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УКРАЇНСЬКІ УНІВЕРСИТЕТИ: ЛЕКЦІЙНО-
ПРОПАГАНДИСТСЬКИЙ, ЛІТЕРАТУРНО-ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ  
І РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ АСПЕКТИ (1917–1920 років) 

 

Революційна доба поставила перед науково*педагогічною інтелі*
генцією завдання набагато ширші і складніші, ніж це було до того. 
Найбільш активна і свідома частина професорсько*викладацьких корпо*
рацій, дбаючи про підвищення рівня національної свідомості і поши*
рення серед українців наукових знань з історії, мови, літератури, 
економіки, географії, культури і права, а також збереження багатої 
історико*культурної спадщини, формування любові і поваги до всього 
українського, наполегливо працювала у цих напрямах, використовуючи 
з цією метою усне і друковане слово.  

Коли навесні–восени 1917 р. в Україні набрав масовості рух за 
українізацію культурно*освітнього життя, зокрема створення націо*
нальної початкової, середньої і вищої школи, на противагу йому проро*
сійські сили розгорнули кампанію по дискредитації української ідеї і 
недоторканості існуючої освітньої системи1. У зв’язку з такою ситу*
ацією Генеральний секретар освітніх справ І.М. Стешенко від імені 
української влади на нараді з начальниками і головами батьківських 
комітетів середніх та нижчих шкіл Києва 8 жовтня 1917 р. застеріг щодо 
подальших нелояльних виступів проти політики українізації і, зокрема, 
наголосив, що всі етнічні групи, які проживають на українській землі, 
повинні знати мову, літературу, географію та історію українців2. Утім, 
реалізувати цю, здавалося б, цілком природну з цивілізаційного і дер*
жавотворчого погляду програму, виявилося справою далеко не простою. 
Основна увага владних структур після проголошення УНР спрямо*
вувалась на українізацію існуючої мережі шкіл. Політика у освітній 
галузі досить часто призводила, з одного боку, до поділу населення за 
національною ознакою, а з іншого, до консолідації українців. У цьому 
плані досить актуальним стало питання про інформаційно*роз’яснюючу 
роботу з боку відповідних державних служб. 

————————— 
1 Христюк П. Замітки й матеріяли до історії Української революції. 1917–1920 рр. — 

Т. 1: Українська революція: розвідки й матеріяли. — Кн. 1. — Відень, 1921. — С. 22. 
2 Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. — Ужгород, 1930; Нью*Йорк, 1954. — 

Т. 1: доба Центральної Ради. — С. 397. 
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Доросле українське населення з непідробною цікавістю тягнулося 
до знань про сучасне становище країни, утвердження української дер*
жави, жадібно сприймало чутки і різноманітну інформацію україно*
мовної преси, яка поширювалася як у містах, так і сільській місцевості. 
Проте, у багатьох випадках запитань від людей ставало не менше, а 
навпаки, більше. Відчувалась нестача елементарних знань, пов’язаних 
як з біжучим моментом, так і минулим політичним, господарським та 
культурним становищем українців. Цим громадянам потрібна була 
компетентна допомога з боку вчителів, інших українських інтелігентів, 
які щиро дбали про підвищення культурно*освітнього рівня свого 
народу. Осторонь цієї справи не стояли студенти. Українські студентські 
громади влаштовували для шкільної молоді, робітників і солдатів цикли 
лекцій, курси українознавства для багатьох охочих, посилали своїх 
лекторів*інформаторів у сільську місцевість, де ті популярно роз’ясню*
вали селянам сутність багатьох цікавих для них питань1. 

Важливим засобом поширення суспільно*політичних і науково*
популярних знань в українському середовищі була україномовна 
лекційна пропаганда. Перші важливі кроки у цьому напрямку було 
зроблено професурою молодих українських університетів ще в ході 
реалізації заходів з їх заснування, а також під час урочистого відкриття 
кожного з них. Ще у серпні 1917 р. на секції вищої школи ІІ Всеу*
країнського учительського з’їзду І.І. Огієнко зробив доповідь про «Най*
перші завдання української філології»2, а на пленарному засіданні 
виступив з іншою темою — «Рідна мова в школі»3. Більш як 700 деле*
гатів, які далеко не всі мали вищу освіту, схвалили бачення 35*річного 
вченого щодо вивчення української мови в початкових і середніх 
школах, де навчалися діти українців. 5 жовтня 1917 р. більш як для 
тисячі учасників свята відкриття Київського народного українського 
університету І.І. Огієнко прочитав лекцію «Українська культура», яка 
викликала справжній фурор серед слухачів і стараннями Українського 
військового генерального комітету була опублікована окремим видан*
ням великим накладом4. Колега І.І. Огієнка Ф.П. Сушицький, секретар 
КНУУ, виступив з промовою, присвяченій проблемі українізації, яка 
згодом була опублікована у журналі «Вільна Українська Школа»5.  

————————— 
1 Христюк П. Вказ. праця. — С. 21. 
2 Центральна Рада і український державний процес (до 80*річчя створення Цент*

ральної Ради): Матеріали наукової конференції, 20 версня 1997 року. — К., 1997. — Ч. ІІ. — 
С. 262. 

3 Огієнко І. Моє життя, Автобіографічна хронологічна канва // Наша культура: 
науково*літературний місячник. — Львів, Варшава, 1935. — Кн. 7. — С. 452. 

4 Там само; Огієнко І. Українська культура. Академічна промова на одкритті Укра*
їнського Народнього Університету в Київі. — К., 1917. — 31 с. 

5 Сушицький Ф. Принціпи українознавства // Вільна Українська школа: орган Все*
української Учительської спілки. — К., 1917. — № 2: жовтень. — С. 83–88. 
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Під час відкриття державних українських університетів у виступах 
ректорів Ф.П. Сушицького і І.І. Огієнка йшлося про реалізацію 
університетських проектів у столиці і на Поділлі. Їх з піднесенням 
слухали загалом кілька тисяч учасників урочистостей, здебільшого 
українська молодь. 

Публічні виступи науково*педагогічних працівників українських 
університетів у різних колективах влаштовували, як правило, това*
риства «Просвіти», земські органи, українські клуби, командування 
військових частин і гарнізону, керівники поштово*телеграфної служби, 
шкіл, партійні осередки тощо. Вони відбувалися на умовах як оплати, 
так і без гонорару. У переважній більшості випадків лектори не отри*
мували за свою працю грошової винагороди, чим засвідчували найщи*
ріше бажання якнайкраще прислужитися підвищенню культурного 
рівня своїх співгромадян. 

Частина лекторів КНУУ були членами київської «Просвіти», яка вже 
у 1917 р. розгорнула активну лекційну роботу серед киян, брала участь в 
організації і проведенні різних курсів для освітян, інших професійних 
груп населення, де на науково*популярному рівні висвітлювали різні 
актуальні питання, що збагачували світогляд слухачів, давали їм корисні 
практичні настанови, які згодом використовувалися в роботі. Лектор*
ський корпус тісно співпрацював з студентськими структурами, які, 
наприклад, у травні 1918 р., напередодні канікул, створили універ*
ситетську культурно*просвітню комісію (її очолив національно свідомий 
Іван Іванов), що поширила свою діяльність за межі навчального закладу. 
Зокрема, вона зайнялася відкриттям на Київщині курсів із вивчення 
української, латинської і грецької мов (за програмою гімназій), які 
давали змогу молоді, що не мала повної середньої освіти, підготуватися 
до складання іспитів за курс середньої школи і отримати шанс для 
вступу до українського університету; українознавства (читалися лекції з 
історії України, української мови і літератури), кооперації (готували 
рахівників), пасічництва тощо. У самій столиці організували літні курси 
з українознавства для пересічних киян, які прагнули краще пізнати 
українську культуру. В орендованому приміщенні університету  
св. Володимира курсисти слухали лекції з історії української культури 
(І. Огієнко), історії нової української літератури, граматики і стилістики 
української мови (З. Євтушенко), читання літературних творів, оратор*
ського мистецтва, декламації, журналістики й публіцистики (І. Юхи*
менко)1. 

