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Поляки в УшверситеП св. Володимира (1834-1839): 
проблеми культурно! адаптаци

1сторГя згуртованого польського наукового кола в КиевГ Х1Х ст. бере 
свГй початок Гз лГквГдаци у 1832 р. Кременецького лГцею та створення на 
його базГ у 1834 р. УнГверситету св. Володимира. Однак, у 1839 р. унГвер- 
ситет було закрито, а полякГв замГнили росГяни та нГмцГ. Саме цей 
п ’ятирГчний перГод культурно! адаптаци польських науковцГв у створеному 
задля русифГкацГ! вищому навчальному закладГ Г став предметом нашого 
дослГдження, а саме -  потрапляння ГндивГда (польського науковця) у нове 
для нього соцГальне та навГть нацГональне середовище (змГна соцГального 
статусу, професГ!, втрата або набуття матерГальних засобГв Гснування) та 
радикальною змГною соцГально-полГтичних умов його життя, якГ були викликанГ 
польським повстанням 1830-1831 рр.

До цГе! проблеми в укра!нськГй та зарубГжнГй ГсторГографГ! не звер- 
талися. Про долю полякГв в УнГверситетГ св. Володимира ми опосере- 
дковано дГзнаемося Гз дореволюцГйних видань, хоча перше п ’ятирГччя 
Гснування унГверситету, Гсторики В. ШульгГн, М. Владимирський-Буданов, 
В. 1коннГков, характеризували саме, як „польський перГод”1 (через високий 
вГдсоток польських викладачГв та студентГв). ВГтчизнянГ дослГдження 
пГзнГшого часу були зосередженГ переважно на загальнГй ГсторГ! навчаль- 
ного закладу2.

1 В.Я. Ш ульгин, И стория университ ет а св. Владимира за первое 25-летие его 
сущ ест вования, С анкт-П етербург 1860; М.Ф. Владимирский-Буданов, История 
Императорского Университета Святого Владимира, т. 1, Университет Св. Владимира 
в царствование императора Николая Павловича, Киев 1884; Биографический словарь 
профессоров и преподавателей Университета Св. Владимира (1834-1884), под ред.
В.С. Иконникова, Киев 1884.

2 1стор{я Кшвського ушверситету, ввдпов. ред. 0 .3 . Жмудський, Кшв 1959; Киевский 
университет 1834-1984, под ред. М.У. Белого, Киев 1984; Нариси гсторИ' Кигвського 
нащонального ушверситету 1меш Тараса Шевченка 1834-2004, Кшв 2004; Нариси з гсторИ' 
Ушверситету святого Володимира, Кшв 2009.
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Винятком слугуватиме праця польського дослщника Я. Ta6ica Поляки 
в Кшвсъкому ушверситетг3, але вона була присвячена насамперед полякам- 
студентам унiверситету, !х громадсько-культурному вияву i охоплювала 
перiод аж до Цчневого повстання 1863 р.

До нашого дослiдження були залученi фонди Центрального держав
ного вторичного арxiву Укра!ни у м. Kиевi та Державного арxiву м. Киева, 
що значно допомогло у документальному пiдтвердженнi проблем культу
рного адаптування полякiв-викладачiв. Це в основному матерiали пол- 
щейського вiддiлу м. Киева, вiдповiдниx ввддглень ки!вського генерал- 
губернатора, засiдання вчених рад ушверситету, накази мiнiстерства 
народно! освети та шттте.

Значним доповненням до зрозумшня досить складних перипетш 
людських доль та вiдповiдi на питання, якi турбували не одного досль 
дника, стали спогади сучасниюв4.

Отож, на основi архшноё, iсторiографiчно! та мемуарно! бази спробуемо 
прослвдкувати тi проблеми, з якими згткнулися польськi професори у нових 
для них адаптацшних умовах, як !м вдавалося !х вирiшувати, чи вплинуло 
це на !х взаемовiдносини з владою, оточенням тощо.

Пере!зд до Киева iз Кременця (в основному) та шших мiст i зайняття 
професорсько-викладацьких посад у новоствореному ушверситет був для 
полякiв-викладачiв не тшьки ще одним життевим етапом, але й аккульту- 
рацiею, тобто поеднанням попередтх стереотипiв свiдомостi i поведшки 
з процесом освоення нових. В реш т цей процес за сприятливих умов може 
привести i до асимгляци, тобто втрати культурних паттернiв (цшностей, 
зразкiв, норм) i повному переходу на новг Звiсно говорити про асимшя- 
тивний шлях польського культурно-штелектуального грона унiверситету 
у п ’ятирiчний перюд часу не випадае. Ми вiзьмемо за основу свiдому 
адаптивну поведшку, що визначае здатнiсть iндивiда адекватно оцшювати 
соцiальнi реалг!, з одного боку, а з шшого -  вмшня зробити вiрний вибiр 
дш, якi були б спроможнi забезпечити „життевий успix”, в тому ч и ст  за 
умов iснування несприятливо! для людини ситуацп.

