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Микола Обушний

ВИТОКИ УКРАЇНОЗНАВЧИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ У КИЇВСЬКОМУ
УНІВЕРСИТЕТІ

Становлення будь-якої науки – довготривалий процес, для якого характернi пiдйоми i
спади. Розпочинається цей процес iз накопичення знань. Новий виток такого накопичення,
зазвичай, пов’язується зі змiнами, що вiдбуваються у суспiльно-полiтичному життi держави
чи суспiльства.
Подiї, що передували вiдкриттю у 1834 р. Київського iмператорського унiверситету,
рiвно як i започаткування в ньому українознавчих дослiджень пiдтверджують саме цю закономiрнiсть. Найвпливовiшими серед таих змін були: чергове пробудження української нацiї
пiсля доби Руїни, лiквiдацiя гетьманської влади (1764 р.), зруйнування Запорiзької Сiчi
(1775 р.), розгортання українського нацiонально-визвольного руху проти русифiкаторської полiтики царизму тощо. Безсумнiвно, що ці подiї, які, як i супутнi їм, вплинули на пробудження нацiональної свiдомостi українцiв, стали могутнiм iмпульсом вiдродження нацiонально-духовного життя, а у полiтичному планi – боротьби за вiдновлення автономного статусу України. Саме у цей перiод рельєфнiше починає окреслюватися iдея окремiшностi
українцiв, що знаходить своє вiдображення, зокрема, в iсторiософських та лiтературних
творах Г. Сковороди, І. Котляревського, Г. Квiтки-Основ’яненка та iн.
Звiсно, що царський уряд був поiнформований про такi й подiбнi ним прояви «вiльнодумства» українцiв. Вiн добре знав i про впливи на малоросiв польського, насамперед,
освiтнього чинника, який насаджував польський дух в українцiв. Не меншу стурбованiсть
уряду викликала i постiйна претензiйнiсть полякiв на місто Київ та Правобережну Україну.
За таких умов стало очевидним, що полiтика царського уряду «повременить» з вiдкриттям наукових та навчальних iнституцiй у цiй частинi України себе вичерпала. Особливо гостро постала проблема вiдкриття освiтнiх закладiв, зокрема, вищих, котрi з самого початку
гармонiйно поєднували б польськомовну освiтню систему з росiйськомовною i передавали
б (читай виховували) «общий дух русского народа»1.
Розв’язання цiєї проблеми царський уряд розпочав з прийняття простих за своєю суттю
рiшень – переведення окремих освiтнiх закладiв подалi вiд кордонiв Польщi. Так, «Волинський лiцей в 1832 р. призначений до переводу в Київ в такому самому виглядi i з такими
самими засобами, як вiн був i в Кремiнцi»2.
8 листопада 1833 р. було оголошено Сенатський указ, у якому, зокрема, зазначалося,
що у Києвi закладається унiверситет, статут якого буде затверджено 25 грудня, i що вчителi
Волинського лiцею призначаються професорами та урядовцями унiверситету. Оскiльки
вчителi Волинського лiцею були польськомовнi, то i навчання в Унiверситетi св. Володимира, яке розпочалося з 8 березня 1834 р., на перших порах здiйснювалося переважно польською i, менше, росiйською мовами. Вiдповiдно «…Университет Св. Владимира призван
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быть проводником общерусского просвещения»3. І, невдовзi, Київський унiверситет став
таким. Через декiлька рокiв росiйська мова витiснила з навчального процесу польську мову.
Унiверситет св. Володимира став росiйськомовним. Українознавчi ж навчальнi дисциплiни
в унiверситетi з самого початку його заснування взагалi на викладалися. Бiльше того, царський уряд, незважаючи на автономний статус унiверситету, запроваджував немало обмежувальних заходiв з тим, щоб українська мова при викладаннi навчальних дисциплiн не використовувалася. «Вимоги студентiв, передової частини науковцiв унiверситету, усiєї української громадськостi про введення курсiв української мови та лiтератури, iсторiї та
географiї України, а також про викладання цих та iнших українознавчих дисциплiн в
унiверситетi незмiнно вiдхилялися. Лише час вiд часу в Київському унiверситетi читався невеликий спецкурс «Історiї Малоросiї». У вузi не було кафедр української мови та лiтератури,
iсторiї України. Лише епiзодично деякi нацiонально свiдомi професори читали курси iсторiї
«Юго-Западного края», проводили дослiдження у цiй галузi»4.
