
Історичні науки                                                           Scientific Journal «ScienceRise» №7/1(12)2015 

  

 
37 

 

 

 

 

 

 
 

 

УДК 94(477-25):378 «18» 

DOI: 10.15587/2313-8416.2015.47223 

 

ШКОЛА ІСТОРИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ СВ. ВОЛОДИМИРА: ШТРИХИ 

ДО ТВОРЧОГО ПОРТРЕТУ ВАСИЛЯ ФЕДОРОВИЧА ДОМБРОВСЬКОГО 

 

© О. О. Тарасенко 
 

У статті вшановується особистість українського історика, вченого, професора Університету Св. Володи-

мира, археографа Василя Федоровича  Домбровського (1810–1845) та розглядається його життєвий шлях, 

педагогічна і наукова діяльність та спадщина, праця в Київській археографічній комісії в історіографії  дру-

гої половини ХІХ – початку ХХІ ст. 
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The article is devoted to the honored personality of the Ukrainian historian, scholar, Professor of St. Volodymyr 

University, the specialist in the study and publication of early texts, Vasyl’ Fedorovych Dombrovsky (1810–1845) 

and is examined his life, teaching, scientific activity and heritage, work in Kyiv Archaeological Commission in the 

historiography of the second half of XIX – early XXI centuries 
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1. Вступ 

Важливим напрямком сучасної історичної нау-

ки є неупереджене, всебічне дослідження життя, нау-

кової діяльності та наукової спадщини попередніх 

поколінь істориків України, які зробили свій внесок у 

розвиток освіти, науки, культури України, сформува-

ли традиції українського освітянського та наукового 

простору. У цьому контексті актуальним та непересі-

чним є досвід істориків Київського університету, 

школа істориків якого займає гідне місце в історії 

освіти і науки України. Автор статті досліджує про-

блему «Школа істориків Університету Св. Володими-

ра ХІХ ст. в історіографії».  

Біля витоків виникнення школи істориків Уні-

верситету Св. Володимира стояли перший ректор, вче-

ний-енциклопедист, українознавець Михайло Олек- 

сандрович Максимович (1804–1876) [1], професор 

всесвiтньої iсторiї Володимир Францевич Цих (1805–

1837) [1] та професор кафедри російської історії Василь 

Федорович Домбровський (1810–1845) [1].  

Потреба українських вчених в першій половині 

ХIХ ст. об'єднати свої зусилля у дослідженні iсторiї Укра-

їни, створити програму її вивчення та виховати фахову 

генерацію вчених і викладачiв спричинили появу школи 

істориків Університету Св. Володимира [2–4].  

 

2. Обгрунтування дослідження  

Пошанування особистості і наукового доробку 

Василя Федоровича Домбровського є предметом нашо-

го дослідження. 205 років віддаляє нас сьогодні від дня 

його народження та 170 років – від дня смерті. 

Життєвий та науковий шлях В. Ф. Домбровсько-

го був висвітлений в ювілейному виданні «Биографи-

ческого словаря профессоров и преподавателей Униве-

рситета Св. Владимира (1834–1884)» [1]. Короткі відо-

мості про історика містив енциклопедичний словник 

Блокгауза та Ефрона у 1893 р. [5]. 

Через сто років діяльність В. Ф. Домбровського 

у становленні Тимчасової комiсiї для розгляду давніх 

актів – Київської археографічної комісії – вивчали  

О. I. Журба та М. П. Ковальський [6]. О. І. Журба у на-

рисі про історію і діяльність Київської археографічної 

комісії розглянув археографічну діяльність В. Ф. Домб-

ровського [7]. Про вченого як викладача кафедри істо-

рії Росії у 1993 р. нагадала автор статті [8]. Вона ж  

1995 р. проаналізувала викладацьку та наукову діяль-

ність історика [4]. Робота українського архівіста  

В. Ф. Домбровського була окреслена О. Ковалем у  

1999 р. в біобібліографічному довіднику про українсь-

ких архівістів [9]. До особистості вченого у 2010 р. зве-

рнулася автор статті у дослідженні до 175 річного юві-

лею Київського університету [10] та у статті в 2011 р. 