Внаслiдок повстання 1830-1831 рр. на Правобережнш Укра!нi було 
закрито 232 школи з польською мовою викладання, а серед них i Кременецький

3 J. Tabiś, Polacy na Uniwersytecie Kijowskim (1834-1863), Kraków 1974.
4 Ajogawa, Aleksander Mickiewicz professor charkowskiego uniwersytetu. Wspomnienia z lat 

ubiegłych, „Gazeta Narodowa” 1883; T. Dobszewicz, Wspomnenia z czasów, które przeżyłem, Kra
ków 1883; S. Grzymałowski, Wspomnienia z Kijowa, Wrocław 2001; Хартвсъкий утверситет 
X IX  -  початку Х Х  столШтя у  спогадах його професор1в та вихованщв у  2 томах, т. 1, 
Харюв 2008, та in.



Поляки в ynieepcumemi св. Володимира (1834-1839). 91

лщей. Адже за словами ведомого правознавця та одночасно кторика 
Ун1верситету св. Володимира М. Владимирського-Буданова в1н був: 
„закладом абсолютним польським 1 за мовою навчання, 1 за складом 
викладач1в 1 керуючих ос1б, 1 за характером навчальних книг 1 шк1льного 
життя, 1 насамперед, що важлив1ше усього, за б1льш1стю у склад1 у ч т в ”5 
1 це зв1сно не могло не позначитися на тому, що в „м1сцевш стльноП  
розвинулася думка про майбутню самостшну 1 велику Польщу”6. Аби 
позбавити „польську” Волинь национального осердя зл1кв1дований л1цей 
з ус1ма викладачами та майном (библиотекою, обладнаннями, кабинетом 
нум1зматики, колекц1ю картин, гравюр та скульптур, ботан1чним садом 
тощо) переведено до Киева. М1сто уже давно потребувало вищого навчаль- 
ного закладу.

Так, 8 листопада 1833 р. 1мператорським указом було оголошено про 
заснування у Киев1 ун1верситету, що мав першопочатково складатися з двох 
факультетов ф1лософського (з ф1зико-математичним та 1сторикоф1ло- 
лог1чним в1дд1леннями) та юридичного. У грудт того ж року було затвер- 
джено 1 статут ун1верситету.

15 липня 1834 р. ведбулося урочисте ведкриття университету, а 28 серпня 
-  почалося читання лекц1й для перших 62 студентов, серед яких було лише 
з твтора десятка украшщв 1 б1лорус1в. Початково передбачалося приз- 
начати на посади професор1в кафедр ттльки рос1ян, але М1н1стерство 
народно! осв1ти не спромоглося знайти таку кгльюсть кандидат1в. Тому 
було вир1шено запросити викладач1в-поляк1в 1 з Кременецького лщею до 
Киева перевели 17 педагог1в. Ще двое таки залишили в Кременц1 -  знавця 
грецько! мови М. Ю рковського, через поганий стан з1 здоров’ям та 
викладача 1стор1! Й. Ульдинського за надм1рний вплив на молодь7. Загалом 
же до 1839 р. 36% викладач1в утверситету складали поляки8. За влучним 
зауваженням Я. Таб1са „На момент утворення ун1верситету в Киев1 виникла 
парадоксальна ситуац1я. З одного боку -  недоб1р вчительських кадр1в 
у цглш Рос1йсько! 1мпер1!, з шшого -  у випадку л1кв1дац1! польських 
заклад1в осв1ти у Кременц1 1 В1льно повстали певн1 резерви педагог1чних 
сил. Перед владою в такому випадку повстала певна дилема, що робити 
з тим резервом. Ун1верситет у Киев1 дав шанс працевлаштування тих сил, 
натом1сть полгтичш раци  противилися тому розв’язанню питання.

5 М. Ф. Владимирский-Буданов, op. cit., c. 53.
6 Ibidem.
7 S. Grzymalowski, op. cit., c. 8.
8 J. Tabis, op. cit., c. 24.
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Виршено це було зробити тимчасовим та вимушеним кроком”9. НатомГсть 
ушм польським викладачам було заборонено викладати рвдною мовою, 
вони змушеш були читати лекц!! латиною, французькою, шмецькою чи 
iишими. В результат! це давало доволГ часту мiшаиииу польсько!, бгло- 
русько! та росшсько!10. Розмовною мовою ушверситету тривалий час все 
таки була польська.