Історико*екскурсійна секція зазначеної комісії готувала керівників, 
яким належало організовувати для дітей, молоді і дорослих екскурсії 
українською мовою до історичних і архітектурних пам’яток Києва.  
————————— 

1 Державний архів міста Києва (далі — ДАМК). — Ф.Р. 936. — Оп. 2. — Спр. 10. — 
Арк. 49. 
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У червні–липні 1918 р. на тритижневих платних курсах (навчалося  
45 осіб) лекції майбутнім організаторам екскурсійної справи читали 
лектори народного українського університету — Г.Г. Павлуцький, 
В.К. Прокопович, В. Козловська, А. Грабар, Ф.Л. Ернст, Зумер, Алешко, 
Стелецький та ін.1. 

Разом із природничою секцією КНУУ комісія організувала платні 
тритижневі курси для студентів, курсистів, учителів і просто любителів 
природи. Тут викладали В.В. Дуб’янський, В.І. Лучицький, П.А. Тут*
ковський, О.А. Яната, Л. Красівський, Грищинський, Портенко та ін. 
Вони прочитали низку лекцій з природознавства, зокрема, про фізико*
географічне положення України, її флору і фауну, стан і завдання 
української географії, антропології і етнографії, дослідження рослин*
ного і тваринного світу країни, методику збирання зоологічних мате*
ріалів, а також охорону пам’яток природи України, які мали світове 
значення2. 

Приділялася велика увага поширенню історичних знань, які фор*
мували національну свідомість українців. Чимало лекцій з історії Укра*
їни вчені КНУУ прочитали за межами столиці, зокрема, у Переяславі, 
Каневі, Черкасах, Кременчуку, Харкові, Лубнах, Ромнах, Прилуках  
і Ніжині3. 

Дослідник освітніх процесів в Україні революційної доби (1917–
1921 рр.) Е.М. Мельник вважає, що завдяки діяльності культурно*
просвітньої комісії народного українського університету значно зріс 
рівень свідомості української молоді, що забезпечувало її активну участь 
у подальшій розбудові і зміцненні української держави4. 

Скоріш за все, у цьому плані мову треба вести лише про ту невелику 
частину молодих людей, які, прослухавши відповідні лекції, таким 
чином здобули відповідні знання й переконання, підвищили рівень своєї 
національної свідомості, що у підсумку й активізувало їх практичну 
участь у культурно*освітніх і державотворчих процесах. 

У період функціонування Київського державного українського 
університету закріпити і розвинути здобутки колективу КНУУ щодо 
масової лекційно*пропагандистської роботи, на жаль, не вдалося. Такий 
невтішний стан зумовили кілька вельми серйозних чинників: по*перше, 
криза гетьманщини восени 1918 р. і розгортання антигетьманського 
повстання, по*друге, дестабілізація державного життя в УНР і друга 
————————— 

1 Там само. — Арк. 108. 
2 ДАМК. — Ф.Р. 936. — Оп. 2. — Спр. 17. — Арк. 50; Ботанічний гурток 

Укр[аїнського] Народнього Київського Університету // Вісти природничої секції Укра*
їнського Наукового товариства. — К., 1918–1919. — Т. 1. — С. 17. 

3 ДАМК. — Ф.Р. 936. — Оп. 2. — Спр. 10. — Арк. 108. 
4 Мельник Е.М. Діяльність Культурно*просвітньої комісії Київського українського 

народного університету (травень — липень 1918 р.) // Вісник Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Історія. — К., 2002. — Вип. 62. — С. 41. 
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українсько*радянська війна, по*третє, негативні впливи на становище 
вишу з боку більшовицького і денікінського режимів. Кількаразова 
зміна політичних режимів у Києві позначилася не лише на ідеоло*
гічному векторі життя освітніх закладів взагалі, а й їх основних напрямів 
діяльності, зокрема й лекційно*пропагандистського. За таких умов 
абсолютна більшість науково*педагогічних працівників воліла «не висо*
вуватися», бути нейтральною чи лояльною до влади, то ж обмежувалася 
лише навчальною і науковою роботою в університеті.  

У відносно спокійнішому Кам’янці*Подільському прибулі з різних 
міст науковці для роботи в університеті, налагодивши свій побут і 
визначившись із обсягами навчального навантаження, у першу чергу, 
взялися за підготовку лекційних курсів. Утім, в міру можливостей, за 
першої ліпшої нагоди вони робили спроби зарекомендувати себе у місті, 
де українська громада за чисельністю поступалася єврейській, і як 
лектори*пропагандисти. Першим у такій ролі виступив професор 
В.О. Біднов. Ще 21 жовтня 1918 р., перед початком концерту*вистави для 
учнів усіх шкіл міста, організованої місцевою «Просвітою» з нагоди 
відкриття Кам’янець*Подільського державного українського універси*
тету, він продемонстрував свої блискучі ораторські здібності, з’ясу*
вавши у доступній для дітей формі значення вищої української школи 
для національної і світової культури, закликав шкільну молодь, кращих і 
вірних синів України до праці в ім’я її розвитку1. З листопада 1918 р. 
ректор І.І. Огієнко, який ще у квітні 1918 р. під час першого приїзду до 
Кам’янця*Подільського прочитав у переповненому залі міського театру 
лекцію «Українська культура», що отримала високу оцінку представ*
ників місцевої багатонаціональної громади, відновив свої публічні 
зустрічі з кам’янчанами — на курсах українознавства для урядовців 
міста (150 осіб) запропонував лекцію з історії української мови2. А у 
грудні, у тому ж залі, де зібралося майже тисяча осіб, виголосив тему 
«Українська мова»3. Розгорнути лекційну діяльність серед населення 
міста він невстиг, оскільки наприкінці місяця, отримавши від Директорії 
запрошення переїхати до столиці і зайняти високий пост міністра 
народної освіти УНР, зайнявся питаннями передачі керівних справ по 
університету найстаршому деканові — професорові П.М. Бучинському  
і готувався до від’їзду з міста, яке вже встиг полюбити4. 

————————— 
1 Державний архів Хмельницької області (далі — ДАХО). — Ф.Р. 582. — Оп. 1. — 

Спр. 4. — Арк. 94. 
2 З життя «Просвіт» Поділля. Камянець*Подільське Товариство «Просвіта» // Село. — 

Камянець на Поділлю, 1918. — 22 листопада. — № 46 і 47. — С. 15. 
3 Огієнко І. Вказ. праця. — С. 522. 
4 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі — 

ЦДАВОВ). — Ф. 3876. — Оп. 1. — Спр. 3. — Арк. 105 зв.; Біднов В. Перші два академічні 
роки Українського Державного Університету в Кам’янці*Подільському. (Уривок із спо*
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У лютому 1919 р. публічні виступи, на цей раз присвячені 105*й 
річниці від дня народження Тараса Шевченка, продовжили інші члени 
професорсько*викладацької корпорації. На відкритому засіданні Ради 
професорів, куди прибуло чимало представників міської інтелігенції, 
приват*доцент Л.Т. Білецький виступив з промовою «Народність чи 
національність у творчості Т. Шевченка», приват*доцент Д.І. Дорошенко — 
«Еволюція поглядів на Т.Шевченка», приват*доцент М.А. Плевако — 
«Т. Шевченко і Кирило*Методіївське братство в світлі нових мате*
ріалів»1. 

