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ДО 150-ЛІТТЯ З РОКУ НАРОДЖЕННЯ
ВОЛОДИМИРА АНТОНОВИЧА
У 1984 році відзначуємо 150-ліття народження Володимира Боніфатієвича Антоновича, одного з найвидатніш их українських істори
ків і громадських діячів у другій половині XIX століття. Відзначуємо
ж иття і діяльність батька української наукової історіографії, яка, на
думку Дмитра Багалія, завдяки Володимирові Боніфатієвичу дійш ла
«може найвищого ступеня свойого розвитку в XIX ст.»1 Це мабуть не
випадково, що -на 1984 рік припадають дві річниці: 150-ліття народ
ж ення В. Антоновича і 50-ліття смерти його найвидатніпіого учня
М ихайла Грушевського.
В українській історіографії Володимир Антонович відограв подіб
ну ролю я к фон Ранке в німецькій і світовій історичній науці під
оглядом впровадж ення наукової методи історичного досліду, яка ба
зується на глибинній аналізі історичних джерел. Автор цих рядків
поділяє повністю твердж ення О. Гермайзе, що від Антоновича «закріп
люється в наш ій історіографії нова традиція документалізму»,2 яка
стала основою його школи істориків у Києві. З цієї історичної школи
вийшли такі відомі дослідники, як О. І. Левицький, Д. Багалій, М. В.
Д овнар-Запольський, В. Ляскоронський, І. М. Каманін, О. Грушевський,
М. Грушевський і інші видатні історики. На учнів В. Антоновича
впало завдання розбудувати наукову і національну основу українсь
кої історіографії, як а охоплювала б цілість українського історичного
процесу. Завдяки науковій діяльності та творчості М ихайла Грушев
ського, його співробітників і учнів — це завдання було сповнене.
Не менш важ ли ве місце займав Володимир Антонович у розвитку
українського культурно-національного руху на Великій У країні і в
Галичині. Можемо .погодитися з твердж енням Дмитра Дорошенка, ав
тора досі найкращ ої монографії про історика, що В. Антонович «про
тягом майж е пів сотні літ стояв у фокусі українського національного
руху, а бували часи, коли його справедливо уваж али за ідейного про
1 Дмитро Багалій, Історія України на соціяльно економічному ґрунті.
Київ, Державне Видавництво України, 1928, стор. 37.
2 О. Гермайзе, «В. Антонович в українській історіографії», Україна, кн.
5, 1928, стор. ЗО.
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відника того .руху».3 Починаючи від його провідної ролі в організа
ції та діяльності Київської Громади, як а постала в 1861 році, Воло
димир Боніфатіеівич всеціло віддав себе українській народній справі.
Своє ідеологічне «вірую» він подав у своїй статті «Моя сповідь», яка
появилася я к відповідь на відкритий лист польського публіциста З е 
нона Фіша, який під псевдонімом Тадеуш а Падалиці помістив його в
«Основі», називаю чи Антоновича «перевертнем». У своїй відповіді В.