Утверситет, що мав стати центром росшських впливГв, завдяки польсь
ким студентам та професорам, виявився фактично полотзованим. I аж до 
60-х р о тв  XIX ст., часу придушення останнього польського повстання, 
утверситет, що згщно з програмними документами мав слугувати деполот- 
зацй краю, виконував протилежну функщю -  полошзац!! мГсцево! елгти.

Найбгльше ж поляюв-викладачГв було зосереджено на фГзико-матема- 
тичному вщдглент фглософського факультету: С. Вижевський (1834-1837)11, 
декан вщдглення, ординарний професор математики; Г. Гречина (1834-1837), 
екстраординарний професор математики; Ф. М ехович (1834-1839), 
професор архгтектури; I. Абламович (1834-1837), ординарний професор 
фГзики; С. Зенович (1834-1839), ординарний професор х!ми; В. Бессер 
(1834-1838), сполотзований шмець, ординарний професор ботанжи; А. Анджей- 
овський (1834-1839), ад’юнкт зоолог!!. Ус! згад ат були представниками 
т. зв. „кременецького гуртка”. Немало !х було Г на Гсторико-фглолопчному 
ввддглеш згаданого факультету: М. Якубович (1834-1837), ординарний 
професор латинсько! мови та лгтератури; Й. Коженьовський (1834-1838), 
ад’юнкт латинсько! мови та лгтератури; Й. Мшульський (1834-1835), лектор 
польсько! мови та лгтератури; А. Плансон (1835-1839), сполотзований 
француз, лектор французько! мови та В. Лвдл (1834-1839), сполотзований 
шмець, лектор шмецько! мови12.

А от на юридичному факультет!, вщкритому за браком фахГвщв роком 
т з т ш е , 1835 р., у зазначений перюд, було лише двое поляюв 0 . Мщкевич 
(1834-1838), екстраординарний професор римського права та I. Данилович 
(1834-1839), ординарний професор кримшального права, переведений Гз 
Вгленського ушверситету, перший декан факультету (1835-1836)13. Основу 
ж викладацького складу факультету становила група тдготовлених

9 Ibidem.
10 S. Grzymalowski, op. cit., c. 8.
11 У дужках подаемо роки викладацько'1 пращ в У тверситет св. Володимира.
12 J. Tabis, op. cit., c. 24-25.
13 Биографический словарь профессоров и преподавателей..., с. 167.
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М. Сперанським14 молодих викладач1в, доктор1в права. „Це, -  як писав 
М. Владимирський-Буданов, -  ц1лком рос1йський факультет, за винятком 
спочатку М1цкевича, що скоро був переведений у Харк1в, а пот1м Данило
вича, що був одн1ею з найкращих прикрас факультету, в1н весь був з ос1б 
великоруського походження, що походили з духовного стану”15.

Сл1д згадати також 1 про Ю. Ходикевича (1834-1836) та I. Голо- 
в1нського (1837-1842), настоятел1в римо-католицько! каплиц1, що 1снувала 
у стшах ун1верситету до с1чневого повстання 1863 р., вони окр1м того 
виконували функцп професор1в римського-католицького богослов’я, попри 
загальноушверситетську вимогу читати лекц1! латиною, викладали св1й 
предмет польською мовою.

У кожного з поляк1в-викладач1в склалася власна доля пов’язана з ун1- 
верситетом св. Володимира та !х об’еднувало одне -  це намагання 
адаптуватися у новому середовищ! та продовжити науков1 пошуки та 
педагог1чну працю. Б1льш1сть з них отримали професорськ1 посади та 
об1йняли кафедри, очолили науков1 каб1нети, стали членами 1мпера- 
торських академп та наукових товариств. Так, наприклад В. Бессер зум1в 
орган1зувати чудовий ботан1чний сад в ун1верситет1, перевезений 1з 
Кременця, який милуе око 1 до сьогодн1; Б. Клембовський, видатний 
художник, мистецтвознавець, вчитель малювання в ун1верситет1, який 
з1брав понад 25000 твор1в мистецтва, чим значно збагатив ун1верситетську 
художню колекц1ю. У 1838 р. нав1ть йшлося про створення ктвсько! школи 
рисунка та живопису п1д його кер1вництвом.

В. Шульг1н, один з представник1в першого покол1ння студент1в 
ун1верситету, п1зн1ший професор 1 його перший 1сторик подае багато 
нарис1в щоденного життя та взаемних стосунк1в викладацько1 сп1льноти. 
Описуючи „кременецьке коло”, наголошуе не т1льки на його к1льк1сн1й 
переваз1, але й вказуе на те, що саме вони задавали тон товариському 
життю вс1й професорськ1й громад1 ун1верситету. Також 1сторик п1дкреслюе, 
що у той час в ун 1верситет1 нац1ональн1 протир1ччя не в1д1гравали 
визначально! рол116.