Звiсно, що все це гальмувало впровадження українознавчих студiй, негативно позначалося на виокремленнi українознавчих компонентiв з тих соцiогуманiтарних курсiв, що викладалися в Унiверситетi св. Володимира. І лише завдяки активнiй дiяльностi вчених унiверситету, таких як М. Максимович (1804–1873), М. Костомаров (1807–1885), В. Антонович
(1834–1908), М. Драгоманов (1841–1895) та ряду iнших, стало можливим впровадження
окремих компонентiв українознавства в освiтнiй процес. Сьогоднi є пiдстави стверджувати,
що аналiз здобуткiв цих вчених у царинi українознавчих студiй дасть можливiсть вiдтворити
бiльш-менш повну картину становлення i розвитку українознавства у Київському унiверситетi. Звiсно, що внесок кожного вченого унiверситету у розвиток українознавства потребує
окремих дослiджень. У пропонованiй розвiдцi аналiзуються витоки українознавчих студiй в
Київському унiверситетi, фундаментальне пiдґрунтя яких заклав М. Максимович у своїх
працях, що були написанi ним в перiод його роботи в Унiверситетi св. Володимира.
В адмiнiстративнiй та науково-педагогiчнiй дiяльностi М. Максимовича «…мiж 1834 i 1845
роками, можна видiлити три перiоди: мiж 1834 i 1840 рр. – перiод його ректорсько-професорської служби; 1840–1843 рр. – хвороба i перебування на власному хуторi «Михайлова
гора»; 1843–1845 рр. – знову викладання у Київському унiверситетi як погодинний викладач»5.
Аналiз наукових праць М. Максимовича дає пiдстави стверджувати, що його зацiкавленiсть українознавчою проблематикою була природною. Красномовним пiдтвердженням
цiєї тези може стати таке його висловлювання: «Основание нового университета в Киеве
потянуло меня неодолимою силою туда, где колыбель русской земли, где отчизна моего
рода»6.
Генiй Михайла Олександровича Максимовича – першого ректора Київського Унiверситету св. Володимира, визначного вченого-енциклопедиста полягає в тому, що вiн одним iз
перших видiлив українознавчу складову у системi iсторiософських та фiлологiчних наук.
Аналiз ректорсько-професорської дiяльностi М. Максимовича засвiдчує, що будь-якi статуснi змiни у перiод перебування в унiверситетi не впливали на його науковi прiоритети,
основу яких складали українознавчi сюжети. «Його лекцiї з iсторiї словесностi були найбiльше просякнутi українознавчою проблематикою. Максимовичу вдалося простежити
особливу українську культурну традицiю в Схiднiй Європi вiд середньовiччя до Нового
часу. Основна характеристика української iсторiї – її вiдкритiсть Заходу, орiєнтацiя на «латино-захiдну просвiту» (на вiдмiну вiд Росiї)»7.
М. Максимович першим почав дослiджувати походження назви «Україна». У статтi
«Откуда идет Русская земля, по сказанием русским» (1837) вiн зазначав, що ця назва з’явилася у лiтописi пiд 1187 р. i спочатку означала Київську землю (Поднiпров’я), а вiдтак, згодом – у ХVІ–ХVІІІ ст. охопила територiю, де жив український народ. З цього часу термiн
«Україна» зазвучав у народних пiснях i думах. Учений у назвах своїх етнографiчних збiрок i
альманахiв iнодi використовував поняття «українець» та «український».