10 березня 1919 р., в ході загальноміського шевченківського свята, 
В.О. Біднов виступив на багатолюдному майдані коло кафедрального 
собору св. Олександра Невського. Йому надали слово після панахиди і 
співу українського хору. Вшановуючи поета, промовець звернувся до 
«Заповіту», згадав царські часи, коли заборонялось відзначати такі події, 
пов’язав розбудову української державності з іменем Великого Коб*
заря2. Наступного дня, коли відзначали 58*у річницю від дня смерті 
Шевченка, М.А. Плевако виступив перед початком концерту*вистави у 
міському театрі, де зібралися учні вищих початкових шкіл міста. Вчений 
розповів про заслуги поета перед українською нацією, зупинився на 
ідеях і характері шевченкової поезії, обґрунтував тезу про Шевченка як 
пророка для українців3. 

Д.І. Дорошенко, за його ж свідченням, крім викладання в універ*
ситеті, читав науково*популярні лекції з історії України «на різних 
курсах», зокрема, для урядовців поштово*телеграфної округи і мобілі*
зованих народних учителів4. 

Коли в середині квітня 1919 р. влада у місті перейшла до ревкому, 
частина науково*педагогічних працівників, як засвідчував мемуарист, 
виступила з ініціативою прочитати лекції для червоноармійців і робіт*
ників під час великоднього тижня, вважаючи, що такий крок буде 
корисним для університетського колективу. Влада дала згоду на про*
ведення лекторію в стінах вищого навчального закладу. 21 квітня 1919 р. 
він розпочався лекцією В.О. Біднова «Рідна мова як єдина умова куль*
турного розвитку кожного народу»5. Прибувши в аудиторію, лектор не 
                                                                                                                                                             
гадів) // Літературно*науковий вістник. Річник ХХVІІ. — Львів: з друкарні Ставро*
пігійського інституту, 1928. — Т. ХСVІІ. Кн. ХІ. — С. 240. 

1 Академічне засідання Ради професорів К[ам’янець]*Под[ільського] Державного 
Українського Університету пам’яти Т. Шевченка // Життя Поділля. — Кам’янець*
Подільський, 1919. — 23 лютого. — № 55. — С. 4. 

2 Шевченківське свято 10 березня // Освіта. — Кам’янець*Подільський, 1919. —  
15 березня. — № 6. — С. 20. 

3 Святкування 58 роковин смерті Т.Г. Шевченка вищими початковими школами 
м.Кам’янця*Подільського 25 березня 1919 року // Там само. — С. 22. 

4 Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле. Вид. 2*е. — Мюнхен, 1969. — 
С. 432, 435. 

5 Лекція проф.. Біднова // Життя Поділля. — 1919. — 24 квітня. — № 102. — С. 3–4. 
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побачив тих, заради кого і влаштовувався цикл публічних виступів. Як 
свідчить його звіт «слухачі були ті самі [інтелігенція і робітники. — 
авт.], що їх доводилося бачити і раніше на прилюдних виступах. Свій 
відчит робив я при переповненій залі. Нічого політичного і дражливого 
для того моменту я не зачіпав, а дав лише історичну картину націо*
нального відродження народів — від греків та римлян до ХХ стол[іття]. 
Висловлювався обережно, щоб нікого не дратувати. Гучні оплески, 
здалося, занадто залунали в авдиторії, коли я закінчив виклад… 
Незабаром мене повідомив один з колег, що представникам нової влади 
моя лекція не сподобалася»1. 

Крім В.О. Біднова, лекції тоді читали приват*доцент М.М. Василь*
ківський («Революція з релігійного погляду»), професор М.М. Хведорів 
(«Точні науки та їх значення для людства»), асистент М.Г. Люби*
чанківський («Історія землі»), приват*доцент Й.Ф. Оксіюк («Поход*
ження християнства»), секретар студентських справ М.О. Грінченко 
(«Українська музика та її представники»)2. 

Коли у червні 1919 р. у місті відновилася українська влада і 
Кам’янець*Подільський на півроку став державним і політичним цент*
ром УНР, науково*педагогічні працівники університету запропонували 
цикл безкоштовних лекцій для робітників і козаків республіканського 
війська. У переповненій найбільшій за розмірами аудиторії №1 універ*
ситету у вечірній час свої науково*популярні лекції прочитали: про*
фесор І.І. Огієнко («Що таке українська мова»), приват*доцент П.Г. Кле*
патський («Українська народна нація»), професор В.О. Біднов (з історії 
України), професор П.В. Клименко («Історія літературного становища 
України»), приват*доцент М.О. Драй*Хмара («Слов’янознавство») і 
приват*доцент А.С. Синявський («Економічні питання»)3. За повідом*
ленням преси, на цих заходах побувала «сила народу», якого ледь 
вміщувала аудиторія4. 

Досвід публічних виступів і лекторська майстерність вчених  
К*ПДУУ, з одного боку, непідробне бажання десятків представників 
різних соціально*професійних груп населення до знань, з іншого, стали 
запорукою подальшого розвитку лекційного просвітництва в місті. Так, 
10 серпня 1919 р. в університеті відкрилися курси з українознавства для 
урядовців, старшин і козаків Окремого корпусу кордонної охорони. 
Вони прослухали лекції В.О. Біднова (з історії України), П.Г. Клепат*
ського (з історії українського письменства), В.О. Гериновича (з географії 

————————— 
1 Біднов В. Вказ. праця. — Кн. ХІІ. — С. 326. 
2 Лекція // Життя Поділля. — 1919. — 29 квітня. — № 106. — С. 4; Лекції // Там 

само. — С. 4; Місцева хроніка // Життя Поділля. — 1919. — 10 травня. — № 144. — С. 2. 
3 Университетская жизнь // Подольский край... — Каменец*Подольск, 1919. —  

28 июня. — № 405. — С. 2. 
4 Хроника // Подольский край. — 1919. — 12 июля. — № 412. — С. 2. 
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України)1. Через 10 днів аудиторія зазнала ротації — на побачення з 
університетською професурою прибули учителі — не українці міських 
шкіл, які, виконуючи розпорядження департаменту середньої школи 
Міністерства народної освіти, прослухали лекції з української мови, 
отримуючи у такий спосіб  необхідні знання для практичної роботи з 
дітьми2.12 серпня 1919 р., під час святкування 150*річчя від дня народ*
ження батька української літератури І.П. Котляревського, перед виста*
вою «Наталка Полтавка», яку у міському театрі ставила трупа М.К. Са*
довського, перед високоповажною публікою виступив професор 
В.О. Біднов із промовою про ювіляра. Він з’ясував місце І.П. Котля*
ревського в історії української літератури, а також значення його 
творчості  для сучасної доби3. 

У вересні на замовлення  начальника залоги Кам’янця*Подільського 
приват*доцент Ю.Й. Сіцінський прочитав для урядовців і старшин 
лекцію про історичні фортифікаційні споруди міста4. А 6 жовтня 1919 р. 
на багатолюдному засіданні Ради професорів, присвяченому пам’яті 
професора К.В. Широцького (помер 13 вересня 1919 р.), прозвучали 
виступи І.І. Огієнка, Ю.Й. Сіцінського і Л.Т. Білецького про його жит*
тєвий і творчий шлях, внесок у скарбницю українського мистецт*
вознавства5. Побувавши на тому пам’ятному зібранні, один із пред*
ставників кам’янецької української інтелігенції — К. Копержинський 
заявив, що «Кам’янець*Подільський Університет, наукові кола, все 
українське громадянство болюче відчуло понесену в особі Костя 
Широцького втрату й вже зробило належну оцінку його значіння для 
України, яко вченого й громадянина»6. 