Однак, аби ч1тк1ше окреслити т1 проблеми культурно! адаптацп, з якими 
зустр1лися польськ1 науковц1 у ст1нах Ун1верситету св. Володимира спинимося

14 Сперанський Михайло Михайлович (1772-1839), сусп1льний i державний д1яч, 
реформатор, законодавець, засновник росiйськоï юридично!' науки i теоретичного правознавства. 
Дiйсний член 1мператорсько! академп наук (1831).

15 М. Ф. Владимирский-Буданов, op. cit., c. 131.
16 В.Я. Шульгин, op. cit., c. 151.
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на постат1 уже згаданого першого професора юридичного факультету Олек- 
сандра Мщкевича. I хоча для наукового кола вш майже не ввдомий, наш 
виб1р все таки не випадковий. По-перше, Олександр рвдний i молодший 
брат бунтаря, яскравого опозицюнера iмперському режиму Адама Мщке- 
вича та учасника листопадових повстань 1830-1831 рр. Франщшка17, 
родинт стосунки з якими визначали стутнь довiри росiйськоï влади. По
друге, Олександр М щкевич, уже мав негативний досвiд спiлкування 
з росiйською владою ще у 20-х рр. XIX ст. Це було пов’язано з дiяльнiстю 
таемних молодiжних органiзацiй фшомата та фiларетiв, що iснували при 
Вшенському унiверситетi у 1817-1823 рр. i членами яких було багато 
студенпв. Пюля викриття органiзацiй Адам та Олександр були на кшька 
мюящв ув’язненнi. Врештi Адама було заслано у глиб Росшсько'1' iмперiï, 
а Олександровi дивом вдалося уникнути подальшого покарання. Та 
здаеться, що цей випадок вплинув на подальше життя майбутнього 
науковця та викладача, яке було позначене внутршньою боротьбою, а саме, 
з одного боку, вияву лояльност до росшського уряду, що давав можливiсть 
державноï працi та певного матерiального забезпечення та, з шшого, 
власними нащональними почуттями. По-трете, чому подаючи велик надiï 
у студентськi роки до грунтовно'1 науковоï працi, вiн так i не залишив по 
собi фундаментальних праць? Тож ми спробуемо на шдиввдуальному рiвнi 
(попри участь Олександра Мщкевича в колективнiй адаптацп сощально'1 

групи, тобто кола кременецьких професорiв) окреслити шлях культурно'1 

адаптацп одного з полякiв-викладачiв Унiверситету св. Володимира.
Незважаючи на уже згаданий арешт, Олександр устш н о  закiнчив 

навчання на правничому факультетi Вшенського утверситету i отримавши 
у 1826 р. сту тн ь  мапстра, у 1827 р., обшняв посаду вчителя права 
у Кременецькому лiцеï. 3 лiквiдацiею лщею у 1832 р., як i решта викладачiв 
був переведений до Киева. До ввдкриття унiверситету Олександр тимчасово 
обшмав посаду в новоствореному К твськом у навчальному окрузi та 
оселився на Печерську18. Саме сюди неодноразово приходила полщ я 
з обшуком, як це було ще у Кременщ19. Однак, у листуванш та шшш

17 Коли вибухнуло повстання вш, не зважаючи на вроджене калщтво, без вагання взяв 
у ньому участь. 3 квПня 1831 р. залишався тимчасовим головою Новогрудка, а поим 
перейшов до партизанських загошв. У липш 1831 р. був направлений до регулярних ввддтв 
(3-го уланського полку). Иого участь у повстанш  закш чилася у битвах за Варшаву, 
з каштулящею яко'1', у ранзi пiдпоручика разом з вiддiлами останнього диктатора генерала 
М. Рибшського, перейшов кордон Прусн. Був iнтернований в околицях Мальборка i згодом 
звшьнений через поганий стан здоров’я. 3а намовою брата Адама осiв на Познаньщиш, де 
жив аж до свое'1' смертг Був нагороджений орденом Virtuti Militari.

18 Ajogawa, op. cit., № 152.
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кореспонденцГ!, як рапортували слвдчГ, „протизаконно! з братом Адамом, чи 
шшими особами з закордону, переписки не знайдено”20. I справдГ, Олек- 
сандр Мщкевич боявся, аби родиннГ стосунки йому не нашкодили, а тому 
перервав майже усГ контакти зГ сво!ми братами. Та й вони також не 
насмГлювалися писати до нього21.

Тому, вирГшивши залишитися на державнш службГ, цГлком вГддав про 
ГмовГрт результати свого рГшення. Це було важким вибором. Адже, у важких 
умовах репресш  пов’язаних з польським повстанням 1830-1831 рр., 
продовження фахово! працГ, а також пошук нових джерел утримання, 
цГлковито залежали вГд ступеня довГри, яким росшська влада обдарувала 
польських педагогГв.

