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(до 175-рiччя Унiверситету св. Володимира)

Унiверси те ту в Києвi, що був вiдкри тий
15 липня 1834 р., на знак «особливого заступництва i в пам’ять великого просвiтника» було
надано iм’я св. Володимира. На шляху до його
вiдкриття стояло немало перепон i труднощiв,
пов’язаних з польським впливом на Правобережнiй Українi, а вiдтак, i небажанням царського уряду вiдкривати освiтнi заклади в Малоросiї.
Стосовно польського впливу, то вiн напередоднi вiдкриття Унiверситету не тiльки не послабився, але посилився у зв’язку з переходом до
складу Росiйської iмперiї Правобережної України. Великi польськi магнати (Броницькi, Пжевутськi, Потоцькi, Чарторийськi та iн.), володiючи значними маєтностями в Польщi, зберегли їх i
в Правобережнiй Українi. Саме вони гальмували
вiдкриття навчальних закладiв у новостворених
Волинськiй, Київськiй та Подiльськiй губернiях
для українського населення. Користуючись нагодою, граф Т. Чацький добився перетворення
Кременецької гiмназiї на Волинський лiцей, який
мав виконувати функцiї унiверситету для названих губернiй. Фактично цей лiцей став типовим
польським навчальним закладом за своїм функцiональним призначенням, мовою викладання,
складом професорiв i студентiв. Оскiльки його
вихованцi аж нiяк не прагнули «перейматися
росiйським духом», як того вимагав Микола І, а
тим бiльше дотримуватися освiтньої концепцiї
мiнiстра освiти графа С. Уварова «православ’я –
народнiсть – самодержавство», згадали про «матiр
мiст руських». За таких умов приймається рiшення
перевести лiцей з Кременця до Києва i на його
базi вiдкрити унiверситет як провiдник загальноросiйської освiти на Правобережнiй Українi.
Першими професорами Унiверситету св. Володимира стали М. Максимович, О. Новицький,
згодом С. Гогоцький, М. Костомаров, В. Антонович, М. Драгоманов та iн. Починаючи з 1840 р.
при викладаннi своїх курсiв професори унiверситету використовували виключно росiйську мову.
Проте вилучити українознавчу проблематику науково-освiтнього процесу в Унiверситетi св. Володимира царському уряду не вдалося, завдячуючи, насамперед, його першому ректору, вченому
енциклопедичних знань Михайлу Олександровичу Максимовичу (1804–1873).
Звiсно ж, що говорити про розвиток українознавчих студiй у сучасному їхньому розумiннi, починаючи з часу вiдкриття Унiверситету св. Володимира з його Тимчасовим Статутом не доводиться. Проте є пiдстави вважати, що першi кроки на
шляху становлення українознавства в Унiверситетi св. Володимира були зробленi саме в першi

роки його вiдкриття та ректорсько-професорської дiяльностi в ньому М. Максимовича.
Аналiз праць, написаних ним в перiод роботи
в Унiверситетi св. Володимира (1834–1847 рр.)1
засвiдчує, що в основу методологiї викладу українознавчих студiй покладенi натурфiлософськi засади, якi «Максимович, – як пiдкреслює
Д. Чижевський, – принiс… з Москви до Києва.
Численнi натурфiлософiчнi твори Максимовича повстали пiд впливом Шеллiнга i Окена, але
мають… цiкавiсть не тiльки для iсторика природознавства, але i для фiлософа. Так, зокрема,
стаття Максимовича «Письмо о философiи»…
торкається дуже важливої проблеми єства фiлософiї… Фiлософiя не є окрема наука. Її стремлiнням є пiзнання внутрiшнього значiння i єдности предметiв. А це значить, що фiлософiя може
бути у кожному творi, поезiї, в життю… Оскiльки кожна окрема наука повинна бути систематичною, постiльки можемо говорити, що фiлософiчнi елементи є в кожнiй окремiй науцi,
що кожна наука має бути фiлософiчною наукою… Тому в межi фiлософiї входили усi науки –
теологiя, психологiя, математика, фiзика… а «в
нашi часи, – цитує Д. Чижевський М. Максимовича, – головнiшi її (фiлософiї – авт.) питання зв’язанi з наукою iсторiї.» В… iсторизмi вбачає Максимович тяжiння до дiйсности, стремлiння до
примирення розуму i серця, до гармонiї життя»2.