Українознавчi студiї М. Максимовича переважно були пов’язанi з українською народною
творчiстю, складовими якої є фольклор, народнi пiснi, думи, народнi знання, а також з укра-

їнською мовою, фiлософською думкою, нацiональним характером, загалом з українським
буттям.
У 1834 р. М. Максимович опублiкував другу книжку «Украинских народных песен» (перша – «Малороссийские песни» (1827 р.)), яка суттєво вплинула на розвиток української фольклористики, української поезiї та лiтератури.
Вивчаючи українську мову, вiн дiйшов висновку, що у порiвняннi з iншими слов’янськими мовами, вона має свої особливостi, зумовленi специфiкою її ґенези та проблемами її становлення i розвитку. Центром становлення української мови, на думку М. Максимовича,
було Київське Поднiпров’я.
М. Максимович обстоював тезу про те, що українська мова є однiєю iз самостiйних слов’янських мов. Її генезу вiн виводив iз дотатарських часiв. У своїй працi «Критико-исторические
исследования о русском языке» (1836 р.) М. Максимович вперше видiлив у складi схiднослов’янської групи двi рiвноцiннi мови: пiвнiчноруську та пiвденноруську, тобто українську.
Багато його сучасникiв згадують, що вiн досконало володiв українською мовою, зокрема, написав низку вiршiв, присвячених зустрiчам з Тарасом Шевченком, серед яких «Ой, як
дуже за Тобою тужила Вкраїна». М. Максимович шанобливо ставився до української мови,
хоча переважна бiльшiсть його наукових праць, через тогочасну мовну полiтику росiйського царизму, була написана росiйською мовою. З цього приводу у листi до М. Погодiна вiн
писав: «Люблю язык моей родины и уже лет тридцать наблюдаю звуки его в сравнении с северно-русскими и западно-словенскими; примечаю все его отголоски в народных песнях и
в письменных памятниках разных веков»8.
М. Максимович розглядав iсторiю та народну творчiсть як обов’язкову умову для з’ясування особливостей «українського народного духу», специфiки українського характеру.
Великi сподiвання щодо збереження української iдентичностi М. Максимович покладав,
зокрема, на народнi думи та пiснi, якi, вважав вiн, є духовним та iсторичним джерелом кожного народу.
Порiвняльний аналiз українського i росiйського фольклору дав можливiсть М. Максимовичу
вiднайти вiдмiнностi мiж українською та росiйською ментальнiстю, мiж психологiєю українцiв
та росiян. Вiн проаналiзував український народ як етнос у психологiчнiй та антропологiчнiй
площинах «…зробив спробу довести вiдмiннiсть мiж психiкою українцiв i росiян»9.
Постiйно у полi наукових зацiкавленостей М. Максимовича були такi важливi українознавчi проблеми як походження Давньоруської держави, роль i значення козацтва для
України, роль Києва в iсторiї Київської Русi. Дослiдженню цих проблем вчений присвятив
ряд своїх праць. Серед них «Исследование о гетмане Петре Конашевиче-Сагайдачном»
(1834), «Об участии и значении Киева в общей жизни России» (1837), «Объяснительные параграфы о Киеве» (1840), «О происхождении варяго-русов» (1841), «Типографические заметки киевлянина» (1841), «Очерк Киева» (1847) та iн. У цих працях вiн дослiджує проблему
походження Давньоруської держави. М. Максимович доводить, що схiднi слов’яни є автохтонами на своїй землi. Заперечуючи абсолютизацiю впливу варягiв на розвиток Київської
Русi, вiн одночасно спростував погодiнську теорiю про нiбито великоросiйське заселення
Київщини перед навалою татар та повне запустiння цього краю по татарськiй руїнi.
М. Максимович високо оцiнював роль козацтва в українськiй iсторiї. Вiн був одним iз
перших дослiдникiв козаччини, котрi науково-достовiрно обґрунтували тяглiсть української
державностi, її мiсце i роль в збереженнi державницьких традицiй Давньої Русi – України.