про діяльність учених Університету Св. Володимира в 

Київській археографічній комісії у 50–80-х роках  

ХІХ ст. [11]. Електронна енциклопедія України містить 

коротку замітку Л. В. Шевченко про історика [12]. 

 

3. Мета дослідження  

Мета дослідження – дослідити вивчення життє-

вого шляху, педагогічної та наукової діяльності, науко-

вої спадщини В. Ф. Домбровського в історіографії дру-

гої половини ХІХ – початку ХХІ ст.  

ІСТОРИЧНІ НАУКИ 
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4. Методи дослідження 
Методологічну й теоретичну основу статті, яка є 

історико – біографічним дослідженням, складають 

принципи об’єктивності й історизму. 

 

5. Життєвий шлях та наукова діяльність Ва-

силя Федоровича Домбровського  

Життєвий шлях Василя Федоровича Домбровсь-

кого був коротким – всього тридцять п’ять років. На-

родився у місті Гомелі Могилевської губернії у родині 

городничого. Початкову освіту здобув у повітовому 

училищі та Могилевській гімназії. Після смерті батька 

мати перевезла сина до Ніжина та віддала на навчання 

у Ніжинську гімназію вищих наук, де майбутній істо-

рик провчився сім років (1825–1831). Його наставник, 

вчитель латини Іван Григорович Кульжинський (1803–

1884) – педагог, публіцист, мемуарист, відзначав над-

звичайну працьовитість юнака. Після закінчення гімна-

зії із званням кандидата і медаллю Домбровський через 

сімейну матеріальну скруту почав працювати нагляда-

чем у пансіоні при ліцеї, виконував обов’язки вчителя 

німецької мови при гімназії. Під час ніжинського пері-

оду життя молодий Домбровський ґрунтовно опанував 

класичні мови, вільно розмовляв французькою та німе-

цькою мовами [1]. 

За свідченням товаришів по навчанню гімназист 

Домбровський виділявся гострим розумом, вмів пожа-

ртувати, був приємним співбесідником, чудово розпо-

відав, користувався симпатією товаришів, серед яких 

був Євген Павлович Гребінка (1812–1848) – майбутній 

український письменник, педагог, видавець, котрий у 

ці ж самі роки навчався в гімназії. У старших класах, за 

прикладом Миколи Васильовича Гоголя (1809–1852) – 

українського і російського прозаїка, драматурга, поета, 

історика, фольклориста, який вчився в гімназії у 1821–

1828 роках, Василь Домбровський видавав рукописний 

літературний часопис, в якому за літературну частину 

відповідав Гребінка, а головним критиком був сам ви-

давець [1].  

Обдарованість, здібності, працелюбність, педа-

гогічні якості В. Ф. Домбровського виділяли його із 

оточення і спричинили вдалу викладацьку кар’єру: 

1833 р. у Київському повітовому училищі вчитель істо-

ричних наук, 1835 р. – вчитель географії Київської гу-

бернської гімназії, у 1836 р. – Першої київської гімна-

зії, в якій у 1838 р. стає старшим вчителем історії [1].  

Прекрасний дар слова та чудова пам'ять В. Ф. 

Домбровського, виявлені ним при викладанні, звернули 

на нього увагу попечителя Київського навчального 

округу та колишнього міністра освіти С. С. Уварова, 

який після прослуханих лекцій Домбровського в гімна-

зії, викликав його у Санкт-Петербург для ознайомлення 

із методом викладання хронології та історії педагога 

Олександра Феліксовича Язвинського та методикою 

викладання російської історії Миколи Герасимовича 

Устрялова (1805–1870) – російського історика, археог-

рафа, придворного історіографа, професора Санкт-

Петербургського університету, автора підручників з іс-

торії для гімназій. Після повернення у Київ, В. Ф. Домб-

ровський був призначений викладачем, 19 січня  

1838 р. – ад’юнктом, 28 березня 1840 р. – виконуючим 

обов’язки екстраординарного професора в Університет 

Св. Володимира на кафедру всесвiтньої та росiйської 

iсторiї i статистики [1]. У 1838–1844 роках В. Ф. Домб-

ровський був вчителем географії та історії у Київсько-

му інституті шляхетних дівчат. У 1839 р. історик був 

відряджений для огляду навчальних закладів Волинсь-

кої губернії. У 1843 р. вчений був призначений членом 

Тимчасової комісії для розгляду давніх актів (1843–

1921), яка у лiтературi традицiйно називається Київсь-

кою археографiчною комiсiєю [13]. У 1844 р. В. Ф. До-

мбровський був прийнятий у Копенгагенське королів-

ське товариство північних антикварів [1]. 