Натурфiлософiчнi засади покладенi в основу всiх етнографiчних та фольклорних праць
М. Максимовича, написаних в перiод його роботи в Унiверситетi св. Володимира, якi у переважнiй бiльшостi присвячено дослiдженню українознавчої проблематики. З цього приводу
Д. Чижевський писав: «Максимович робить…
спробу охарактеризувати психiку українського i
росiйського народу на пiдставi пiсень. Ця спроба «характереологiй» виглядає так: «у росiйських пiснях виявляється дух, покiрний своїй долi i
пiдлеглий її волi. Росiянин не звик брати дiяльної участи в переворотах життя… Вiн бажає немов оддiлитись од усього… через це росiйськi
пiснi визначаються глибокою тугою, безнадiйним забуттям». Українськi – «виявляючи боротьбу духа з долею вiдрiзняються поривами пристрасти, короткою твердiстю i силою почуття,
але i природнiстю вислову. В них бачимо не забуття й не безнадiйний сум, але бiльше гнiв i
тугу, в них бiльше дiї»3.
М. Максимович вважав, що українцi є давнiми автохтонами на своїй власнiй землi вiд Дунаю до Дону, мову яких розглядав самостiйною
мовою, близькою до схiдно- i захiднослов’ян-
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ських мов, а українське мистецтво ставив поряд
з кращими зразками народної культури Європи.
На основi етнографiчних, археологiчних фактiв, вивчення давнiх актiв М. Максимович започаткував традицiю вести iсторiю України вiд
Київської Русi.
Максимович обстоював «старобытность» української мови. Як лiтературознавець Максимович
вивчав «Слово о полку Ігоревi», яке переклав
українською мовою. Вiн є автором «Истории
древней русской словесности» (1839), козацьких лiтописiв, перекладачем псалмiв українською мовою, низки вiршiв, присвячених, зокрема, Т. Шевченку «Ой, як дуже за Тобою тужила
Вкраїна» тощо.
Отже для М. Максимовича фiлософiя не була
якоюсь абстрактною фiлософською системою.
Вiн був переконаний, що пiзнання природи та
суспiльства має ґрунтуватися на наукових засадах «суворо аналiтичних та обережно систематичних, а тому позитивних», бо фiлософiя може
бути у витворi розуму». Тому будь-яка наука повинна бути фiлософiчною, а фiлософ, – у розумiннi М. Максимовича, зауважує Д. Чижевський, – є той, хто зводить рiзнi галузi знання до їх
спiльного початку i розвиває їх в системi»4.
Багато уваги з’ясуванню сутностi фiлософiї
придiлив фiлософ за професiєю та покликанням О. Новицький, який читав курс фiлософiї з
часу вiдкриття Унiверситету св. Володимира.
Фiлософ, на думку О. Новицького, це людина,
яка займається фiлософiєю, i яка немовби у фокусi концентрує у собi те, що розсiяно в народi,
приводить до свiдомостi «…що без того таїться в
дусi народному темно i беззвiтно. Таким чином,
якщо фiлософи вiдбивають у своїх вченнях шкiдливi напрями духу, то це природно, тому що такий дух представлений їм народом… так завжди
було i буде з фiлософiєю… Так було з нею у
Францiї у XVIII ст. Не фiлософи розбестили народ i довели його до жахiв вiльнодумства i свавiлля, а народ розбестив i зiпсував тих, якi за хистом своїм могли бути фiлософами»5.
Фiлософiя, за визначенням О. Новицького,
це наука про все, що має своїм змiстом загальнi
форми i закони буття, на якi не можуть претендувати iншi науки. Вона народжується в глибинних потребах народного духу, має свiй змiст i
форму. Фiлософiю О. Новицький розглядає як
живий органiзм, який постiйно розвивається i
збагачується духом народним.
Фiлософiя, на думку О. Новицького, була, є i
буде наукою, що базується на iдеї єдностi знання. Така єднiсть повинна бути притаманна всiм
iншим наукам, якi вже iснують чи з’являються з
ходом розвитку знання. Ця методологiчна засада, визначена О. Новицьким 175 рокiв тому, залишається актуальною, у тому числi i для українознавства як iнтегрованої науки та навчальної
дисциплiни.