М. Максимович вiдкинув тезу М. Погодiна про «великоруське населення» Києва, науково
довiв спадкоємнiсть княжої та козацько-гетьманської доби в українській iсторiї.
Окремо слiд вiдзначити внесок М. Максимовича у дослiдження української лiтератури
минулого. Зокрема, переклад на українську мову та опрацювання ним лiтературної пам’ятки нашого народу «Слова о полку Ігоревім», яке вiн вважав взiрцем народної iсторичної поезiї в Київськiй Русi. Вивченню та популяризацiї цiєї пам’ятки М. Максимович присвятив
цикл лекцiй, прочитаних в Унiверситетi св. Володимира в курсi старої лiтератури. У цьому
контекстi важливим для українознавцiв є його висновок про те, що мова «Слова»…» – мова
народу Малоросiї (України), а його автором є представник цього народу.
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Як ректор, а потiм як професор Унiверситету св. Володимира, М. Максимович багато зробив не тiльки для
впровадження кращих педагогiчних засад у викладацьку практику, але i, що особливо важливо у контекстi пропонованої розвiдки, впровадження українознавчих студiй в навчальний процес, зокрема, наповнення його новими вiдомостями, що сприяли б
розриву з консервативним слов’янофiльством та переходу «…вiд вузького розумiння самобутностi для
українського народу (у сферi народної поезiї та мови)
до широкого розумiння українського нацiонального
самовизначення, за повний розвиток українського народу в соцiальнiй i духовнiй сферi»10.
Працюючи в Унiверситетi св. Володимира, М. Максимович проводив велику роботу зi збереження українознавчих лiтературних пам’яток, архiвних джерел та
документiв, що були знайденi в цей час у бiблiотеках
Софiївського собору, Михайлiвського монастиря, Києво-Печерської лаври тощо. «Вiн був видавцем «Повiстi минулих лiт», «Руської правди», багатьох iнших
пам’яток: грамот, унiверсалiв, актових документiв, а
також брав активну участь в органiзацiї та роботi ТимПам’ятник на могилі М. Максимовича
часової комiсiї для розгляду давнiх актiв»11.
М. Максимович розглядав археологiчнi знахiдки як важливий документальний елемент
для українознавчих дослiджень, мав свою унiкальну колекцiю наконечникiв стрiл, яку передав у Музей старожитностей при Унiверситетi св. Володимира.
М. Максимович прагнув залучити представникiв української наукової елiти до викладацької роботи в унiверситетi. Як ректор, вiн «…виношував плани щодо залучення до викладацької роботи чiльних представникiв тогочасної наукової елiти»12.
Окремо слiд вiдзначити участь М. Максимовича в громадському життi Києва. Ще професором унiверситету, вiн брав участь у роботi гуртка «Київська молода». Головна мета створення такого гуртка – пiдтримка духовних традицiй слов’янських народiв, їх культурної
взаємодiї. Переважну бiльшiсть членiв цього гуртка складали студенти.
Знайомство М. Максимовича з членами Кирило-Мефодiївського братства змiцнило його
українознавчi погляди. Особливо у добрих стосунках вiн був з М. Костомаровим та П. Кулiшем – членами цього братства. Вiн «…навiть намагався допомогти їм у створеннi власного
друкованого органу. Лояльний до росiйської монархiї, вiн не вступив до братства, залишаючись лише в ряду його симпатикiв. Однак iдеї братства справили на М. Максимовича певний позитивний вплив i сприяли його вiдходу вiд позицiй офiцiйної народностi»13.