Це було яскраво проГлюстровано при зарахуваннГ 0лександра МГцке- 
вича професором до утверситету. Спочатку, у листопадГ 1834 р., його було 
призначено в.о. ординарного професора22, однак, згодом це рГшення було 
дещо змГнене. До ректора М. Максимовича надГйшов лист вГд МГнГстерства 
народно! освГти датований 17 лютим 1835 р. про призначення „мапстра 
МГцкевича екстраординарним професором для викладання римського 
права, якщо вш визнаеться насправдГ благонадГйним”23. Наступного року 
Олександра Мщкевича таки було затверджено ординарним професором 
римського та цивГльного права24. Отож, „благонадшшсть” з позицй державно! 
влади Г була тим фактором, що давала так потрГбну матерГальну стабГль- 
нГсть Г суспГльне становище, Г водночас вимагала повно! лояльностГ до цГе! 
ж влади.

Ставши викладачем юридичного факультету УнГверситету св. Володи
мира, Олександр Мщкевич активно включився до навчального процесу, 
дотримуючись того дидактичного стилю працГ, який сформувався ще 
у Кременецькому лще!: „екстраординарний професор Олександр Мико- 
лайович М щ кевич викладав ш ституци  римського права з вн утрь  
шньою ГсторГею права латинською мовою двГчГ на тиждень [...]. БГльше 
того, з причини важкостГ для студентГв, що не звикли слухати лекцГ!

19 Центральний державний Гсторичний архГв Укра!ни у м. КиевГ (далГ -  ЦД1АК Укра!ни), 
ф. 707, оп. 260, спр. 5, арк. 1а.

20 Ibidem, арк. 2.
21 Адам МГцкевич у листГ вГд 12 серпня 1833 р. з Женеви до брата ФранцГшка писав: 

„ВГд Олександра не маю давно вГдомостей. Писати тепер до нього не смГю, щоб не завдати 
йому клопоту”. Див.: Dzieła Adama Mickiewicza, t. 3, oprac. T. Pini, Lwów [b.r.w.], с. 400.

22 Державний архГв м. Киева (далГ -  ДАК), ф.16, оп. 465, спр. 1325, арк. 12зв.
23 ЦД1АК Укра!ни, ф. 707, оп. 260, спр. 3, арк. 5.
24 ДАК, ф.16, оп. 276, спр. 733, арк. 1.
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латиною, часто повторював !х перекладаючи на рос1йську мову”25. Загалом 
же його характеризували як талановитого професора, що за сво!ми знаннями 
1 розмислами стояв нар1вн1 з тод1шн1м станом правознавства в Свроп1 (саме 
в 1сторичн1й н1мецьк1й школ1)26. А ось що до стосунк1в 1з колегами та 
студентами, то один 1з його учн1в в ун1верситет1 згадував, що Олександр 
М1цкевич завжди намагався тримати дистанц1ю як з першими так 1з 
другими27, п1дтримуючи найближч1 контакти лише 1з кременецькими 
колегами.

Однак, у 1838 р. до занять на юридичному факультет1 молодий профе- 
сор не приступив. Р1шенням М1н1стра народно! осв1ти в1д 29 с1чня 1838 р. 
Олександра М1цкевича було перем1щено ординарним професором до 
Харк1вського ун1верситету28. У лютому того ж року на зас1данн1 Ради 
ун1верситету це р1шення було затверджене 1 п1дтримане. Оф1ц1йною 
верс1ею для переведення стало н1бито посилення викладання рос1йською 
мовою29. Справжня причина проте полягала в 1ншому, приводом до не! 
стала справа Ш. Конарського30, голови товариства польських студент1в 
в ун1верситет1 та все теж „нев1дпов1дне походження”31. Очевидно влад1 
таки не давали спокою його родинн1 стосунки з Адамом М1цкевичем та те, 
що його вважали головою 1 кер1вником т.зв. кременецького гуртка „довкола 
якого групувалися безпл1дн1 спогади минувших дн1в”32.

Однак, переведення до 1нших вищих навчальних заклад1в, а той 
зв1льнення сп1ткало практично ус1х поляк1в-викладач1в Ун1верситету св. 
Володимира. Як писав В. 1конн1ков: „В новому ун1верситет1, з1 складом 
слухач1в б1льшою частиною польською, закопошилися стар1 1де! Реч1 

Посполито'1; одне за одним складалися таемн1 товариства 1 заговори, що 
призвело, на к1нець, у 1839 р. до закриття ун1верситету. Хоча ун1верситет 
в тому ж роц1 був знову в1дновлений, але польська частина викладач1в

