
Кловак Г.Т. 

ПРО ВНЕСОК В.Б. АНТОНОВИЧА У РОЗВИТОК НАУКОВО- 
ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ 

ХІХ століття ввійшло до вітчизняної історії як пора високого злету 
духовності, відродження національної свідомості, розквіту творчості в науці, 
літературі, мистецтві, педагогіці України. Досить пригадати блискуче сузір’я 
імен письменників і поетів, які здійнялися на небосхилі української культури. 

Ім’я Володимира Боніфатійовича Антоновича − історика, археолога, 
нумізмата, археографа, етнографа, педагога, громадсько-політичного діяча − 
золотими літерами вписане в українську науку, українську культуру, 
українську націю. Його педагогічна діяльність в Київському університеті св. 
Володимира, де він працював понад 35 років, а також плідна науково-
дослідна діяльність зробили й роблять понині величезний вплив на духовне 
відродження українського народу, на пробудження святого почуття 
патріотизму, любові до України. 

Найціннішим для прийдешніх поколінь науковців у подвижницькому 
житті В.Б. Антоновича, на наш погляд, є, насамперед, приклад осмисленого, 
цілеспрямованого, самовідданого служіння своєму народові. Як історик він 
пильно вивчав минуле України від найдавніших часів до сучасної йому доби. 

В.Б. Антонович як учений у повній мірі використав академічні 
можливості кафедри “імператорського” університету для розгортання 
наукових студій у галузі української історії. Його зусиллями збільшилося 
коло вчених, що на професійно-фаховому рівні досліджували проблеми 
історії України. На фоні російської історіографії за В. Антоновичем та його 
учнями закріпилася назва “київської школи істориків”. Вона відзначалася 
ґрунтовним документалізмом, широкою програмою джерелознавчих 
досліджень, автохтонною спрямованістю їхньої тематики. За методами 
ґрунтовного аналізу історичних джерел В. Антонович в українській 
історичній науці відіграв роль подібну до ролі Л. Ранке у німецькій та 
світовій науці. Щодо наукового значення лекційних курсів В. Антоновича та 
глибини їхнього впливу на аудиторію, то вони співвідносні з курсом лекцій з 
російської історії В. Ключевського (3, 67). Професор володів рідкісною 
здібністю запалювати й підтримувати у студентів вогонь високого наукового 
натхнення. 

На його змістовні, глибоко продумані, виклади, зокрема з археології, 
приходили студенти з усіх факультетів, серед них, наприклад, студент-юрист 
М. Біляшевський, що згодом став академіком у царині археології. Водночас 
Володимир Боніфатійович і неофіційно читав лекції, деякі навіть потай від 
царської влади (1, 93). 

Свідченням любові В. Антоновича до викладацької діяльності та його 
гідною подвигу працездатності були, на переконання професора В. 
Данилевича, так звані приватні курси, сам Володимир Боніфатійович називав 
їх своїм університетом. 



Відбулися вони у 80-ті роки, які можна вважати періодом розквіту 
наукової та професорської діяльності В. Антоновича. Він не шкодував ні 
своєї праці, ні дорогоцінного часу, ні здоров’я, щоб регулярно, інколи і по 
чотири вечори на тиждень, виступати з читанням тих курсів, до того ж, 
безплатно. Після лекцій ще відбувалися довгі розмови зі слухачами. 

Особливу популярність мали його виклади з історичної географії 
України. Доводилося навіть розділяти слухачів на дві групи і перед кожною 
він виступав окремо (1, 94). 

Закономірно може виникнути запитання про те, що стало запорукою 
успіху лекцій професора В. Антоновича з географії України. Насамперед, 
безперечно, його щедре від природи обдарування. Вища природнича освіта. 
Сповідування філософської концепції позитивізму, яка віддавала перевагу 
досвіду, тобто вимагала зібрати матеріали, старанно їх проаналізувати, 
узагальнити результати і на х основі прийти до неупереджених висновків. 
Подорожі по Україні в юнацькі роки, студіювання фундаментальних 
досліджень видатних географів Європи (їхні книги наявні були в його 
бібліотеці), вивчення статистичних завдань, економічних видань, різні 
відомості, що надходили до журналу “Киевская Старина” і до нього особисто 
як до вченого і громадського діяча. Нарешті, не забуваймо, що Володимир 
Боніфатійович не був кабінетним служителем науки, цілі місяців проводив в 
археологічних експедиціях. “Під час своїх подорожей на розкопини професор 
В. Антонович розказував своїм помічникам не тільки про кожну місцевість, 
яку мають розкопувати, а й усі відомості історичні, етнографічні та навіть 
економічні, − засвідчував А. Синявський. − У професора В. Антоновича був 
повний комплекс тих відомостей, що зараз мають назву “краєзнавчих” − про 
природу, грунт, корисні копалини і про людність, її минуле й сучасне, про 
етнографію, економіку краю. І коли певний гурток звернувся до Володимира 
Боніфатійовича і просив прочитати курс географії України Володимиру 
Боніфатійовичу треба було тільки тим всім відомостям дати певну 
методологічну систему” (1, 100). 