Масова культурно*освітня і науково*популярна діяльність профе*
сорсько*викладацької корпорації К*ПДУУ значно посилилась у 1919–
1920 навчальному році. За даними виконуючого обов’язки бібліотекаря 
університету М. Ясинського, впродовж зазначеного періоду вчені про*
читали 478 науково*популярних лекцій для населення міста. Тематика їх 
була найрізноманітнішою і стосувалася багатьох галузей науки. Пуб*
лічні виступи відбувалися на різних масових заходах, підготовчих кур*
сах при університеті, курсах дошкільного виховання тощо. Найбільш 
активними пропагандистами наукових знань були В.О. Біднов, А.Е. Ма*

————————— 
1 Курси для вчителів // Трудова громада. — Кам’янець*Подільский, 1919. — 14 серп*

ня. — № 37. — С. 6. 
2 Курси української мови для вчительства // Трудова громада. — 1919. — 19 серпня. — 

№ 41. — С. 6. 
3 Театр М.К. Садовського // Україна. — Кам’янець*Подільський, 1919. — 14 верес*

ня. — Ч. 28. — С. 4. 
4 Лекції // Україна. — 1919. — 14 вересня. — № 28. — С. 4. 
5 Пам’яти К. Широцького // Україна. — 1919. — 7(24) жовтня. — Ч. 46. — С. 4. 
6 Копержинський К. Проф. Кость Широцький // Село. — Кам’янець*Подільський, 

1919. — 29 вересня. — № 19. — С. 12. 
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ліновський, Л.В. Бачинський, О.Й. Сіцінський, П.Г. Клепатський, 
П.В. Клименко, І.А. Любарський та ін.1. Чимало прочитаних лекцій мали 
чітку національно*патріотичну і державницьку спрямованість. Наприклад, 
«Шевченко — великий національний поет України», «Перший універсал 
Української Центральної Ради та його значення», «Українські церковні 
братства та їх значення» (В.О. Біднов); «Державність і соціалізм» 
(П.В. Клименко); «Антропологічні ознаки українського народу», «Ідея 
єднання у слов’янських народів», «Українські колядки і щедрівки» 
(М.О. Драй*Хмара) та ін.2. Ряд університетських науковців (С.В. Бачин*
ський, П.Г. Клепатський, М.А. Плевако, С.С. Остапенко, В.О. Герино*
вич, Н.Т. Гаморак, Ю.О. Русов, А.Е. Маліновський, Л.Т. Білецький, 
Є. Завадський, І. Шимонович), починаючи з 1 листопада 1919 р., забез*
печували викладання різних дисциплін на природничому і гумані*
тарному факультетах Кам’янець*Подільського народного українського 
університету, який став популяризатором наукових знань і приймав на 
навчання випускників початкових і вищих початкових шкіл, тобто тих, 
хто не міг вступити до класичного університету3. За даними періодики, 
сюди записалися 144 юнаки і дівчини. У квітні 1920 р. їх кількість зросла 
до 160 осіб4. 

Окремі представники професорсько*викладацької корпорації  
К*ПДУУ пробували реалізовувати себе в літературній творчості. Звісно, 
передусім це стосувалося тих, хто мав філологічну освіту і деб’ютував у 
цій справі раніше. Так, І.І. Огієнко під псевдонімом Іван Рулька опуб*
лікував у грудні 1918 р. в газеті «Життя Поділля» вірш «Панська пісня»5 

(на той час у його літературному доробку значилося одне оповідання і 6 
видрукуваних віршів6). У журналі «Нова Думка», який видавала Рада 
студентських представників університету, свої поетичні твори роз*
містив М.О. Драй*Хмара (із циклу «Молода весна», «Поки не вмру…», 

————————— 
1 ЦДАВОВ. — Ф. 166. — Оп. 1. — Спр. 878. — Арк. 9–10. 
2 Там само. 
3 ДАХО. — Ф.Р. 6. — Оп. 1. — Спр. 1. — Арк. 37, 39; Відкриття Кам’янець*

Подільского Українського Народнього Університету // Україна. — 1919. — 4(22) лис*
топада. — Ч. 69 (81). — С. 3–4; Український Народній Університет в Кам’янці (огляд 
діяльності за академічний рік 1919/20) // Слово. — Кам’янець*Подільський, 1920. —  
14 листопада. — № 40. — С. 2. 

4 Український Народний Університет в Кам’янці (огляд діяльності за академічний 
рік 1919/20). — С. 2; Мельник Е.М. Кам’янець*Подільський український народний уні*
верситет (листопад 1919 — початок 1921 рр.) // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. 
наук. пр. / Кам’янець*Подільський державний університет — Кам’янець*Подільський, 
2006. — Т. 7: Матеріали Третього круглого столу «Культура, освіта і просвітний рух на 
Поділлі у ХVІІІ — на початку ХХІ ст.». — С. 31, 32. 

5 Життя Поділля. — 1918. — 19 грудня. — № 4. — С. 2. 
6 Див.: Мацько В. Повна бібліографія праць Івана Огієнка. — Хмельницький, 1998. — 

С. 3. 
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«На смерканні…»)1, який почав віршувати ще з 1910 р. Підготував до 
друку оповідання про Ірландію Д.І. Дорошенко2, утім не довів розпочату 
справу до завершення через відрядження за кордон у квітні 1919 р., яке 
вимушено переросло в еміграцію. М.А. Плевако підібрав ряд оповідань 
для дітей і опублікував їх під назвою «Діти журби», зробивши передмову 
до збірки і відповідні примітки до кожного твору3. 

Не стояли осторонь літературної творчості студенти. Вони напо*
легливо пробивалися на шпальти газет і журналів, деб’ютуючи як поети*
початківці, прозаїки і перекладачі. Так, в одноденній газеті «Свято 
Поділля», присвяченій відкриттю К*ПДУУ, знайшлося місце для пат*
ріотичних віршів двох першокурсників історико*філологічного факуль*
тету — Степана Грещенка («Свято на Поділлю (на відкриття універ*
ситету»)4 і Микити Годованця («Народу рідньому — усе!»)5, М. Годо*
ванець також видрукував у пресі вірші: «Весна йде, радощами п’яна…»6, 
«Гляньте, гляньте…»7, «Бух! Бух!»8, «На роковини смерти Павла Пана*
сюка»9, «Ще не раз…»10, «Славному Степанові Грещенкові»11, «Пам’яти 
поета С.Грещенка»12, «Жайворонок»13, «Коли матуся занудьгує…»14,  
«О, щоб крила мені…»15, «Я син нужденного села»16, «Сила у по*
встанню»17, «Сучасне життя»18, «Темні хмари знов пливуть…»19, «Як 
одцвітали ружі влітку…»20, «Чудодійними руками…»21, «Вся — Руїна»22, 

————————— 
1 Див.: / Нова Думка. — Кам’янець на Поділлі, 1920. — Вип. І–ІІ. — С. 29; Хмара М. 