О. Новицький, через специфiчнi умови того
часу, безпосередньо не займався вивченням українознавчих проблем, оскiльки вiн був прибiчником європоцентризму i вважав, що кiнцевий
розвиток всесвiтньої iсторiї пов’язаний з Європою. Водночас, О. Новицький визнавав, що народи, якi виконали свою роль в iсторiї, не сходять з iсторичної арени, а можуть за певних
умов знову вiдроджуватися i робити свiй внесок
у розвиток людства. Отже, О. Новицький, хоч i
опосередковано, визнавав право окремих т. зв.
неiсторичних народiв на своє вiдродження, iмовiрно i українського, оскiльки вiн по-своєму був
патрiотом свого краю, Унiверситету св. Володимира тощо. Пiдтвердженням цього може бути
хоч би той факт, що вiн вiдмовляється вiд принадливої пропозицiї зайняти кафедру фiлософiї
Московського унiверситету, полишивши роботу
в Унiверситетi св. Володимира.
Інший же професор фiлософiї, а потiм педагогiки Унiверситету св. Володимира С. Гогоцький пов’язував iсторiю України з iсторiєю Росiї i
був противником викладання у початкових школах українською мовою. Вiдомо, що цього домагалися такi видатнi педагоги як М. Пирогов,
К. Ушинський та iн. Попри всi утиски русифiкаторства, iдеї кирило-мефодiївцiв, зокрема, унiверсальнi iдеї позацензурної поезiї Т. Шевченка,
iсторiософськi розвiдки М. Костомарова позитивно позначилися на розробцi українознавчо
спрямованих дослiджень в Унiверситетi св. Володимира, започаткованих М. Максимовичем.
У цьому контекстi слiд зупинитися на iсторiософських пiдходах українознавчих студiй, розроблених М. Костомаровим (1817–1885 рр.).
М. Костомаров був одним iз фундаторiв Кирило-Мефодiївського братства, автором полiтичної програми «Книги буття українського народу». Вiн, розвиваючи українознавчi iдеї М. Максимовича щодо мiсця i ролi народної творчостi у
збереженнi української iдентичностi, робить висновок, що саме народна пiсня, народна поезiя
є виявом глибокого сенсу душi людської i свiту,
що оточує людину. На його думку, у людинi є
якийсь «таємний голос», «таємне око», якi пiдказують, що фiзична природа має зв’язок з духовною iстотою.
Розкриваючи змiст українського характеру,
М. Костомаров прагне закрiпити в свiдомостi
українського народу iдею його власної самоцiнностi. Цю iдею М. Костомаров намагається детально обґрунтувати у курсi лекцiй, що читалися
ним як ад’юнкт-професором кафедри росiйської iсторiї Київського унiверситету. Уривки iз
цих лекцiй вiн опублiкував у книзi «Слов’янська
iсторiя» (1847 р.). Вся книга пронизана iдеєю –
не держава, а народ творець iсторiї. Саме народ визначає головний змiст та спрямування
iсторичного процесу. В своїй «Автобiографiї»
М. Костомаров розкриває сутнiсть цiєї iдеї, так:
«…я мав гадку в своїх лекцiях висунути наперед
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народне життя в усiх його розгалуженнях». Довгi
заняття iсторiєю розвинули в мене такi погляди.
Я бачив, що держава була бiльш припадковим
наслiдком завоювань, анiж необхiдним вислiдом
географiчних та етнографiчних особливостей
народного життя. Через те майже завжди держава складалась не з однiєї народностi: сильнiша гнiтила слабших, бажала пiдбити, або асимiлювати їх…. Руська держава складалася з частин, що ранiше жили своїм власним незалежним
життям i пiсля того життя частини проявляли
себе вiдмiнними змаганнями в спiльнiм державнiм устрою. Знайти i схопити цi особливостi народного життя частин Руської держави було завданням моїх занять iсторiєю»6.
На думку М. Костомарова, iсторiя народу й,
передусiм, рiдного українського народу («малоруської гiлки»), має спрямовуватися до пiзнання
«народного духу», який є першоосновою iсторичного розвитку.