Усі тодішні можливості наукового пізнання в історичній галузі − 
джерельного, історіографічного, формально-організаційного характеру − В. 
Антонович використовував для різнорівневого усамостійнення українських 
досліджень. Його факультетська і кафедральна діяльність, читання лекційних 
курсів й спецкурсів, підготовка молодих науковців, діяльна участь у роботі 
Історичного товариства Нестора-Літописця та інших різноманітних наукових 
інституцій − комісій, наукових видань, Південно-Західного відділу 
Російського географічного товариства, українських товариств, що діяли у 
різних державах (Наукового товариства імені Т.Г. Шевченка у Львові та 
Українського наукового товариства у Києві), засвідчують, що вчений зробив 
значний внесок в закладення міцного фундаменту під культурно національне 
відродження української нації та наукове українознавство (3, 67). 

Важливу роль в інституалізації науки в Україні відіграли наукові 
товариства. Вони, об’єднуючи, згідно з своїми статутними правилами, 
професійних дослідників й окремих осіб, зацікавлених певною галуззю 



знань, виявилися найпридатнішою формою для становлення української 
науки. В рамках імператорських університетів (як австрійських так і 
російських), при всіх відмінностях, які існували в підходах до національного 
питання у двох імперіях, розвиток української науки як соціального 
інституту стримувався багатьма обставинами. Найбільш болісна серед них 
була пов’язана з мовою. У сфері інтелектуальної діяльності саме через 
мовно-культурний канал здійснювалася інтенсивна русифікація, полонізація 
та онімечення. Побіжно зауважимо, В. Антонович, який у науковій 
діяльності користувався російською мовою, на основі масштабних 
історичних порівнянь зауважував: “… великою помилкою буде думати, що 
національність залежить виключно від мови” (3, 68). 

Наукові товариства, на відміну від тодішніх навальних закладів, менше 
підлягали контролю. Це уможливило здійснення у їхньому лоні 
інтелектуально-критичної обробки панівних ідеологій та політичних 
концепцій, вихід на ширшу, ніж студентська, аудиторію. Через них науковці 
могли встановлювати зв’язки з іншими національними центрами світової 
науки, минаючи столичні урядові структури, уникаючи при цьому їхніх 
інтерпретаційних впливів та оцінок. Дві могутні громадські асоціації вчених 
− Наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка у Львові та Українське наукове 
товариство в Києві − відіграли ключову роль у новітній історії національної 
науки і культури. До створення й діяльності обох їх безпосереднє відношення 
мав В. Антонович (4, 53). 

Статус епізодичного й редукованого побутування української 
гуманітарної сфери в Росії, морально-психологічне перенапруження 
інтелігенції, пов’язане із забороною української мови, здавалося, призвело 
українство до ситуації, що нагадувала проблеми без надії на розв’язання. 

В. Антонович, користуючись своїми зв’язками “українця польської 
культури”, відстоюючи солідарність української інтелігенції на грунті науки 
й культури, зблизився  з польським патріотичним табором. У Львов при 
підтримці О. Барвінського, який з 1886 року почав виконувати функції 
представника Київської Старої громади у Галичині, ним проведено роботу, 
спрямовану на досягнення польсько-української угоди, до якої виявили 
інтерес австрійської власті. Одним з її положень була домовленість про 
створення у Львівському університеті кафедри української історії. Очолити її 
мав В. Антонович. Відень санкціонував переговори з цього питання з 
останнім. Проте через низку причин він відмовився від завідування названою 
кафедрою й порекомендував на це місце свого учня М. Грушевського. У 
руслі цієї ж угоди здійснювалося перетворення Товариства імені Т.Г. 
Шевченка у наукове з функціями Академії наук (3, 69). 