Поезії // Там само. — Вип. ІІІ. — С. 11–12. 
2 ЦДАВОВ. — Ф. 166. — Оп. 1. — Спр. 878. — Арк. 6а. 
3 Там само. — Арк. 5. 
4 Див.: Свято Поділля. — Кам’янець*Подільський, 1918. — 22 жовтня. — С. 1. 
5 Там само. — С. 2. 
6 Див.: Наш шлях. — 1920. — 13 травня. — Ч. 92. —С. 3. 
7 Село. — Кам’янець*Подільський, 1919. — 31 січня. — № 4. — С. 1. 
8 Там само. — 1919. — 10 лютого. — № 5. — С. 1. 
9 Там само. 1919. — 19 лютого. — № 7. — С. 13. 
10 Див.: Український козак: газета Української народної партії. — 1919. — 18 червня. — 

Ч. 10. — С. 2. 
11 Див.: Село. — 1919. — 28 липня. — № 14. — С. 1. 
12 Див.: Вістник Української Народньої Республіки. — Кам’янець*Подільський, 1919. — 

17 липня. — Ч. 18. — С. 2. 
13 Див.: Село. — 1919. — 12 вересня. — № 17. — С. 1. 
14 Там само. 
15 Там само. — 29 вересня. — № 19. — С. 1. 
16 Там само. — С. 9. 
17 Там само. — 29 жовтня. — № 21. — С. 1. 
18 Там само. — С. 18–19. 
19 Див.: Трудова громада. — Кам’янець*Подільський, 1919. — 15 листопада. —  

№ 22(107). —С. 2. 
20 Див.: Село. — 1919. — 12 грудня. — № 23. — С. 26. 
21 Там само. — С. 14. 
22 Див.: Трудова громада. — 1919. — 26 листопада. — № 116. — С. 1. 
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«На ріках Вавилонських»1; ряд байок — «Будяки»2, «Дума про село 
Притику»3, «Невіри»4, «Вовк»5, «Соловейко та Свиня»6 та ін. У «Новій 
Думці» опублікували свої поетичні твори Юрій Липа («Три кондори», 
«На березі»)7, Валеріан Поліщук («Моє сонце»)8, Володимир Свід*
зінський («І знов в душі…», «Пісенька»)9, Дмитро Бузько («З Єремії»)10. 
А. Животко розмістив свій вірш «Кобзар»11, а С. Грещенко — «На 
могилі»12, «Борцям за волю України»13 і «Без керми»14 у щотижневику 
«Село».  Прозаїчні твори винесли на суд  читача Філь Гай («Нове 
слово»)15, Вероніка Черняхівська («Мати»)16, Галина Бузько («Перед*
осіннє»)17, Валеріан Поліщук («Дім (мініатюра)»)18, Галина і Дмитро 
Бузьки («Дитпльоматичний Fife o’clok (п’єса)»)19, Никон Чекина 
(«Марійка (етюд)»)20. Микита Годованець оприлюднив свій фейлетон 
«Дрова»21. Крім того, частково друкувалися студентські переклади 
французької літератури. Так, Юрій Липа переклав твір Поля Верлена 
«Спогади вдівця»22, а Дмитро Бузько — оповідання Жюле Клереті «Пан 
Майо»23. 

На жаль, не виявлено слідів художньої творчості викладачів і 
студентів КДУУ, хоча стверджувати, що вони не займалися нею, немає 
підстав. Молодим літераторам було важко пробитися на сторінки 
відповідних часописів, оскільки там друкувалися відомі поети і пись*
менники, такі як Олександр Олесь, Василь Олешко, Людмила Волошко, 

————————— 
1 Там само. — 2 грудня. — № 121. — С. 2. 
2 Телячий Ю.В. «Народу рідньому — усе!». Творча праця М. Годованця періоду 

Української революції 1917–1920 рр. // Годованець М. Поезії 1917–1920 рр. — 
Хмельницький, 2008. — С. 18. 

3 Там само. 
4 Там само. 
5 Там само. 
6 Там само. 
7 Див.: Нова Думка. — Вип. І–ІІ. — С. 20–21. 
8 Там само. — Вип. ІІІ. — С. 2–3. 
9 Там само. — С. 4. 
10 Там само. — С. 31–32. 
11 Животко А. Історія української преси / упоряд. М.С. Тимошик. — К., 1999. —  

С. 17. 
12 Див.: Село. — 1919. — 29 вересня. — № 19. — С. 15–16. 
13 Див.: Село. — 1919. — 20 червня. — № 13. — С. 18. 
14 Див.: Село. — 1919. — 30 березоля. — № 12. — С. 15. 
15 Див.: Нова Думка. — Вип. ІІІ. — С. 3. 
16 Там само. — С. 3. 
17 Там само. — С. 4. 
18 Там само. — С. 4–5. 
19 Там само. — С. 5–11. 
20 Там само. — Вип. І–ІІ. — С. 29–31. 
21 Трудова громада. — 1919. — 27 листопада. — № 117. — С. 1. 
22 Там само. — С. 32–34. 
23 Там само. — С. 210–218. 
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Яків Савченко, Олекса Коваленко, Тарас Гнатенко, Григорій Чупринка, 
Володимир Сосюра, Павло Тичина та ін.1. Своїх же літературних видань 
навчальний заклад не мав. 

Молоді українські університети досить виразно були представлені в 
дуже популярній тоді публіцистиці, що диктувалось вимогами рево*
люційного часу, конкретними умовами життя країни, регіону, нарешті, 
самого вишу. Відразу після відкриття КНУУ чимало науковців усві*
домлювали його неофіційний характер, а також неможливість задо*
вольнити у повній мірі потреби українців у національній вищій освіті. 
Вже у жовтні 1917 р. приват*доцент П. Пилипчук виступив у газеті 
«Українська Республіка» з полемічною статтею, у якій доводив необ*
хідність створення на базі цього вишу державного українського універ*
ситету класичного типу, бо народний, на його переконання, був 
«сурогатом»2. 

Коли навесні 1918 р. появився міністерський проект об’єднання 
КНУУ з університетом св. Володимира, приват*доцент О.С. Грушевсь*
кий відгукнувся на нього в газеті «Народна Воля» своїми роздумами, які 
виклав у статті «Університетське питання». На його думку, об’єднати в 
один колектив лекторів КНУУ і професуру російського вишу, яка 
демонструвала вороже ставлення до розв’язання проблеми українізації, 
буде дуже важко і не матиме потрібного результату. Цей крок може 
припинити «корисну працю Українського Університету»3. Один із сту*
дентів КНУУ (заховався за криптонімом Ф.П.), висловлюючи у пресі 
позицію молодіжного загалу, заявляв, що український елемент в об’єд*
наному закладі неминуче послабиться, а українська культура підпаде під 
російську, що матиме негативні наслідки. Аби уникнути такої руси*
фікації, представник студентства закликав «боронити наш Український 
Університет од ворожих замірів новітніх культуртрегерів»4. Ймовірно, 
що ці та інші виступи у пресі подіяли, бо від плану радикальної 
українізації університету св. Володимира і об’єднання його з КНУУ 
Міністерство народної освіти УНР незабаром відмовилось. 

Через часту зміну влади у Києві було досить ризиковано виступати у 
пресі з пекучих проблем життя міської громади і країни загалом. То ж не 
випадково, що у газетній періодиці травня 1918 — листопада 1920 рр. 
нами більше не виявлено матеріалів, які б засвідчили про активну 

————————— 
1 Рудий Г. Преса України 1917–1920 рр. як об’єкт дослідження української куль*

тури: джерелознавчий і методологічний аспекти. — К., 2005. — С. 193. 
2 Пилипчук П. Український університет // Українська Республіка. — К., 1917. — 15–

30 жовтня. — № 1–2. — С. 7. 
3 Г.О. Університетське питання [Олександр Грушевський] // Народна Воля. — К., 

1918. — 10 (23) квітня. — № 60. — С. 3. 
4 Ф.П. Дещо про удержавлення Українського Народнього Університету // Наше 

слово / Рада Київ. Тов*ва лікарських помішників і помішниць. — К., 1918. — Ч. 1: 
травень. — С. 6–7. 
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позицію професури народного і державного українських університетів 
столиці на ті чи інші важливі загальнонаціональні події, хіба що 
публікації від імені тимчасової міністерської комісії, очолюваної 
В.І. Вернадським, про хід роботи зазначеного органу над виробленням 
законопроектів про перетворення КНУУ в Київський державний укра*
їнський університет і заснування Кам’янець*Подільського державного 
українського університету. 