Аналiз творчого внеску М. Максимовича у розвиток українознавства здiйснив вiдомий
український фiлософ Д. Чижевський. Так, оцiнюючи мiсце i роль росiйської та української
пiснi у життi народiв, М. Максимович, на думку Д. Чижевського, виходив iз того, що «у
росiйських пiснях виявляється дух покiрний своїй долi i пiдлеглий її волi життя. Росiянин не
звик брати дiяльної участи в переворотах життя… – Вiн бажає немов оддiлитись од усього,… закривши рукою вухо, хоче начеб загубитися в згуку. Через це росiйськi пiснi визначаються глибокою тугою, безнадiйним забуттям»14. Українськi ж пiснi, цитує Д. Чижевський
Максимовича, «…виявляючи боротьбу духа з долею, вiдрiжняються поривами пристрасти,
короткою твердiстю i силою почуття, але й природнiстю вислову. В них бачимо не забуття й
не безнадiйний сум, але бiльше гнiв i тугу; в них бiльше дiї». Український «дух, не знаходячи
ще в собi самому особливих форм для повного вияву почуття, що зароджується в його глибинi, мимоволi звертається до природи, з якою вiн через своє дитинство ще приятелює i в її
предметах бачить, вiдчуває щось подiбне до себе»15.

Вiдзначаючи внесок М. Максимовича у розвиток iсторiософських та фiлологiчних компонентiв українознавства, М. Грушевський зауважував: «Найбiльшою заслугою М. Максимовича… було те, що вiн зрозумiв важливiсть моменту i став єдиним викладачем українознавства»16.
Важливим внеском М. Максимовича у розвиток українознавства слiд вважати закладання ним пiдвалин для видiлення української iсторiї (iсторiї козацтва, регiональних iсторiй,
iсторiї українських назв мiст тощо) як навчального предмета в освiтнiх закладах та створення
ним школи українських iсторикiв, котрi продовжили та поглибили розробку українознавчих студiй. Найвiдомiшими представниками цiєї школи були: В. Антонович, М. Грушевський, М. Дашкевич, М. Драгоманов, В. Перетц, Г. Житецький та iн.
Отже, серед визначних заслуг М. Максимовича пiд час його ректорсько-професорської
служби в Унiверситетi св. Володимира була розробка ним українознавчих дослiджень, у
яких його науковi здобутки впроваджувалися в освiтнiй процес. У цьому контекстi М. Максимовича по праву можна вважати фундатором українознавчих студiй у Київському унiверситетi. З цього приводу Г. Житецький писав: «…Максимович синтезував майже всi галузi
українознавства в своїх наукових дослiдах i розпочав усю рiзноманiтну роботу над українським iсторико-фiлологiчним, етнографiчним i археологiчним матерiалами», а потiм «за
його першими кроками пiшли вже далi i бiльш талановитi, i бiльш щасливi дослiдники»17.
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Ірина Пасько

ПРИРОДНИЧА НАУКА В УНІВЕРСИТЕТІ:
КИЇВСЬКІ КЛАСИЧНІ НАУКОВІ ШКОЛИ
В УКРАЇНОЗНАВЧОМУ ВИМІРІ

Українознавчий аспект природознавства виявляється не тiльки у його гуманiстичному
змiстi як системної науки, але й у його спрямованостi на дослiдження України та українцiв
як суб’єктiв української метафiзичної реальностi. На вiдмiну вiд української гуманiтаристики, одним iз прiоритетних завдань якої є дослiдження поступу українознавчої думки та її виявiв в українськiй спiльнотi, природознавство в Українi, втiм, як i у всьому свiтi прагнуло до
розкриття єдностi i зв’язку мiж окремими галузями знання. Так, ширення дослiджень з географiї та геологiї акумулювало нове знання про територiю та надра України, створювало
умови для подальшого розвитку природно-технiчного потенцiалу країни. Досягнення математики, фiзики, хiмiї уможливлювали науково-iндустрiальний та технологiчний поступ
України. Інтенсивний розвиток бiологiї та медицини, крiм суто наукового, мав гуманiстичне
значення, спрямоване на оптимiзацiю нацiональних демографiчних показникiв, оскiльки
сприяв збереженню здоров’я та продовженню тривалостi життя як української людини, так
й всiх в Українi сущих.
Розвитковi українознавчих дослiджень, а головне формуванню українознавчого свiтогляду в унiверситетах та iнших освiтнiх закладах сприяв не лише загальний поступ гуманi-
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