За спогадами студента Миколи Гербеля (1827–

1883) – російського поета, перекладача, редактора, ви-

давця, студенти iз задоволенням вiдвiдували лекції  

В. Ф. Домбровського, аудиторія завжди була повною 

[14]. Популярності вченого серед київської інтелігенції 

сприяли цікаві привселюдні лекції з російської iсторiї, 

якi вiн започаткував і проводив протягом двох зим 

1841–1842 рр. 

За тимчасовим статутом 1833 р., спеціально роз-

робленим для Імператорського Університету Св. Воло-

димира, iсторико-фiлологiчне вiддiлення мало спільну 

кафедру всесвiтньої та росiйської iсторiй і статистики 

[4]. Об’єднання всесвiтньої та росiйської iсторiй на 

однiй кафедрi можна пояснити обережнiстю російсько-

го уряду щодо впровадження вивчення росiйської 

iсторiї як вiтчизняної на Правобережній Україні, яка 

ще нещодавно офiцiйно визнавалася польським краєм, 

та недостатньою кількістю кваліфікованих викладачів 

на той час [4, 10]. Першi два роки після відкриття уні-

верситету росiйську iсторiю не викладали, її вивчення 

планували розпочати на старших курсах – третьому та 

четвертому [4].  

Лекцiї з росiйської iсторiї у 1836–1837 навчаль-

ному році за сприятливих умов i при помітному заціка-

вленні зі сторони київської iнтелiгенцiї почав виклада-

ти вихованець Петербурзького Головного педагогічно-

го інституту – ад'юнкт, згодом заслужений екстраорди-

нарний професор всесвiтньої iсторiї Олексiй Iванович 

Ставровський (1811–1882) [1].  

Однак фундатором предмету росiйської історії в 

унiверситетi з повним правом вважається Василь Фе-

дорович Домбровський, який викладав його у 1838–

1845 рр. [4]. За прийнятим у 1842 р. новим статутом 

Університету Св. Володимира було роз'єднано кафедри 

російської та всесвітньої історії. На кафедрі росiйської 

iсторiї за штатним розкладом доручалося викладати її 

предмет одному професору [4, 10]. 

Восени 1844 р. через хворобу, а потiм смерть  

В. Ф. Домбровського викладання росiйської iсторiї в 

унiверситетi припинилося взагалi. 

Василь Федорович Домбровський вивчав істо-

рію правобережних українських земель. Зібрані у  

1839 р. під час відрядження для огляду навчальних 

закладів Волинської губернії матеріали він опубліку-

вав у нарисах «Острожская старина» та «Луцк», які 

були написанi подорожнiми нотатками. Поряд iз ви-

кладом лiтописних і вiдомих iсторичних фактiв автор 

наводив і свої особистi враження вiд описуваних 

мiсць. Працi були одними з перших краєзнавчих 

дослiджень Правобережжя України, для свого часу 

становили значний науковий iнтерес. Друкувалися 

вони у започаткованому М. О. Максимовичем альма-

насi «Киевлянин» [4]. 
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У нарисі «Острожская старина» [15], вчений 

простежив родовiд та дiяльнiсть князiв Острозьких, 

нащадкiв князiв галицьких, якi упродовж поколiнь бо-

ронили Волинь і Подiлля вiд нападу кримських татар, 

вiд початку ХV ст. виступили проти Польщi на боцi 

Великого князівства Литовського, вiдстоювали правос-

лавну вiру на українських землях. Iсторик нагадав про 

заснований у 1624 р. в Острозi Колегiум єзуїтiв, відзна-

чив останки Острозького замку, Богоявленську церкву 

та Острозьку друкарню, в якiй Iван Федоров при 

пiдтримцi князя Костянтина Острозького вперше у 

1581 роцi видрукував Бiблiю слов'янською мовою [4].  