У перiод роботи в Унiверситетi св. Володимира М. Костомаров обґрунтовує тезу про неповторнiсть українського народу. Ця теза у загальних рисах сформульована ним у програмi
Кирило-Мефодiївського братства «Книгах буття
українського народу». Подiльший розвиток цiєї
тези ми знаходимо у працi М. Костомарова «Двi
руськi народностi» (1861 р.), у якiй вiн шляхом
порiвняння характерiв двох схiднослов’янських
народiв (росiян i українцiв), показує їхнi розходження, яке, вiн вважає, має давню iсторiю, що
сягає ще у ХІІ ст. М. Костомаров видiляє ряд характерних рис, що вiдрiзняють росiян вiд українцiв. В їхньому числi вiн називає притаманне
росiянам, на вiдмiну вiд українцiв, «повне панування колективу (Бог i цар в усьому) над особистiстю, створену на цiй основi нетерпимiсть до

чужих вiрувань, презирство до чужих народiв.
В Українi ж традицiйно панував дух терпимостi,
вiдсутнiсть нацiональної зверхностi, що згодом
позначився на характерi козацтва, який залишився у народу до цiєї пори… Проте образа вибухала у нього ще сильнiше, нiж у великороса,
якщо тiльки малорос помiчав, що чужинець…
починає ображати його власну святиню»7.
У росiян у стосунках з iншими людьми, на думку М. Костомарова, – переважання матерiального, для українця ж характерною рисою є фантазiя, що одухотворює весь свiт. Вiдмiнними в росiян
i українцiв є й суспільні цiнностi. Для росiян такими є «загальнiсть «монархiзм», для українцiв «особиста свобода», «добровiльнiсть» союзу тощо.
Однозначно позитивно чи негативно оцiнити запропоноване М. Костомаровим зiставлення характерних рис росiян i українцiв, звiсно ж,
не можна. Безсумнiвним у цьому контекстi є сам
факт такого зiставлення, у якому мiститься українознавчий компонент. Наразi, у росiйськiй
iсторiографiї М. Костомарова за такого роду
українознавчi пiдходи названо родоначальником «українського буржуазного нацiоналiзму»8.
При з’ясуваннi фiлософської складової українознавчих студiй в Унiверситетi св. Володимира слiд окремо зупинитися на внеску у її розвиток В. Антоновича (1834–1908 рр.) – вiдомого
iсторика i фiлософа, який протягом трьох десяткiв рокiв працював в Унiверситетi. Викладав
курси давньоруської iсторiї, iсторiї Литовської
доби, Галицької Русi, iсторiю українського козацтва тощо. М. Грушевський оцiнюючи постать
В. Антоновича зазначав, що зростаючи в польсько-українському середовищi пiд впливом рацiоналiстичної лiтератури та спiлкування з демократично налаштованими людьми, вiн свою дорогу в iндивiдуальному життi i громадянськiй
роботi знайшов в українствi, в його змаганнях
до свого соцiально-полiтичного i нацiонального
самовизначення, де українська народна стихiя
«стає для нього предметом щораз свiдомого студiювання i культу»9.
В. Антонович, обравши цей шлях ще у гiмназiї, в Унiверситетi св. Володимира органiзував гурток однодумцiв, так званих «хлопоманiв»,
вихiдцiв iз польської та спольщеної української
шляхти, поставивши за мету повернути борг народовi, якому вона завдячила своїм статком та
положенням. Пiд впливом хлопоманства вiн доходить висновку, що «соромно жити в краї i
не знати нi самого краю, нi його людяностi»10.
З кiлькома товаришами-однодумцями вiн пiшки
обходить Волинь, Подiлля, Київщину, Холмщину, значну частину Херсонщини i Катеринославщини, не тiльки студiюючи народне життя, але i
переймається почуттям тiсного i глибокого спорiднення з ним, пристає безпосередньо до українського народного руху.
Із своїх подорожувань по селах України,
знайомством iз народним свiтоглядом В. Анто-
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нович винiс переконання про те, що найдемократичнiшим елементом в Українi є селяни, якi
«складають народнiсть осiбну», мають сильну природну логiку, широко вживану народну етику з
готовнiстю до допомоги нужденному. Покращення долi селянства вiн пов’язував з культурно-освiтньою роботою. Саме, за свiдченням вiдомого iсторика освiти в Українi С. Сiрополка,
першою українською школою стала таємна школа, в якiй вчителювали В. Антонович та Т. Рильський. Школа працювала за програмою гiмназiї.