Розуміючи наукові знання як чинник національного самопізнання й 
самоспостереження, як складову частину культури, В. Антонович розробив 
програму видання багатотомної “Руської історичної бібліотеки”. Він та його 
оточення особливого значення надавали популяризації української історії та 
культури в українській мові. Зусиллями його студентів та колег за 
допомогою О. Кониського у Коломиї та Чернівцях було здійснено кілька 



видань конспектів його лекцій, читаних українською мовою. У передмовах 
до посмертного видання їх В. Симович та Д. Антонович доповнили портрет 
В. Антоновича, змалювали його як науковця високого європейського рівня 
(3, 69). 

Прекрасний педагог В.Б. Антонович дбайливо й наполегливо готував 
собі зміну, бережно залучав до науково-дослідної й педагогічної діяльності 
найздібнішу молодь, що приходила на історико-філологічний факультет 
університету св. Володимира. 

Інтерес до давньоруської проблематики професор пробуджував у 
студентів своїми змістовними лекціями, які читав професійно, на високому 
рівні тодішньої університетської науки, збираючи аншлаги в аудиторіях, а 
також невтомною діяльністю в Музеї старожитностей та Мюнц-кабінеті. З 
перших курсів В.Б. Антонович залучав молодь до археологічних екскурсій, 
науково-пошукової діяльності в архівах, написання різноманітних рефератів, 
розвідок. Педагог навчав студентів писати, найздібнішим допомагав 
захищати магістерські, а згодом і докторські дисертації, сприяв у 
працевлаштуванні, публікації праць. Він регулярно відгукувався рецензіями, 
критичними замітками, полемічними статтями на твори своїх вихованців, 
допомагаючи ї становленню як вчених. Практично до кінця свого життя В.Б. 
Антонович був найближчим помічником і порадником вихованців своєї 
школи (і не тільки). Про це вони з теплотою і вдячністю згадували в зрілі 
роки, коли вчителя вже не було серед них (7, 78). 

Зв’язок із студентами, що підтримувався привабливістю моральної 
особистості автора славнозвісної “Сповіді”, створював дуже гарну атмосферу 
для наукової праці. В.Г. Ляскоронський згадував як вчитель чутливо 
відносився до праць своїх учнів: забезпечував їх книгами, рукописами, 
різнобічними нотатками, надавав поради, вказівки (9, 60). 

Школа В.Б. Антоновича визначилася солідним знанням історіографії, 
методології історичного досліду. В особі О.І. Левицького, Д.І. Багалія, 
І.А.Лінниченка, І.М. Каманіна, М.В. Довнар-Запольського, М.П. Шашкевича, 
П.В. Голубовського, В.Г. Ляскоронського, П. Іванова, М.В. Стороженка, О.С. 
Грушевського, М.С. Грушевського, В.Ю. Данилевича, ін., поклала підвалини 
новітньої української історіографії. З вичерпну тою повнотою розробила 
історію окремих областей України-Руси та історію Великого князівства 
Литовського, до якого протягом XIV-XVI ст. належала більшість українських 
земель. Заслуги учнів професора Антоновича у розробці проблем історії 
України очевидні: київська школа немовби заново відкрила історію 
українського народу, що була повністю зігнорована централістською 
системою С.М. Соловйова і його великодержавних послідовників (9, 61). 

Спільність ідейного змісту всіх праць учнів професора Антоновича 
полягала в тому, що для них основним змістом історичного процесу був 
соціальний процес. Праці учнів В.Б. Антоновича були дуже органічно 
ув’язані з роботою вченого, склали ніби одне загальне ціле. Як духовний 
опікун та провідник молодих істориків професор Антонович свідомо мав за 
мету монографічну розробку учнями тих тем обласної історії, які він намітив 



під час викладу лекцій. Дуже поважним додатком до лекцій були семінари 
професора Антоновича, на яких розроблялися окремі теми та питання, які 
вчений зосереджував з одного боку на стародавній Київській Русі, а з іншого 
на Литовській. Перші теми торкалися чужоземних джерел про стародавню 
Русь - хроніки Дітмара, Мартіна Галла, Кадлубка, Льва Діакона. До цієї доби 
належала і тема “Віче у Київській землі”. Ці студентські реферати потім 
друкувалися в університетських виданнях (9, 61). 

Окрім семінарських тем історик цілеспрямовано пропонував теми на 
медальні праці, що оброблялися молодими авторами ще уважніше. В цих 
роботах у цілосокупності систематично була розроблена вся обласна доба 
Київської Русі. М.П. Шашкевич дослідив добу Данила Галицького, 
Н.В.Молчановський - історію Подільської землі, П. Іванов - історію 
Волинської землі, П.В. Голубовський та Д.І. Багалій - історію Чернігівсько-
Сіверської землі. Праці заповнили собою прогалину, яка існувала в 
історичній науці, що доти трималася централістських поглядів та ігнорувала 
обласне життя. 