Iсторiї мiста Луцька присвячений нарис «Луцк» 

[16]. Автор дослідив помітну роль мiста в iсторiї Русi 

ХI–ХII ст., за лiтописними вiдомостями розглянув його 

минуле, відзначив превеликий вплив у краї католицької 

вiри із кiнця ХVI ст., проникнення єзуїтів і будiвництво 

у 1609 р. єзуїтського колегiуму в литовському замку 

мiста, знищення стародавнiх православних храмiв, бо-

ротьбу унiатiв i католикiв, появу кляшторiв і костьолiв. 

Пiдсумував, що змiна релiгiї спричинила до ви-

корiнення української народностi у краї, а вiд початку 

ХVIII ст. польська мова поступово витiснила українсь-

ку. Змалював старожитностi Луцька: замок Вiтовта, 

храм Св. Дмитра, кафедральний Луцький костьол iз 

семiнарiєю єзуїтiв, греко-латино-слов'янську школу 

Хресто-Воздвиженського братства [4].  

В. Ф. Домбровський перекладав iноземну мему-

аристику [17]. Вiдомостями про Московiю ХVI ст. зба-

гатилася європейська думка пiсля подорожi посла 

Iоанна Кобенцеля вiд iмператора Максимiлiана II до 

Московського царства у 1573 р. Вчений переклав з ла-

тини лист Iоанна Кобенцеля до австрiйського кореспо-

ндента, в якому автор розповiв про релiгiйний побут 

Московiї: описав християнськi звичаї, обряди, шану-

вання вiри, проведення служби, вiдзначав багатство і 

пишнiсть царського двору, географiю Московiї [4].  

У праці «Очерк г. Чернигова и его области в 

древнее и новое время» [18], опублікованій у 1846 р. 

після смерті В. Ф. Домбровського, автор, повторив 

вiдомостi лiтописiв, окреслив iсторiю Сiверських зе-

мель та Чернiгова у стародавнiй і новий час [4].  

Iсторiю Кременецького замку розглянув вчений 

у невеличкiй праці «О Кременецком замке» [19], опуб-

лікованій у 1850 р. Нагадав, що 1241 р. вiйська хана 

Батия не оволоділи ним пiсля тривалої облоги. У  

1366 р. мiсто вiдiйшло до Литви, яка значно укріпила 

замок, що допомагало вiдбивати напади кримських 

татар. Історик дослідив, що протягом ХV – першої по-

ловини ХVII ст. Кременець був важливим торгівельно-

ремiсничим центром Волинi, пiсля Люблинської унiї 

1569 р. вiдiйшов до Рiчi Посполитої, а напередоднi Ви-

звольної вiйни українського народу середини XVII ст. 

Кременецька фортеця була однiєю з найбiльших i най-

могутнiших у Польщi. Проте з кiнця ХVII – до середи-

ни ХIХ ст. замок вже мав занедбаний стан. У Кременцi 

1746 р. був збудований єзуїтський костьол, в якому з 

1819 р. працював Волинський лiцей, а з 1842 р. Волин-

ська духовна семiнарiя [4].  

Вчені Унiверситету Св. Володимира були серед 

перших і постійних працівників Київської археог-

рафiчної комісії, яка була заснована у Києві як спеціа- 

лізована наукова інституція для вивчення та розробки 

практичних, теоретичних і методичних проблем архео-

графії та офiцiйно iснувала як урядова установа при 

канцелярiї Київського вiйськового, Подiльського i Во-

линського генерал-губернатора, була першою загаль-

ноукраїнською інституцією та одним iз найбiльших i 

найавторитетнiших центрiв виявлення, вивчення та 

публiкацiї джерел iсторiї України ХIV–ХVIII ст. на 

Наддніпрянщині.  

Київська археографiчна комiсiя консолiдувала 

українських iсторикiв і археографів Наддніпрянської 

України, в основному вчених Унiверситету Св. Воло-

димира [11].  