В нiй навчалося 15 дiтей селян, серед яких були
двоє родичiв Т. Шевченка. Всi вони утримувалися коштом вчителiв, бувши фактично їх вихованцями. При всiх спробах полiцiї припинити
дiяльнiсть школи вона проiснувала з 1859 р. до
1862 р. поки не надiйшла урядова постанова
про скасування недiльних шкiл в Росiї11.
Не зважаючи на те, що В. Антонович був
професором росiйської iсторiї, вiн нерiдко обходив стороною iсторiю росiйської державностi. Як зазначає М. Грушевський, великоруська
народна стихiя лякала його своєю грубою, жорсткою, непохитною силою, культом безоглядного авторитету i насильства. «Вона, – вказує
М. Грушевський, – вiдстрашувала його i в життi,
i в iсторiї, i вiн не любив торкати росiйсько-українських вiдносин, тому що не змiг висловлювати
про них те, що мав у гадцi, а гратися в комплiменти не хотiв…»12.
Історiософську основу як лекцiйних курсiв,
так i науково-дослiдницьких розвiдок В. Антоновича складало тверде переконання в тому,
що змiст iсторiї розкривається не в сферi державних засад i полiтичних стосункiв, а в проявах народного життя, громадянських i нацiональних вiдносинах. Уже в своїй вступнiй лекцiї
до курсу iсторiї вiн наголошував на тому, що
iсторiя є систематичний виклад подiй з життя
народу чи держави, пiдкреслюючи необхiднiсть
поєднання фактичних даних з узагальненнями i
фiлософськими висновками. Головним тут для
iсторика є завдання простежити моменти, якi
переживають народнi маси в їх полiтичному,
економiчному та моральному життi.
У своїх працях В. Антонович вказував на самобутнiсть українського народу, його мови, культури. Українську народнiсть вiн вважав неоднорiдною, видiляючи в нiй три характерологiчні
типи: пiвденно-захiдний (галицький), пiвнiчний
та український. На його думку, пiвденно-захiдний, осiдаючи в межах Галичини, Буковини, Волинi, частини Подiлля, здатний до широкої iнiцiативи, прагне до збереження i захисту культури
народної, стiйкий у збереженнi своїх нацiональних особливостей, обстоюючи свої нацiональнi
риси навiть за умов втрати полiтичної самостiйностi. Пiвнiчний тип, з ареолом розселення –
Полiсся, пiвнiчна частина Київської губернiї,
Чернiгiвщина – нерiшучий, йому бракує iнiцiативи. І хоча вiн твердо береже свої особливостi,

В. Антонович

однак мало турбується про те, щоб проявити їх
у суспiльному життi, особливо за несприятливих
умов. Український тип займає решту Київської
губернiї, схiдну частину Подiлля, Полтавську
губернiю, слободи Харкiвської, Курської, Воронезької губернiй, населення Донського i Кубанського вiйська. Цей тип характеризується гарячiстю, любить свободу, однак його iнiцiатива
забiгає наперед. Перш нiж обдумати вчинки, зiставити їх зi своїми силами, вiн починає дiяти,
не рахуючись з обставинами13.
Простеживши iсторiю 700 родин верхiвки
українського суспiльства, В. Антонович дiйшов
висновку, що в Українi не було вищих нацiональних станiв, оскiльки їх основу становили
поляки, нiмцi, росiяни та представники iнших
нацiй. Це стало пiдставою для радянських iсторiографiв квалiфiкувати В. Антоновича як теоретика безкласовостi українського суспiльства.
А за звернення до iсторiї України – як українського нацiоналiста, що стало перешкодою до
видання його праць у радянський перiод.
Свiдомий популяризатор вiтчизняної iсторiї
В. Антонович створив в Українi нацiональну
iсторичну школу, до якої ввiйшли кращi українськi iсторики: О. Андрiєвський, Д. Багалiй,
Ф. Вовк, М. Грушевський, М. Шашкевич, М. Довнар-Запольський, В. Ляскоронський, І. Павловський, Л. Падалка, В. Щербина та iн.