25 История Университета Св. Владимира..., с. 155-156.
26 М. Ф. Владимирский-Буданов, op. cit., c. 127.
27 Ajogawa, op. cit., № 153.
28 ДАК, ф. 16, оп. 465, спр.1330, арк.11.
29 Ibidem.
30 Конарський Шимон (1808-1839), револющонер, журналют. Учасник повстання 1830

-1831 рр. Сшвзасновник оргашзаци „Молода Польща” (1834), сшввидавець журналу „Pyi- 
noc” (1835), який пропагував вде! революцiйного союзу слов’янських народiв на чолi 
з демократичною Польщею. Один i3 засновникiв таемного товариства „Сшвдружшсть 
Польського Народу”, яка мала осередки в Укршш, Бiлорyсiï та Л ш в  (1835-1838). У „справi 
Конарського” в Укршш було заарештовано близько 250 осiб.

31 E.K. Kossak, Rodzina M., Warszawa 1991, с. 478.
32 М. Ф. Владимирский-Буданов, op. cit., c. 127.
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i слухачiв була виведена з нього i розмщ ена по рiзних унiверситетах [...], 
при тому в с  викладачi-поляки вiдкрито були визнанi зi сторони самого 
високого керiвництва непричетними до справи. Але 1х становище в Киев^ 
дiйсно було ненормальним i фальшивим; за словами Уварова33, вони тому 
були некорисними тут, що вони вимушеш були застосовувати постшш 
зусилля обережност у ставлент до студентiв i вiдповiдно не могли мати на 
них «сприятливого» впливу. Мiнiстр вiдкрито наголосив, що видалення ïx 
з Киева було справою необхвдною для полiтики, але не справедливости’34. 
3а час iз сiчня по вересень 1839 р.: „виршено було очистити Унiверситет 
св. Володимира ввд всix польських слуxачiв i викладачiв, залишивши 
в ньому з перших -  тськи росян, а з других -  росян i тм щ в”35. Так, М. Яку
бовича та I. Даниловича перевели до М осковського уш верситету; 
Г. Гречину, А. Плансона, Б. Клембовського -  до Харшвського ушверситету; 
И. Коженьовського -  директором пмназп до Харкова; А. Анджейовського
-  до Шжинського лщею. Щоправда поступове звiльнення професорiв- 
полякiв з унiверситету мало мшце i ранiше, 1м просто не подовжували 
термши викладання. У 1835 р., вийшовши на пенею , стши ушверситету 
покинули: I. Микульський, у 1837 р. -  I. Абламович та С. Вижевський, 
у 1838 р. -  В. Бессер, у 1839 р. -  С. Зенович. 3 у ех  польських професорiв тсля 
„чистки” 1839 р. залишився I. Головшський, якого все таки у 1842 р., 
перевели на посаду ректора Санкт-Петербурзько'1 римсько-католицько'1 духо- 
вно'1 семшарп.

Тож як бачимо „кременецький гурток” був повнiстю розбитий. Одно- 
часне звiльнення тако'1 велико'1 кш ькост професорiв з унiверситету нега
тивно позначилося на викладаннi. 3 поновним ввдкритгям унiверситету 
у тому ж 1839 р. фiзико-математичне вiддiлення фiлософського факультету 
гостро вiдчувало потребу у викладацьких кадрах.

В росiйськоï влади шнування у стiнаx Унiверситету св. Володимира 
кола польських викладачiв викликало побоювання. Якщо у 20-х рр. XIX ст. 
в урядових колах вважалося цшком нормальним те, що К твщ ина мае 
перебувати у сферi польсько'1' лiтератури та освiти, то т с л я  повстання 
1830-1831 рр. з ввдкритгям у Киевi унiверситету передбачалося створити 
росшський центр освiти в швденно-захвдних губерн1ях Росiйськоï iмперiï. 
Тому утверситет як зазначав один з його лiтописцiв мав двi мети: „навчати

33 Уваров Сергiй Семенович (1786-1855), росшський державний дiяч. У 1833-1849 рр.
-  мШстр народно!' освгга.

34 Биографический словарь профессоров и преподавателей..., с. 167.
35 М. Ф. Владимирский-Буданов, op. cit., с. 77.
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Г якщо можливо згладжувати рГзкГ риси, якими польське юнацтво вГдрГ- 
зняеться вГд росГйського, зближувати його з росГйськими поняттями Г мораллю, 
передавати йому загальний дух росшського народу”36. Подальша ГсторГя 
цього навчального закладу лише педтверджувала дану позицГю.

Що ж до поляюв-викладачГв, то в черговий раз порозкидаш  по 
навчальних закладах РосГйсько! ГмперГ!, змушенГ були знову адаптуватися 
до нових умов. Комусь вдавалося протистояти системГ, хтось не витри- 
мував, ГншГ намагалися пристосуватися.