Щодо публіцистичної діяльності науково*педагогічних працівників у 
Кам’янці*Подільському, то тут ситуація була іншою. Нами виявлено 
майже 70 газетних матеріалів, які належали перу місцевої професури  
і доцентури, а також працівників К*ПДУУ. За обсягом вони були 
різновеликі, деякі друкувалися з продовженням у кількох числах того чи 
іншого видання підряд. Встановлено і авторство цих творів. Ними були 
професори В.О. Біднов (опублікував 10 статей і заміток), І.І. Огієнко (1), 
П.В. Клименко (1), приват*доценти Д.І. Дорошенко (3), С.В. Бачинський 
(3), Ю.Й. Сіцінський (3), М.А. Плевако (11), П.В. Табінський (1), 
П.Г. Клепатський (1), лектори М.О. Грінченко (5), Б.Ю. Іваницький (1). 
С.Ф. Русова (1), асистент Л.В. Бачинський (1), професорський стипен*
діат С.Ф. Якимович (7), бібліотекар С.О. Сірополко (2), товариш бібліо*
текаря Л.Ю. Биковський (15), архіваріус університету П.О. Богацький 
(2). Твори зазначених авторів опублікували такі періодичні газетні і 
журнальні видання, як «Свято Поділля» (1918 р.), «Життя Поділля» 
(1918–1919 рр.), «Освіта» (1918–1919 рр.), «Україна» (1919 р.), «Трудова 
громада» (1919 р.), «Республика» (1919 р.), «Бюлетень інформаційного 
відділу Міністерства Земельних Справ» (1919 р.), «Нова Думка» (1920 р.), 
«Наше життя» (1920 р.), «Нове життя» (1920 р.), але найбільше у 
«Нашому шляху» та літературно*науковому додатку до нього (1920 р.). 
Всі публіцистичні твори зазначених авторів різноманітні за тематикою, 
присвячені актуальним питанням життя української держави і сус*
пільства, зокрема становленню національної освіти, культури, церкви 
тощо. Серед тем, які піднімали публіцисти, найбільше привертали увагу 
такі: функціонування Кам’янець*Подільського державного українського 
університету1, стан освіти, науки і культури2, боротьба за Українську 

————————— 
1 Див.: Бачинський С. Секція точних наук Наукового товариства при Кам’янець* 

Подільському Державному Університеті // Наш шлях. — 1920. — 24 лютого. — Ч. 36. — 
С. 3; Плевако М. Університет та завдання українського громадянства на Поділлі // 
Життя Поділля. — 1919. — 8 лютого. — № 43. — С. 3; Рік існування Кам’янецького 
Університету. (Розмова з Ректором Університету п. І. Огієнком) // Україна. — 1919. —  
22 (9) жовтня. — Ч. 58. — С. 2; Степовий В. До відкриття обсерваторії в нашому 
Університету [В. Біднов] // Наш шлях. — Кам’янець*Подільський, 1920. — 2 березня. — 
Ч. 42. — С. 3. 

2 Див.: Биковський Л. Художньо*промислова школа в Кам’янці на Поділлі // Наш 
шлях. —1920. — 24 квітня. — Ч. 81. — С. 1–2; Біднов В. Освіта на Україні // Свято 
Поділля. — 1918. — 22 жовтня. — С. 4–5; Його ж. Українська школа // Життя Поділля. — 
1918. — 26 грудня. — № 9. — С. 1–2; Клименко П. Проблеми національної культури // 
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Автокефальну Православну Церкву1, шевченкознавство і його роль в 
сучасному культурному і державотворчому процесах2, плеяда діячів 
української освіти, науки, літератури, музики, театру і церкви3, крає*
знавство, історичне минуле та міжнародні відносини країни4, українські 

                                                                                                                                                             
Україна. — 1919. — 16 (3) жовтня. — Ч. 58. — С. 3; Сірополко С. Завдання нової школи // 
Республика. — Станіславів, 1919. — 9 мая. — Ч. 80. — С. 3; 10 мая. — Ч. 81. — С. 3; 11 мая. — 
Ч. 82. — С. 3; Його ж. Народній Університет і його значіння // Трудова громада. — 1919. —  
1 листопада. — № 11 (96). — С. 1; Бачинський С. Вищі технічні школи і університет // 
Наш шлях. — 1920. — 12 лютого. — Ч. 27. — С. 2–3. 

1 Див.: Біднов В., Стегній М. До українського громадянства: [звернення Ради 
Кирило*Мефодіївського братства] // Наш шлях. — 1920. — 23 березня. — Ч. 60. — С. 21; 
Його ж. Праця єпископа Пимена // Наш шлях. — 1919. — 25 листопада. — Ч. 2. — С. 1; 
Біднов В. Шевченко та справа українізації церкви // Наш шлях. — 1920. — 10 березня. — 
Ч. 49. — С. 3–4; Сіцінський Є. В чім моя провина? // Новий шлях. — Кам’янець*
Подільський, 1920. — 21 квітня. — Ч. 78. — С. 11–2; 22 квітня. — Ч. 79. — С. 102; Табін0
ський П. До Пан Отців М. Зущинського й О. Побідоносцева // Наш шлях. — 1920. —  
22 червня. — Ч. 122. — С. 1–2. 

2 Див.: Біднов В. Шевченко і справа українізації церкви // Наш шлях. — 1920. —  
10 березня. — Ч. 49. — С. 3–4; Плевако М. Любов до рідного краю й народу та свобо*
долюбові змагання як основні мотиви нової української літератури // Життя Поділля. — 
1919. — 19 лютого. — № 51. — С. 2; 21 лютого. — № 53. — С. 2; 23 лютого. — № 55. — С. 2; 
28 лютого. — № 59. — С. 2–3; Його ж. Шевченкові заповіти // Наш шлях. — 1920. —  
10 березня. — Ч. 49. — С. 2–4; Його ж. Шевченко і критика // Наш шлях. — 1920. —  
9 березня. — Ч. 48. — С. 2–3; 10 березня. — Ч. 49. — С. 2–4; Русова С. Віра чи зневір’я? 
// Наш шлях. — 1920. — 9 березня. — Ч. 48. — С. 2. 

3 Див.: Біднов В. А.Ф. Кащенко // Освіта. — 1918. — 1 грудня. — № 2. — С. 2–4; Його 
ж. Історичний календар: [протоієрей В. Грегулевич] // Наш шлях. — 1920. — 15 червня. — 
Ч. 116. — С. 2; 16 червня. — Ч. 117. — С. 2; Білецький Л. Проф. Кость Широцький 
(некролог) // Україна. — 1919. — 16 вересня. — Ч. 29. — С. 2; Грінченко М. Марко Лукич 
Кропивницький // Наш шлях. — 1920. — 24 квітня. — Ч. 81. — С. 1; Його ж. Шевченко й 
Лисенко (етюд) // Наш шлях. — 1920. — 9 березня. — Ч. 48. — С. 4; Плевако М. Борис 
Грінченко. 1863–1910 // Наш шлях. — 1920. — 6 травня. — Ч. 86. — С. 3; Його ж. Іван 
Левицький Нечуй. 1838–1918 // Наш шлях. — 1920. — 7 квітня. — Ч. 70. — С. 2–3; Його 
ж. Історичний календар [Петро Кліщинський] // Наш шлях. — 1920. — 17 березня. —  
Ч. 53. — С. 4; Його ж. Микола Костомаров. 1817–1885 // Наш шлях. — 1920. —  
10 березня. — Ч. 49. — С. 2–3; Його ж. Український театр і Марко Кропивницький // 
Наш шлях. — 1920. — 22 квітня. — Ч. 69. — С. 2; 8 травня. — Ч. 80. — С. 3 Ст*вий В. 
Комісія по складанню біографічного словника діячів Поділля / В. Ст*вий [В. Біднов Наш 
шлях. — 1920. — 12 лютого. — Ч. 27. — С. 4; Якимович С. Причини до біографії Степана 
Рудницького // Наш шлях. — 1920. — 25 червня. — Ч. 125. — С. 2; Його ж. Ф.П. Сушиць*
кий. Некролог // Новий шлях. — 1920. — 17 квітня. — Ч. 75. — С. 1. 