Заслуга В.Б. Антоновича і його документальної школи істориків у 
заповненні цієї прогалини величезна, однаково поважна для початкової 
історії України і для початкової історії Росії. Вплив професора Антоновича 
на зміст цих праць виявився у тому, що автори обласних монографій вносили 
у свої праці археологічний, історико-географічний, етнографічний матеріал, 
що було викликано потребами обласного методу розробки матеріалу, 
необхідністю дати всебічну історію кожної землі, притягти для визначення 
території, її меж історико-топографічні, археологічні дані, які автори 
знаходили у працях вчителя як археолога, географа, етнографа, який відводив 
цим дисциплінам поважне місце в історичному процесі України. 

Найвизначнішим з представників школи В.Б. Антоновича безперечно 
був М.С. Грушевський, вчений з світовим іменем, академік АН України, 
визначний політичний і державний діяч України, її перший президент. 
Запозичивши від свого духовного наставника титанічну працелюбність, 
маючи блискучу пам’ять і природний хист історика-дослідника, він створив 
праці з історії українського народу, досі неперевершені в науці. Успішно 
захистивши у 1894 р. магістерську дисертацію, М.С.Грушевський, як відомо, 
за рекомендацією В.Б. Антоновича, очолив кафедру всесвітньої історії 
Львівського університету, де читав курс історії України. Водночас дослідник 
натхненно працював над фундаментальною працею “Історія України-Руси”. 
В її 2-му томі (К., 1992. - С.№12-358) викладена історія Чернігівської та 
Переяславської земель давньоруської доби. 

Д.І. Дорошенко слушно наголосив, що “тільки після виконання всієї 
величезної роботи дослідження окремих частин і окремих питань української 
історії стало можливим для найвидатнішого з поміж учнів Антоновича - для 
Михайла Грушевського приступити до підведення підсумків, до синтезу 
нашого минулого в його капітальній “Історії України-Руси” (9, 62). 



Віддаючи належне доробку київської документальної школи істориків, 
не можна забувати, що саме професор Антонович упродовж 1880-1890 років 
обсадив усі кафедри історії в університетах України (Д.І.Багалій - у Харкові 
з 1882 р., П.В. Голубовський та М.В. Довнар-Запольський - у Києві, І.А. 
Лінниченко - в Одесі, М.С. Грушевський - у Львові з 1894 р., В.Г. 
Лянскоронський - у Ніжинському інституті) своїми учнями. 

Із його наукової школи вийшли талановиті дослідники, що важке на 
початку ХХ ст. мали власне поважне ім’я в історичній науці та очолили 
університетські кафедри. Серед них - Д. Багалій, І. Винниченко, 
О.Грушевські, П. Голубовський, О. Андріяшев, П. Іванов, М.Молчановський, 
М. Довнар-Запольський та ін. 

На думку М. Грушевського, наукові інтереси В. Антоновича не так легко 
було відокремити від його соціальних, політичних і національних інтересів. 
Від останніх він отримував імпульси для своєї наукової праці, і, натомість, 
його дослідницька робота підтверджувала ті погляди, які він мав на сучасні 
події (8, 114). 

У рецензії, надрукованій у 1888 р., В. Антонович сказав досить 
прямолінійно щодо висловлення власних переконань науковців у їхніх 
історичних працях: “як загально моральне життя колишньої суспільності, її 
переконання, її ідеали етичні і громадські, її бажання, надії і мети 
визначаються в письменстві, так в письменстві історичному визначаються 
спеціально переконання політичні, національні і соціальні” (6. 45). 

За своє життя Антонович ніколи не втрачав зацікавленості життєвими 
справами, і його ніколи не можна було б назвати “кабінетним науковцем”. Ця 
активна позиція віддзеркалювалась або натякалась у багатьох його 
історичних працях. 

В. Антонович також пов’язував дослідження минулого з патріотичною 
громадською діяльністю у сьогоденні, зв’язуючи, таким чином минуле з 
сучасним у закликові до своїх студентів продовжувати працю їхніх дідів (6, 
45). Отже, для нього дослідження і писання історії були нерозривно зв’язані з 
переконанням особи, і служили провідниками у громадській діяльності, 
збуджували у студентів науковий інтерес, розвивали мислення, спонукали до 
наукового пошуку. 
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