Олександр МГцкевич пГшов останнГм шляхом, обГйнявши посаду 
ординарного професора у Харювському унГверситетГ. Схвалення Г довГру 
унГверситетсько! влади вГн здобував завдяки дистанцГ!, а навГть Г ведступом 
вГд родичГв, що демонстрували сво! антиросГйськГ настро!. Iснуе переказ, 
що одних з харкГвських купцГв, який збирався до Парижа, звернувся до 
Олександра МГцкевича з пропозицГею передати братовГ Адаму листа. Той 
певно з обережностГ, а можливо тГльки декларуючи свое полГтичне 
переконання, вГдповГв: „брат мГй перед урядом е злочинцем Г з того приводу 
жодних стосункГв вГн з ним не мае Г не буде мати”. ПодГбну вГдповГдь 
отримав професор росш сько! лГтератури К. Фойгт, коли неприязно 
звернувся до нього, що той не пГшов дорогою свого брата, на що отримав 
-  „Я пипов дорогою юриспруденцГ!”37. Таю випадки були непоодинокГ. 
М ожливо за цим вГн просто ховав власнГ внутрГшнГ переживання 
Г суперечностГ. Хоча у спогадах сво!х харкГвських студентГв вГн залишився 
„неперевершеним знавцем римського права”38.

У ХарковГ Олександр МГцкевич пГдтримував т о т  стосунки з Й. Кожень- 
овським та товаришував з родиною I. Семирадського, батька ведомого 
художника Г. Семирадського. В домГ останнього завжди панувала польська 
атмосфера. Вони читали польськ  книжки, розмовляли про польське 
мистецтво, берегли нацГональнГ звича! Г залишалися католиками. Це був 
„польський культурний центр на вГдстанГ вГд батькГвщини”39.

36 Ibidem, с. 75.
37 Рсгарвання офщшних та неофщшних контакПв з братом шдтверджують також спогади 

М. Де-Пуле, студента Харювського ушверситету, згодом директора Вшенсько!' пмназй, який, 
згадую чи О. М1цкевича, писав, що це був „понурий литвин, що погано розмовляв 
росшською, який, як ходили чутки, називав свого брата з1 соромом „дурнем”. Див.: Ajogawa, 
op. cit., № 156-157.

38 А.Н. Стоянов, Воспоминания о Д.И. Каченовском: Студенческая жизнь. Первый 
период профессурыг, [в:] Хартвський ушверситет X IX  -  початку X X  столття у  спогадах..., 
с. 363.

39 Д.Н. Лебедева, Генрих Семирадский, Москва 2006, с. 7.
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Вийшовши на пенс1ю, Олександр М1цкевич у 1858 р. назавжди покинув 
Харк1в. Його дорога у р1дну для нього Литву пролягала через Ки!в, де в1н 
зустр1вся з тод1шн1м настоятелем римсько-католицького каплиц1 Ун1верси- 
тету св. Володимира Т. Добшевичем, якому було так ц1каво побачитися 
з р1дним братом в1домого поета. Згадуючи у розмов1 минул1 часи, 
Олександр М1цкевич врешт1 додае нам ще один мазок до змалювання 
портрету польських викладач1в у складних умовах царсько! реакцп. „Так, 
дор1кають нам, що ми н1чого не видали; але у переведеннях, як1 ми мали, 
неможливо було не зн1вечити найкращих устремл1нь [...]. Т1льки ми 
розгосподарювалися, так би мовити, як Кременець л 1кв1дували, нас 
переведено до Киева, де були 1нш1 вимоги. Заледве в Киев1 встигли 
переробити наш1 матер1али лекц1й, коли мене вислано до Харкова, 
а Абламович змушений був звшьнитися”40. Адже, „трич1 матер1али сво! 
перероблював 1 мав готов1 до друку: польською в Кременц1, латиною 
в Киев1, рос1йською в Харков1. А скiльки проблем та клопот1в ми мали 
з тою чужою мовою, яко! не знали”41. Для б1льшост1 польських професор1в 
1 справд1 рос1йська мова була малознайомою, якщо не чужою зовс1м. 
Вихован1 в лон1 польсько! науки та культури вони важко адаптувалися у нових 
умовах.

Не маючи змоги викупити родинний маеток у Новогрудку, Олександр 
М1цкевич оселився 1з с1м’ею неподал1к Кобрина на б1лоруському Пол1сс1. 
Насм1лимось припустити, що повернувся в1н на р1дн1 земл1, аби в1днайти 
душевний спок1й розтрачений у внутр1шн1й боротьб1 м1ж нац1ональним 
самовиявом та намаганням бути лояльним до влади. Якщо в1рити словам 
його сина Франц1шка, то стар1ючого професора мучили докори сумлшня, 
„батько за найб1льшу для себе зневагу вважав, що ц1ле свое життя служив 
москалям, н1чого не зробивши для краю”42. „Батьк1вський гр1х” з надм1ром 
в1дкупив Франц1шек, беручи активну участь у повстанн1 1863 р.