Антонович пояснив причину його розриву з польським суспільством,
польською шляхтою, яку уваж ав експлуататором українського н а
роду. У своїй відповіді В. Антонович писав:
«Так п. Падалиця, ваш а правда. Я справді «перевертень», — але
Ви не звернули уваги на одну обставину, а саме, що слово «отступ
ник» :н е має по собі глузду; щоб скласти уяву про особу, до якої при
кладається ця назва, треба знати од якої справи людина одступила
і до якої пристала. Інакш е це слово позбавлене змісту, це порожний
звук. Ваш а правда. Доля хотіла, що я народився в У країні ш ляхти
чем, в дитячому віці мав всі нривички паничів і довго ділив всі ста
вові та національні пересуди людей, серед котрих виховувався. Але
коли прийшов час сам опізнання. . . я побачив, що поляки-ш ляхтичі,
які ж ивуть на українській землі, мають -перед судом свою сумління
два вибори: або полюбити народ, серед котрого живуть, просякнути
його інтересами, повернутися до народности колись покиненої їх
предками і невсипущою працею і любовю, в міру сил, винагородити
все лихо, яке вони нанесли народові, який кормив цілі покоління
вельмож них кольоністів, а як і за піт і кров платили погордою, лай
кою, нехтованням його віри, звичаїв, моралі, особистости — або, коли
для цього не стане сили, переселитися в польську землю, заселену
польським н ар о д о м . . . щоби самому перед собою очиститися від тра
гічних закидів, що я також колоніст, також плантатор, що посередно
або безпосередно (що зрештою на одно виходить) ж иву з чуж ої праці,
заступаю дорогу розвиткові народу, в котрого хату я вліз непрошений
з чужими йому стремлениями, що належ у до табору, який стремить до
здавлення народного розвою місцевого населення, і що невинно переби
раю на себе відповідальність за їхні вчинки. Само-собою я вибрав пер
ше, бо скільки я не був попсований ш ляхетським вихованням, мені було
легше розстатися зі шляхтою, як з народом, серед якого я виріс, ко
трий я знаю, котрого гірку долю бачив у кожному селі, де панував
над ним ш л я х т и ч . . . я надіюся, що працею і любовю заслуж у колись,
що українці визнаю ть мене сином свого народу, бо я готовий усім по
ділитися з ними».4
3 Дмитро Дорошенко, Володимир Антонович. Прага; В-во Тищенка, 1942,
стор. 46. Обговорення поглядів Д. Дорошенка про історичні праці В. Анто
новича в Л. Винар, Дмитро Дорошенко, Мюнхен, Українське Історичне То
вариство, 1983, стор. 25—26.
4 В. Антонович, «Моя исповедь», Твори В. Антоновича, том І., Київ, 1932,
стор. 113—114.
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У цій статті-оповіді Володимира Антоновича знаходимо правдиві
дж ерела його світогляду і йото суспільної діяльности. І саме тому
' Стара Громада» на чолі з Володимиром Боніфатієвичем уваж ала,
що ш ирення просвіти серед українського народу для піднесення його
національної і громадської свідомости належ ало до найваж ливіш их
завдань тогочасної української інтелігенції. Без освіти і національної
самосвідомости народної гущі був немислимий дальш ий політичний
розвиток українського народу. Тому ця «культурницька політика» В.
Антоновича і його сучасників заслуговує на нове насвітлення і пе
реоцінку.
З перспективи часу можемо ствердити, що Володимир Антонович
своєю відданістю українській народній справі, своєю науковою і гро
мадсько-культурницькою діяльністю поставив твердий фундамент під
культурнонаціональне відродження української нації, а також під
наукове українознавство. Його творчість не обмежувалася до історич
них досліджень — він був видатним археологом і етнографом, а та
кож одним із найвидатніш их видавців історичних джерел. Звичайно,
можна критично відноситися до деяких його історіософічних і істо
ріографічних концепцій, можна спорити з його поглядами на д ерж а
ву, яку уваж ав за переходове явище в розвитку суспільства, з його
наголошенням провідної ролі народу в історичному процесі, на його,
до певної міри недоцінювання ролі провідної верстви і провідних дія
чів в історичному розвитку нації. Як історик, він мав право на деякі
контроверсійні гіпотези, які базувалися на його ідеологічних наста
новах, на його роздумах про характер і вдачу українського народу і
вивчення його історичного розвитку. Як показали історичні події
1917—20-их і 1940-их років, деякі думки В. Антоновича про незадо
вільні д е р ж а в о т в о р ч і здібності українського народу — мали свою
основу. Отже навіть його найбільш контроверсійні гіпотези заслуго
вують на об'єктивне і всесторонне вивчення.