4 Див.: Биковський Л. Джерела до історії України // Наш шлях: науково*літературний 
додаток. — 1920. — 9 травня. — Ч. 11. — С. 4; Клепатський П. До українсько*польських 
відносин // Наш шлях. — 1919. — 4 грудня. — Ч. 10. — С. 1; Плевако М. В справі вив*
чення Поділля // Освіта. — 1919. — 1 березня. — № 5. — С. 7–8; Сіцінський Є. Губер*
ніальний будинок (історична замітка) // Наш шлях. — 1920. — 7 лютого. — Ч. 43. — С. 2; 
Його ж. І перекують мечі свої на леміші // Свято Поділля. — 1918. — 22 жовтня. — С. 2; 
Якимович С. Втеча Кармалюка з Кам’янецької тюрми (фортеці) (12) 25*го березня 1823 
року (з історичного календаря) // Наш шлях: літературно*науковий додаток. — 1920. — 
4 квітня. — Ч. 5. — С. 3; Його ж. Забутий хрест // Наш шлях. — 1920. — 12 травня. —  
Ч. 91. — С. 2. 
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етнографія і фольклор1, українська і єврейська музика2, книговидав*
ництво, бібліотекознавство і бібліографія3, охорона здоров’я4, поши*
рення природничих, агрономічних знань, вимоги до раціонального при*
родокористування, зокрема ведення лісового господарства5 та ін. 

Словом, українські вчені своїм друкованим словом в періодиці брали 
активну участь в утвердженні в суспільстві традиції духовності, націо*
нальної освіти, науки, культури, церкви. Значення цієї роботи важко 
переоцінити. Примножувалися науково*популярні знання пересічних 
громадян, зростав національний світогляд української молоді, яка була 
активним читачем української преси, що потрапляла до університету, 
«Просвіти», інших українських інституцій. Поширення бібліотечних і 
бібліографічних знань сприяло тому, що студентство вирішило зорга*
нізуватися в Українське бібліографічне товариство. То ж зерна укра*

————————— 
1 Див.: Плевако М. Великдень. (Звичаї, вірування і легенди, зв’язані з великодніми 

святами на Україні) // Наш шлях: літературно*науковий додаток. — 1920. — 18 квітня. — 
Ч. 7. — С. 1–5; Якимович С. Зелені свята на Україні // Наш шлях. — 1920. — 30 травня. — 
Ч. 105. — С. 2; Його ж. Найближчі завдання української етнографії і фольклору // Наш 
шлях. — 1920. — 25 червня. — Ч. 95. — С. 2. 

2 Див.: Грінченко М. Музика патріотичних пісень України // Нова Думка. — 1920. — 
Вип. І–ІІ. — С. 57–63; Його ж. Сфера музики // Наш шлях: літературно*науковий 
додаток. — 1920. — 11 квітня. — Ч. 6. — С. 5–7; Його ж. 10*й ювілейний концерт 
єврейського музичного т*ва «Кадіма» // Наш шлях. — 1920. — 16 травня. — Ч. 95. —  
С. 3–4. 

3 Див.: Дорошенко Д. Українська література в 1918 році (бібліографічний огляд) // 
Життя Поділля. — 1919. 12 лютого. — № 46. — С. 2; Його ж. Національна толерантність 
чи щось гірше? // Життя Поділля. — 1919. — 7 лютого. — № 42. — С. 2–3; Биковський Л. 
Бібліографія // Наше життя: місячник. — 1920. — Ч. 1. — С. 19–22; Його ж. Бібліографія 
// Наш шлях — 1920. — 25 лютого. — Ч. 37. — С. 4; Його ж. Бібліографія творів по 
бібліотекознавству на українській мові // Наш шлях.: літературно*науковий додаток. — 
1920. — 11 квітня. — Ч. 6. — С. 7–8; Його ж. Бібліотечна справа // Наш шлях. — 1920. — 
25 лютого. — Ч. 37. — С. 4; Його ж. Журналістика студентства // Наш шлях. — 1920. — 
23 квітня. — Ч. 80. — С. 3; Його ж. Книгознавство // Наше життя. — 1920. — Ч. 1. —  
С. 16–18; Його ж. Лікарський вістник // Наш шлях. — 1920. — 26 лютого. — Ч. 38. —  
С. 3–4; Його ж. Міжнародна бібліографія // Наш шлях. — 1920. — 27 лютого. — Ч. 39. — 
С. 4; Його ж. «Наша мета» // Наш шлях. — 1920. — 3 квітня. — Ч. 68. — С. 3;. Його ж. 
Нова українська бібліографічна організація // Наш шлях. — 1920. — 24 квітня. — Ч. 81. — 
С. 1–2; Його ж. Українська видавнича справа за кордоном // Наш шлях. — 1920. —  
24 березня. — Ч. 58. — С. 4; Його ж. Українська бібліографічна організація // Наш шлях. — 
1920. — 3 березня. — Ч. 43. — С. 3; Степовий В. Можливість задоволення книжкового 
голоду [В. Біднов] // Наш шлях. — 1920. — 27 лютого. — Ч. 39. — С. 1; Б.П. «Нова думка» 
[Павло Богацький] // Наш шлях. — 1920. — 3 червня. — Ч. 107. — С. 2–3. 

4 Якимович С. З висновків минулого року // Наш шлях. — 1920. — 1 липня. — Ч. 130. — 
С. 4; 6 липня. — Ч. 134. — С. 2. 

5 Див.: Бачинський Л. Кілька слів про охорону рідної природи // Наш шлях. —  
1920. — 1 липня. — Ч. 130. — С. 2–3; Бачинський С. Розвій агрономічних наук // Наш 
шлях. — 1919. — 18 грудня. — Ч. 21. — С. 1–2; 19 грудня. — Ч. 22. — С. 2–3; 21 грудня. — 
Ч. 23. — С. 1–2; 25 грудня. — Ч. 26. — С. 2; Іваницький Б. Ліси України // Бюлетень 
інформаційного відділу Міністерства земельних справ. — Кам’янець*Подільський,1919. — 
21 липня. — Ч. 14. — С. 3–4. 
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їнської публіцистики, посіяні вченими, давали втішні і обнадійливі 
результати. 

За прикладом своїх наставників найдіяльніші студенти К*ПДУУ, 
окремі з яких в минулому вже співпрацювали з друкованими органами, 
виступали в пресі з актуальних проблем, зокрема молодіжного життя. 
Так, стали надбанням широкого студентського загалу статті Ю. Корчак*
Чепурківського («З чергових проблем українського соціялістичного 
світогляду»)1, О. Галичанського («Христіянізм і соціалізм»)2, В. Воїна 
(«Нещасний спадкоємець»)3, М. Карачківського («Боротьба за Раду 
Студент[ських] Представників»)4, В. Поліщука («Про Камінецький 
Університет»)5, А. Животка («В єдності сила», «Подільський кобзар» 
[про Степана Руданського], «Один з кращих» [про Василя Стефаника]  
і «Пам’ятаймо»)6, М. Годованця («Не упустімо менту» і «Утворюйте 
колядничі гуртки»)7 та ін. 