Уже набагато п1зн1ше, по смерт1 Олександра М1цкевича, незнаний 
автор спогад1в писав, що той „жив 1 навчав в часах 1 умовах архитрудних. 
Кожна д1я, слово, 1нтрига могли позбавити його м1сця пращ [...] край 
лю бив щ иро, хоча зм уш ений завж ди закриватися непробивним  
заслоном”43. Олександр Мщкевич презентував те коло польських педагог1в, 
яким у т. зв. „забраних губерн1ях”, забезпечено певний життевий стандарт,

40 T. Dobszewicz, op. cit., с. 209-210.
41 Ibidem, с. 210.
42 Ajogawa, op. cit., № 154.
43 Ibidem, № 159-160.
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але не створено жодних умов до розвитку. Люди не бачили перед собою 
жодних перспектив, трималися п1д жорстким наглядом, винагороджувалося 
тшьки прислужництво, часто розчароват i замкнут! в соб1 не чули в со6г 
сили -  бо !'м це не втльно, аби у повнш показати власну нацюнальну та 
культурну самобуттсть44.

Тож, для поляк!в-викладач!в у нових i, до речр часто змшюваних 
умовах важливо було сввдомо i адекватно оцшювати полпичт, культурт та 
сощ альт реалГ! та вмпи зробити правильний виб!р. Для кожного вш був 
р!зний. Для частини серед яких i Олександр МГцкевич це був важкий вибГр, 
адже вГн так i не змГг стати тим видатним правником, на якого покладали 
надн ще 3i студентських роюв. Чи можемо це описати як внутрш ню  
опозицГю до Гснуючого режиму, вед якого залежав, чи окреслити вмшням 
зробити вГрний ви6Гр  дш, як! були б спроможнГ забезпечити так необхвдний 
„життевий у с т х ”, в тому числГ за умов юнування несприятливо!' для 
людини ситуацн? Напевно правдивi вГдповГдГ знали тГльки вони.

Streszczenie

Polacy na Uniwersytecie sw. Włodzimierza (1834-1839): problemy adaptacji kulturowej

W  artykule na podstawie materiałów archiwalnych i historiograficznych po raz pierwszy 
zaprezentowano problemy adaptacji kulturowej polskich profesorów na Uniwersytecie św. W ło
dzimierza w latach 1834-1839. Po stłumieniu powstania listopadowego w 1832 r. na Ukrainie 
zostały zamknięte wszystkie polskie szkoły średnie, w  tym Liceum Krzemienieckie. 1834 r. na 
bazie tego ostatniego w Kijowie otwarto Uniwersytet św. Włodzimierza, który miał być narzę
dziem polityki rusyfikacji. Do 1839 r. 36% jego kadry stanowili profesorowie z byłego Liceum: 
J. Abłamowicz, G. Greczyna, S. Zienowicz, M. Jakubowicz, W. Besser, J. Korzeniowski, 
A. Mickiewicz i inni, które znaleźli się w nowym dla siebie środowisku społecznym i narodowym, 
co radykalnie zmieniło warunki ich życia. Autorka koncentruje się na losach prof. Aleksandra 
Mickiewicza, opisując jego dramatyczne przejścia i trudne wybory między uczuciem narodowym 
i lojalnością wobec rządu zapewniającego mu stabilność finansową i status społeczny.

Summary

Poles at the University o f  St. Vladimir (1834-1839): problems o f  cultural adaptation

Using previously unknown archival and historiographical materials, author, for the first time, 
made a study of problems of cultural adaptation of Polish professors at the University o f St. 
Vladimir from 1834 to 1839. After suppression of November uprising, in 1832 all Polish schools 
in Ukraine, including Lyceum in Krzemienic, were closed. On the base o f liquidated Lyceum, in

44 D. Beauvois, Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich (1803-1832), t. 2: Szkoły 
podstawowe i średnie, Lublin 1991, c. 247.
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1834 the University o f St. Vladimir was opened in Kiev. It had to be the instrument o f russifica
tion policy o f the tsarist regime. Till 1839 36% of its teaching staff consisted of former Lyceum 
professors: I. Ablamovich, G. Grechina, S. Zenovich, M. Yakubovich, V. Besser, J. Kozhenovsky, 
A. Mickiewicz, and others. They found themselves in new for them social and national environ
ment that caused radical changes o f their living conditions. Focusing on the fate o f Professor 
Aleksandr Mickiewicz, author describes in detail the dramatic vicissitudes o f life path o f Polish 
teachers under the circumstances o f hard choices between national sentiments and loyalty to the 
government, which offered financial stability and social status.


