальовки чи окремі дані про І. Огієнка 

викладено у працях С. Русової [91], Л. Бачинського [2], Л. Биковського 

[3], Ю. Гудзія [12], П. Білона [7], В. Гарби [8], а також невідомого автора, 

в минулому студента КПДУУ [57; 58]. Тут звернено увагу на стиль 
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роботи ректора, його опіку над студентами, якість викладацької праці, 

виховний вплив на студентську молодь, роботу із формування 

бібліотечних фондів тощо. 

Після названої роботи В. Ґериновича ім‘я ректора і науковця 

Івана Огієнка у радянських виданнях згадувалось рідко, причому 

виключно у контексті критики ідеології і практики українського 

націоналізму, досвіду українського державотворення 1919-1920 рр. і 

мовознавчих досліджень за межами СРСР [98, 17]. На нього було 

накладено табу аж до початку 90-х рр. ХХ ст. Під час «горбачовської 

перебудови», яка проходила під гаслом демократизації і гласності, 

національно-демократичні кола, на противагу захисникам радянської 

ідеологічної моделі, намагалися повернути в Україну забуті, репресовані 

чи зкомпроментовані політичним режимом імена діячів української 

освіти, науки і культури, серед яких значився й Огієнко. На кожного із 

них знаходилися відповідний «компромат», брудні фальшивки, які мали 

на меті стримати чи уповільнити процес новітнього відродження 

українства, підвести під нього антиісторичні засади. Щодо Івана Огієнка, 

то дискусії навколо його постаті відбувалися не в академічних установах 

чи університетах, а були винесені на сторінки всеукраїнських і місцевих 

часописів [92; 93; 94]. Як правило, прокомуністично настроєні автори 

намагалися дискредитувати Огієнкове ім‘я, реанімуючи нафталінові міфи 

про його «запроданство» гітлерівцям на території окупованої Польщі у 

1939-1940 рр. Атака на Огієнка пояснювалася ще й тим, що 17 січня 

1990 р. Головне управління по охороні державних таємниць у пресі при 

Раді Міністрів УРСР наказало повернути із спецфондів до загальних 

фондів бібліотек колись заборонені ідеологами твори українських 

політиків, письменників, публіцистів, науковців, церковних і громадських 

діячів, у т.ч. й праці І. Огієнка [98, 15]. Інтерес до творчості Огієнка 

зростав як з боку громадськості, так і наукової інтелігенції. 

Початок 90-х рр. ознаменувався появою в огієнкіані першої 

наукової (англомовної) статті про ректора І. Огієнка, яка належала 

зарубіжному досліднику О. Герусу [35]. Наводячи ряд змістовних 

суджень, пов‘язаних із організаторською діяльністю керівника КПДУУ, 

автор, на жаль, не уникнув деяких перебільшень в оцінці українського 

діяча. 

У перші роки державної незалежності України, які відкрили 

новий етап української історіографії, науковці різних фахів (історики, 

мово- і літературознавці, педагоги, філософи, соціологи та ін.) взялися за 

студіювання повернутої на батьківщину наукової і літературно-

богословської спадщини І. Огієнка. Крім того, дослідникам відкрилася 

можливість опрацювати величезні архівні комплекси раніше 
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засекречених історичних документів про події і діячів Української 

революції, у т.ч. й ті, що стосувалися постаті І.Огієнка, і матеріали 

української періодичної преси 1917-1920 років, які різнобічно 

висвітлювали процес національного відродження, зокрема в освітній 

сфері. 

У 1992 р. громадяни незалежної України відзначили 110-у 

річницю від дня народження І. Огієнка. Науковці Києва, Львова, Рівного, 

Дрогобича, Полтави, Тернополя, Сімферополя, Сум, Запоріжжя, 

Чернівців, Ужгорода, Ізмаїла, Кам‘янця-Подільського, Івано-Франківська, 

Переяслав-Хмельницького, Житомира, Кіровограда, Хмельницького і 

Луцька відреагували на цю подію проведенням у Кам‘янці-Подільському 

всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Духовна і науково-

педагогічна діяльність І. І. Огієнка в контексті українського 

національного відродження» (згодом огієнківські конференції будуть 

проведені у Львові, Житомирі, Києві, знову у Кам‘янці-Подільському). З-

поміж 116 доповідей, виголошених на пленарному і секційних засіданнях, 

кілька присвятили українському університетові і його ректору. Серед них 

вирізнялася добротним матеріалом доповідь А.Копилова «Професор 

І. І. Огієнко – ректор Кам‘янець-Подільського державного українського 

університету» [95, 3-7], у якій окреслювалися основні контури праці 

керівника із заснування, відкриття та функціонування першого 

національного вищого навчального закладу на Поділлі. Наступного року 

появилася стаття О. Завальнюка, присвячена 75-річчю КПДУУ, у якій 

акцент було зроблено, зокрема, на управлінську діяльність ректора [83]. 

Викладені у вище названих роботах наукові положення згаданих 

авторів було значно розвинуто у їх наступних дослідженнях, які 

появилися у 1995-1999 рр. [19; 22; 25; 29; 32; 34; 38; 39; 40; 41]. 