Викладацьку роботу в Унiверситетi св. Володимира з пропагандою iдей українофiльства
поєднував М. Драгоманов. Він разом з В. Антоновичем зробив немало для появи нового поколiння нацiонально свiдомого українства, його
органiзацiйного об’єднання в громади, посилення iдейно-теоретичних пошукiв обґрунту-

М. Драгоманов

вання права українського народу на свою мову,
культуру, iсторiю i власне життя.
Багатограннiсть та енциклопедичнiсть М. Драгоманова (лiтературний критик, iсторик, соцiолог, полiтолог, глибокий фахiвець з iсторiї античностi i середньовiччя, знавець європейської
iсторiї та лiтератури, публiцист) поєднувалися у
нього з фiлософськими узагальненнями, обстоюванням своєї думки з врахуванням iсторичного
досвiду як власного народу, так i європейських
народiв, а вiдповiдно пiдняттям українознавчих
студiй до європейського рiвня. Головним для
М. Драгоманова було не замилування минулою
iсторiєю, а прагнення до «смiливого погляду в
будучину», ставлячи завдання написання i видання праць про життя i думки українського народу у XVIII–XIX ст.14
В обстоюваннi наукової iстини, служiннi громадi М. Драгоманов дотримувався двох правил:
а) «нiхто не послужить людям якої країни як
вони самi. А з прихвоста яка ж служба»15; б) хто
хоче служити громадi, той мусить не гнатися за
популярнiстю i пам’ятати мудрi слова Ренана,
що «iнодi найлiпший спосiб мати рацiю – не боятися пробути певний час не в модi»16.
За всiх обставин М. Драгоманов залишався
самим собою, «незручним», нiколи не пiдлагоджувався пiд загальнi погляди, не вмiв бути гнучким в поведiнцi як з друзями, так i з ворогами,
не пробачав нi тим, нi iншим їхнiх вад. Козацькiй
старшинi не прощав того, що в прагненнi зрiвнятися з польським панством, а потiм московським дворянством заганяли Україну то пiд Польщу, то пiд Москву; духовенству – клерiкалiзм;
освiченим класам – вiдокремлення вiд так званого простолюду, «вiдокремлення країни вiд свого
мозку». Продовжуючи справу кирило-мефодi-

ївцiв, М. Драгоманов критикував М. Костомарова, П. Кулiша за їхнi вiдступи вiд української
справи, не сприймав обожнення Т. Шевченка,
справедливо зазначаючи, що вiн «зоставсь необробленим або й захованим у землю золотом
далеко бiльше дякуючи «своїм» приятелям, нiж
«чужим» ворогам»17. Всупереч замилування минулим України висловлював гiрку правду про
козацьку колотнечу, Колiївщину. Водночас, був
твердо переконаний в iснуваннi української нацiональностi, яка була завжди i продовжує iснувати, самостiйностi i чистотi її мови, закликаючи
допомогти «вибитися iз ряду заднiх, а то й прихвоснiв» працею на бiльш широкiй основi, яка б
виходила за край обставин.
В постановцi нацiонального питання М. Драгоманов виходить з визнання того, що вiтчизна
асоціюється для людини головним чином з нацiєю, яка в нiй проживає. Нацiя, нацiональнiсть
створюють спільноту людей, де «нацiональнiсть
так не вiдокремлена вiд народу, як шкура вiд
органiзму»18.
М. Драгоманов виходив iз того, що будь-яка
патрiотична справа народу може стати реальнiстю лише тодi, коли вона поєднується iз загальнолюдським i соцiальним поступом. Такий
пiдхiд М. Драгоманов пропонував застосовувати i при розв’язаннi нацiонального питання в
Українi. В основi його має бути покладений космополiтизм в iдеях та шляхах досягнення, а нацiоналiзм в ґрунтi та формi культурної працi.
Для нього було очевидним, що остаточне вирiшення нацiонального питання в Українi пов’язане з напрямком руху української нацiї у свiтову
спiвдружнiсть народiв.
Проте, прес царської адмiнiстрацiї (Валуєвський циркуляр, Емський указ) став на завадi
широкого розгортання українознавчих студiй в
Унiверситетi св. Володимира.