Внесок професора Університету Св. Володимира 

В. Ф. Домбровського у формування української архео-

графії у 50-ті роки ХІХ ст. був цінний і важливий. Вче-

ний був одним із чотирьох членів-співзасновників Ки-

ївської археографiчної комiсiї [20]. Пiдпис істо- 

рика поруч iз підписами М. О. Максимовича,  

М. Д. Iванишева, С. І. Шодуара, стояв пiд актом 19 ли-

стопада 1843 р. її установчого засiдання. Професору 

Домбровському було доручено редагувати iсторичнi 

пам'ятки її видань, юридичнi – мав редагувати профе-

сор Iванишев, а пам'ятки словесності й освіти – профе-

сор Максимович [20].  

21 січня 1844 року були визначені перші кроки 

роботи членів Київської археографiчної комiсiї:  

М. О. Максимович мав опрацьовувати акти Луцького 

братства, М. Д. Iванишев – вивчати юридичну пам'ятку 

«Устав на волоки» 1577 року, В. Ф. Домбровський – 

пояснити появу та розповсюдження унії на Правобере-

жній Україні, досліджуючи луцькі та володимирські 

актові книги [11].  

 Як зазначає дослідник історії Київської археог-

рафiчної комiсiї О. І. Журба [7], саме завдяки зусиллям 

i наполегливiй працi В. Ф. Домбровського були збере-

женi безцiннi пам'ятки минулого Волинi. Результатом 

наукової експедицiї iсторика влiтку 1843 р. на Волинь 

за маршрутом Київ – Житомир – Кременець – Почаїв – 

Луцьк – Володимир-Волинський – Київ (понад  

1000 км) було зiбрано документи, що склали фундаме-

нтальну джерельну базу видань Київської археог-

рафiчної комiсiї. Важливою була дiяльнiсть вченого у 

складаннi коротких описiв архiвiв на Волинi, де на той 

час збереглося чимало рукописних релiктiв та судово-

адмiнiстративних книг ХVII – XVIII ст. Першим iз 

дiячiв Київської археографiчної комiсiї В. Ф. Домбров-

ський оцiнив значення актових книг для iсторичної 

науки i археографії [6] та зробив спробу їхньої класи-

фікації. [7].  

Із кiнця 50-х р. ХIХ ст. видавнича дiяльнiсть Ки-

ївської археографiчної комiсiї велася переважно через 

публiкацiю матерiалiв актових книг Правобережної 

України. Зiбранi В. Ф. Домбровським iсторичнi доку-

менти стали джерельною базою перших її видань. За 

пiдрахунками О. I. Журби вони становили 31 % загаль-

ної кiлькостi документiв, що увiйшли до двох перших 

вiддiлiв першого тому «Памятников» [7]. А висловленi 

iсториком думки й запропонованi теми (видання ма-

терiалiв з iсторiї унiї, про життя на Волинi князя А.М. 

Курбського) були здiйсненi у наступних працях його 

колегами.  
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6. Результати дослідження  

Таким чином, в результаті проведеного дослі-

дження нами було проаналізувати ступінь вивченості 

обраної теми в історіографії другої половини ХІХ – 

початку ХХІ ст. Апробація результатів дослідження 

була проведена автором статті у 1993 [8], 1995 [3, 4], 

1996 [2], 2010 [10] та 2011 [11] роках.   

 

7. Висновки  

Дослідивши вивчення, на жаль, дуже короткого 

життєвого шляху, педагогічної, наукової діяльності та 

спадщини, праці у Київській археографічній комі- 

сії українського історика, професора Університету  

Св. Володимира, археографа Василя Федоровича Дом-

бровського (1810–1845) в історіографії другої полови-

ни ХІХ – початку ХХІ ст., вважаємо, що він має посіс-

ти почесне місце серед викладачів і вчених України 

першої половини ХІХ ст.  

Підсумуємо, своєю педагогічною працею та вла-

сним дослідницьким прикладом історик надихав су-

часників вивчати історію рідної землі, краю, міста, до-

сліджувати історичну і культурну спадщину українсь-

кого народу. Внесок професора Університету Св. Во-

лодимира Василя Федоровича Домбровського у фор-

мування української археографiї був вагомим для свого 

часу і позитивно позначився на її роботі. Представник 

школи істориків Університету Св. Володимира Василь 

Федорович Домбровський стояв біля витків школи іс-

ториків закладу, започатковував її традиції.  
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