Окремі викладачі українських університетів поєднували навчальну, 
методичну і наукову роботу з редакторською у наукових збірках і 
часописах. Так, у КНУУ виходили «Університетські вісти», редактором 
якої був О.С. Грушевський8. Він же збирав і редагував статті до першого 
числа «Вісника Київського Державного Університету» (йшлося про 
матеріали В.В. Дуб’янського, Г.Г. Павлуцького, А.Ю. Кримського. 
А.М. Лободи, С.С. Дложевського, С.І. Веселовського, Д.О. Граве, 
М.П. Кравчука, В.І. Лучицького, О. Янати та ін., загалом 15 авторів)9, 
який, проте, не побачив світ через важкі матеріальні умови функ*
ціонування закладу. 

Вирішивши видавати «Записки Кам’янець*Подільського Держав*
ного Українського Університету», Рада професорів К*ПДУУ в лютому 
1919 р. призначила редактором їх історика Д. Дорошенка10. Він взявся за 
роботу з підготовки багатотомного видання, утім завершити розпочате 
не зміг через незалежні від нього обставини — вже згадане відрядження 
за кордон. Щоб рухати зазначений проект до мети, редагування 

————————— 
1 Див.: Нова Думка. — 1920. — Вип. ІІІ. — С. 20–23. 
2 Там само. — С. 23–25. 
3 Там само. — С. 30–33. 
4 Там само. — С. 33–36. 
5 Там само. — С. 36. 
6 Життя Поділля. — 1918. — 25 грудня. — № 8. — С. 2; / Село. — 1919. — 27 січня. —  

№ 3. — С. 6–8; / Село. — 1919. — 12 грудня. — № 23. — С. 12–13; / Село. — 1919. —  
29 вересня. — № 19. — С. 13–15. 

7 Див.: / Село. — 1919. — 12 вересня. — № 17. — С. 5–9; / Село. — 1919. —  
12 грудня. — № 23. — С. 9–11. 

8 Університетські вісти. Український університет в Київі. — К. 1917. — № 1. — 16 с. 
9 ДАМК. — Ф.Р. 936. — Оп. 2. — Спр. 40. — Арк. 23. 
10 Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле. — С. 439. 
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«Записок» до осені 1920 р. доручили приват*доценту М.О. Драй*Хмарі1. 
В результаті, зокрема, і його зусиль, побачив світ другий том «Записок». 
Приват*доцент Л.Т. Білецький з кінця 1918 р. був редактором попу*
лярного серед українців просвітянського часопису «Життя Поділля». 
Утім, у лютому 1919 р. ця посада несподівано перейшла до М.С. Гру*
шевського2. Згодом, з червня 1919 р. Л.Т. Білецькому запропонували 
редагувати газету «Новий шлях», на що він охоче погодився3. Редак*
тором журналу «Наше життя», що виходив тричі у липні–серпні 1920 р. 
як орган Спілки служачих Кам’янець*Подільського державного укра*
їнського університету, був скарбник Ю.А. Гудзій. Йому допомагали 
М.О. Грінченко і М. Ясінський4. 

З*поміж студентів К*ПДУУ редакторською роботою займалися  
Ю. Липа5, В. Поліщук (головні редактори), О. Остафійчук і Ю. Каме*
нецький (співредактори)6. Їх зусиллями готувалися до друку тексти 
чотирьох чисел молодіжного літературно*наукового журналу «Нова 
Думка». З літа 1920 р. секретарем і фактично редактором журналу 
«Біднота» був М. Годованець7. 

Отже, частина викладачів, співробітників і студентів українських 
університетів, крім виконання своїх основних обов’язків, активно зай*
малися такою суспільно значимою діяльністю, як лекційна пропаганда, 
що проводилася, з одного боку, разово, ситуативно під час проведення 
різних культурно*мистецьких заходів, влаштування спеціальних окре*
мих виступів лекторів і пропагандистів в різних населених пунктах, а з 
іншого, на різних загальноосвітніх, тематичних курсах, присвячених 
фаховій підготовці працівників різноманітних сфер діяльності, а також 
у змішаних лекторіях, де висвітлювалися найрізноманітніші питання 

————————— 
1 ДАХО. — Ф.Р. 582. — Оп. 1. — Спр. 45. — Арк. 45; Біднов В. Перші два академічні 

роки Українського Державного Університету в Кам’янці*Подільському (кривок із спо*
гадів). — Кн. ХІІ. — С. 333. 

2 Див.: Грушевський М.С. Автобіографія, 1914*1919 рр. // Великий Українець. 
Матеріали з життя та діяльності М.С. Грушевського. — К., 1992. — С. 219; Верстюк В.Ф. 
М.С. Грушевський: коротка хроніка життя та діяльності / В.Ф. Верстюк, Р.Я. Пиріг. — К., 
1996. — С. 100; Шаповал Ю., Верба І. Михайло Грушевський. — К., 2005. — С. 198; Звіт 
діяльности Кам’янецької «Просвіти» за 1918 рік // Освіта. — 1918. — 15 грудня. — № 3. — 
С. 22. 

3 Животко А. Історія української преси. — С. 263. 
4 Наше життя: місячник / Відп. редактор Ю. Гудзій. — Кам’янець на Поділлі: 

друкарня Кам.*Под. держ укр. ун*ту, 1920. — Ч. 1. — 26 с.; Ч. ІІ–ІІІ. — 104 с. 
5 Нова Думка: журнал літературно*науковий / редактор Ю. Липа. — Кам’янець на 

Поділлю, 1920. — Вип. І–ІІ. — 80 с.; Треті Липівські читання. Пам’яті Івана та Юрія Лип. — 
Одеса: Друк, 2007. — С. 66. 

6 Нова Думка: літературно*науковий журнал; гол. Редактор Валеріан Поліщук, спів*
редактори — Олександр Остафійчук і Юлій Каменецький. — Кам’янець на Поділлю: 
друкарня Фукса і Рехтера, 1920. — Ч. ІІІ. — 42 с. 

7 Телячий Ю.В. Вказана праця. — С. 18. 
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державно*політичного життя країни, освіти, науки, культури, церкви 
тощо, народному університеті, що займався поширенням науково*
популярних знань, на окремих засіданнях, приурочених видатним дія*
чам української науки і культури, педагогічних форумах. Споживачами 
усного українського слова (загалом це багато сотень публічних виступів) 
були як майбутні і дійсні студенти, так і тисячі пересічних громадян, 
військовиків, які прагнули збагатитись новими знаннями, розширити 
кругозір, підвищити свою свідомість і, таким чином, бути корисними 
для українського державотворення, національного відродження зага*
лом. Слухачі отримали нові для себе знання з української мови, літе*
ратури, права, економіки, історії, політології, сучасного становища дер*
жави, її збройних сил. 

Досить активно професорсько*викладацька корпорація К*ПДУУ 
використовувала публіцистику як важливий інструмент впливу на 
суспільну свідомість величезної читацької аудиторії. У десятках газет*
них і журнальних публікацій піднімалися актуальні питання, що напов*
нювали українським змістом повсякденне життя молоді, простих гро*
мадян, різні вікові і соціально*професійні групи населення міста, 
регіону. Окремі викладачі і працівники університету займалися літера*
турною, редакторською діяльністю, що, з одного боку, збагачувало 
культурну складову друкованих органів, а з іншого, давало змогу цим 
виданням відповідати високим журналістським вимогам. 

Найбільш обдаровані кам’янецькі студенти мали доступ до дру*
кованого слова, час від часу публікували свої поетичні, художні і 
публіцистичні твори здебільшого у молодіжних виданнях, які ж самі і 
редагували. Ця робота активно сприяла розвитку літературних здібнос*
тей юнаків і дівчат, допомагала їм готуватися до самостійної профе*
сійної діяльності в ім’я України. 

 