На хвилi революцiйних заворушень студентiв Київського унiверситету в 1905 р. ставиться
питання скасування заборони української мови,
надання їй рiвних прав з росiйською. 16 жовтня
1905 р. студентськi збори в Київському унiверситетi ухвалили домогтися заснування в унiвер-
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В. Перетц

ситетi кафедр української мови, лiтератури, iсторiї i права з українською мовою викладання.
У вiдповiдь на їхню петицiю до ради професорiв унiверситету ректор М. Цитович заявив,
що унiверситет є «загальнодержавна iнституцiя»,
а тому не можна допустити читати в ньому лекцiї
iншою мовою, крiм росiйської. Інiцiативу студентiв пiдтримав iсторико-фiлологiчний факультет, який в 1906 р. звернувся до мiнiстра освiти
з проханням вiдкрити кафедри української iсторiї та лiтератури. Восени 1907 р. професори
А. Лобода i В. Перетц почали читати курс iсторiї української лiтератури. Однак, не зважаючи
на певнi зрушення, царський уряд продовжував
вести свою антиукраїнську полiтику, вбачаючи
в українськостi сепаратизм. Пiд час Першої свiтової вiйни були забороненi всi українськi видання не тiльки в Надднiпрянськiй Українi, але i
в Галичинi пiд час перебування в нiй росiйської
армiї. По сутi таку полiтику продовжував i Тимчасовий уряд, якого лише обставини, що склалися в серпнi 1917 р. змушують погодитися на
вiдкриття в Київському унiверситетi чотирьох
кафедр: української iсторiї, лiтератури, мови
i права. Але це розпорядження Тимчасового
уряду саботувалося проросiйським керiвництвом
унiверситету, зокрема його ректором М. Цитовичем, а потiм i Б. Спекторським. У своєму зверненнi до Тимчасового уряду в липнi 1917 р. керiвництво унiверситету прямо заявило про те,
що українська мова не є витвором органiчного
розвитку, а являє собою штучне утворення i
спроби ввести українську мову як державну та
як мову навчання неправомiрно.
Проте, менш нiж за рiк, у травнi 1918 р. за
iнiцiативи керiвництва Унiверситету св. Володимира було скликано з’їзд представникiв вищих
учбових закладiв, розташованих на територiї України. На цьому з’їздi було визнано «обов’язок
росiйських вищих учбових закладiв в Українi
прийти зараз на допомогу створенню української науки i українських наукових установ». Заперечуючи «українiзацiю» iснуючих вищих учбових закладiв, з’їзд все ж визнав за необхiдне

«прагнути до створення окремої державної української вищої школи нормального типу»19.
З метою приведення освiтнього процесу у
вiдповiдість до iдеологiчних установок радянської влади у квiтнi 1919 р. була скасована назва «Унiверситет св. Володимира» i замiнена на
«Київський унiверситет». Замiна назви унiверситету, поряд із впровадженням в освiтнiй процес
ряду iнших обмежувальних заходiв (скасування
бальної системи оцiнки знань студентiв, внесення пропозицiй щодо унiфiкацiї дiяльностi вищих
навчальних закладiв i т. iн.), свiдчили про початок радянiзацiї системи освiти, в основу якої
були покладенi класовi засади войовничого (читай дiалектичного та iсторичного) матерiалiзму – офiцiйної державної фiлософiї в СРСР.
1Голоса украинских песен. – М., 1834; Украинские
народные песни. – М., 1834; О значении и происхождении слова. Вступительная лекция // ЖМНП. – 1835. –
Ч. 5, № 1. – С. 14–27; Песнь о Полку Игоря: Критический разбор // ЖМНП. – 1836. – Ч. 10, № 4. – С. 1–22;
№ 6. – С. 439–470; Об участи и значении Киева в общей жизни России. – К., 1837. – 21 с.; Откуда идет русская земля, по сказанию Несторовой повести и по другим старинным писаниям русским. – К., 1837. – 148 с.;
История древней русской словесности. – К., 1839. –
Кн.1. – 227 с.; О происхождении варягов-руссов: [Письма к издателю М. П. Погодину] // Московитянен. –
1841. – Ч. 3, № 5. – С. 198–211; О Петре КонашевичеСагайдачном // Московитянен. – 1843. – Ч. 5, № 10. –
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