Заслуговують на увагу статті В. Ляхоцького, у яких з‘ясовано роль 

І. Огієнка в становленні і розвитку фундаментальної бібліотеки 

Кам‘янець-Подільського університету [63; 64]. Важливим досягненням 

дослідників-огієнкознавців другої половини 90-х років ХХ ст. стала поява 

двох монографічних праць, у яких частково висвітлено діяльність 

О. Огієнка як будівничого і ректора КПДУУ. Так, філолог М.Тимошик у 

праці «Голгофа Івана Огієнка» помістив окремі дані про відкриття і 

роботу університету, зусилля ректора, спрямовані на те «аби університет 

став тим справжнім осередком національного відродження української 

мови, національної культури цього, з одного боку, ополяченого, а з 

іншого – зрусифікованого краю (Поділля. – Авт.)» [97, 43]. 

1998 року побачила світ змістовна монографія київської 

дослідниці, історика за фахом, І. Тюрменко «Державницька діяльність 

Івана Огієнка (митрополита Іларіона)», виконана на багатому 
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документально-архівному матеріалів, більша частина якого вводилася у 

науковий обіг уперше. Попри широкі хронологічні рамки роботи, 

починаючи з 1917-го і завершуючи 60-ми роками ХХ ст., авторка, 

розв‘язуючи дослідницькі завдання, пов‘язані із питаннями практики 

державотворення і рефлексії різновікового досвіду будівництва 

української держави у Огієнкових працях, не обійшла питання про 

незаперечну роль І. Огієнка у заснуванні КПДУУ, назвавши його «одним 

із фундаторів» зазначеного закладу. Вона звернула увагу на організацію 

ним у липні 1918 р. дійової університетської комісії, реалізацію в 

Кам‘янець-Подільському університеті його концепції, за якою заклад 

перетворювався не лише на осередок отримання знання і лабораторію 

передової загальнолюдської наукової думки, а й був рушієм 

національного відродження країни [101, 48]. 

На початку ХХІ ст. науковий інтерес до І. Огієнка як організатора 

і будівничого КПДУУ посилився. Великий внесок у дослідження 

проблеми вніс В. Ляхоцький. Історик підготував і видав дві ґрунтовні 

монографії – «Просвітитель» [62] і «Тільки книжка принесе волю 

українському народові» [65]. У першій із них вміщено дані про 

ректорські справи І.Огієнка, зокрема, про створення університетської 

поліграфічної бази, підготовку видання першого тому «Записок 

Кам‘янець-Подільського Державного Українського Університету», друк 

навчальної літератури у 1919-1920 рр. У наступній праці автор, 

аналізуючи бібліофільські уподобання І. Огієнка, його якості як 

організатора бібліотечної справи, виокремив питання про фундацію 

бібліотеки університету, якому присвятив окремий параграф [62, 70-74]. 

На ректорську діяльність І.Огієнка звернув увагу М.Тимошик у 

новій монографічній праці «Лишусь навіки з чужиною…» [98, 65-71]. 

Утім автор обмежився тими положеннями, які висловив у своїй 

попередній, вищезгаданій роботі. 

Більш повніше діяльність керівника КПДУУ з‘ясовано у кількох 

наших працях [31; 37; 44]. На великому фактичному матеріалі, у т. ч. і 

свіжому, з‘ясовано різні напрями діяльності Огієнка-ректора: креативно-

концептуальний, організаторський, управлінський, науково (навчально) – 

видавничий, громадський та ін. 

У статтях (хроніках), що появилися у 2001-2008 рр., накопичено 

цінний фактографічний матеріал [14; 23; 26; 27; 28], який широко 

використовувався у доповіді про управлінські аспекти праці І. Огієнка 

[30], працях про його концептуальні підходи до проблем 

університетського будівництва у той час [36], заснування 

університетської гімназії для дорослих [20], значення Огієнкової 

мемуарної спадщини для розуміння різних заходів із створення 
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українських університетів [42], його роль у підготовці і проведенні свята 

відкриття університету, у формуванні в КПДУУ українських богословів 

[24], національно-патріотичному вихованні студентської молоді [43], а 

також у здійсненні роботи із збереження культурно-історичної спадщини 

українського народу [35]. 

Як видно, дослідники створили велику, різну за обсягом, цінністю 

і значенням літературу, у якій висвітлено різні аспекти невтомної праці 

Івана Огієнка із заснування, відкриття і розвитку Кам‘янець-Подільського 

державного українського університету. Утім досі не з‘ясованими 

залишаються питання, пов‘язані із організацією навчального процесу, 

науково-дослідною роботою, зміцненням кадрового потенціалу, стилем 

керівної праці, співпрацею з студентством тощо. Разом з тим назріла 

потреба синтетичного дослідження, яке б дало змогу охопити всі важливі 

аспекти названої проблеми, повніше з‘ясувати роль Івана Огієнка у 

становленні, забезпечення необхідних умов для багатогранної діяльності 

університету і виконання ним вельми складних, як на той революційний 

час, і дуже важливих функцій для посилення і захисту результатів 

національно-культурного і церковного відродження країни. 
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