Редакція «Українського Історика» відзначає 150-ліття народження
Володимира Антоновича окремим розділом у журналі, в якому пере
друковуємо статті його найвидатнішого учня М ихайла Грушевського,
присвячені його великому учителеві. До сьогодні не пощастило вида
ти повне видання творів Володимира Антоновича. У 1909 році, по
смерти В. Антоновича, його друж ина К атерина М ельник-Антонович
при співпраці Мих. Грушевського і Дм. Б агалія розпочала заходи в
справі видання повного видання творів історика. Вибух Першої сві
тової війни не дозволив зреалізувати цей проект. У 1919 році Історично-філологічний відділ ВУАН створив окрему комісію для ви
дання творів Володимира Боніфатієвича, але з цього задуму також
нічого не вийшло. У зв ’язку із визначенням 20-ліття смерти В. Анто
новича у 1928 році, М ихайло Грушевський і інші члени Академії з а 
плямували видання праць Антоновича в 9-ти томах, як і мали друку
ватися в тематично-хронологічному порядку за редакцією К. М ель
ник-Антонович і М. Т. Ткаченка. З цього проекту вдалося видати ли
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ше перший том у 1932 році.5 Розгром ВУАН болыневицькою владою
перервав цей проект. В ж е в цьому виданню в офіційній передмові
читаемо, «що MąpKCO-леніоова н аука дасть, сподіваємося, відповідну
оцінку і визначить місце В. Антоновича в українській бурж уазній
передреволюційній історіографії, визначить хиби його праць, про
водячи боротьбу з ідеалізацією цієї постаті в бурж уазній історіо
графії».6
Сьогодні в совєтській У країні немислиме відзначення ж иття і н а
укової спадщини Володимира Баніфатієвича. Совєтські «історики»борзописці уваж аю ть його представником «української націоналістич
ної буржуазії», який «висунув націоналістичну теорію про «безкласо
вість» української н а ц ії. . . і намагався обгрунтувати притаманність
«демокраиизму» українському народові, протиставляючій його росій
ському народові».7 Ц я офіційна характеристика В. Антоновича — «на
ціоналіста» повністю віддзеркалю є сучасний жалюгідний, а заразом
трагічний стан історичної науки в Україні.
На Заході українські наукові установи (НТШ і УВАН) також «при
забули» відзначити 150-ліття народж ення Володимира Антоновича, а
здається, що ці установи багато завдячую ть нашому великому істо
рикові. Ми віримо, що цей стан направиться і УВАН і НТШ призадумаються над виданням бодай вибраних праць Володимира Б оніф атієвича.
У цьому числі «Українського Історика» передруковуємо такі стат
ті М ихайла Грушевського: «Памяти Володимира Антоновича» (Літературно-пауковий вісник, рік XI, том 42, 1908, стор. 20—21); «Володимир
Антонович, основні ідеї його творчости і діяльности», Записки У кра
їнського Наукового Товариства, кн. З, 1909, стор. 5— 14); «З соціяльнонаціональних концепцій Антоновича», Україна, кн. 5, 1928, стор. З— 16).
Передрук цих праць М ихайла Грушевського, студента Володимира
Боніфатієвича, якому він завдячував свій науковий виш кіл і свою
ранню наукову кар ’єру, надзвичайно важливий. Це писав його найвидатніший учень, який після прибуття до Львова розійшовся із сво
їм учителем в справах т. зв. «нової ери» — співпраці галицьких на
родовців з деякими польськими кругами. Не зваж аю чи на ці розход
ження, Мих. Грушевський високо цінив наукову і громадську працю
його академічного ментора. На основі цих праць дослідник змож е по
рівняти оцінку Гр у шевського діяльности Володимира Антоновича в
1900-их і 1920-их роках. З в ’язки і співпраця Володимира Антоновича
з М ихайлом Грушевським на науковому і громадському полі вимагає
окремого монографічного дослідження. Віримо, що така студія поя
виться на сторінках «Українського Історика».
Л. Винар
5 В. Антонович, Твори, том І., Київ, Всеукраїнська Академія Наук, 1932,
стор. 310.
6 «Переднє слово», Твори, цит. пр., стор. 5.
7 JI. А. Коваленко, «Антонович, Володимир», Радянська енциклопедія
історії України, том І., стор. 65.

