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Соціокультурний простір міста Києва упродовж ХІХ—ХХІ ст. щоденно формують саме
кияни. Одним із них був академік Володимир Степанович Іконников (1841—1923) — історик, дже�
релознавець, професор Київського університету (далі — Університет Св. Володимира), 170 років від
дня народження якого минуло 21 грудня 2011 р. 

У конференції про Київ і киян та з нагоди 170�ї річниці від дня народження В.С. Іконникова вва�
жаємо актуальним простежити становлення дослідника як особистості, історика на початку його
життєвого шляху та додати деякі штрихи до творчого портрета, котрі дозволять краще зрозуміти
процес формування його як ученого. 

Серед чималої кількості наукової літератури, присвяченої історику, виділимо працю В.Й. Ключев�
ського1, який виступив із полемікою щодо докторської дисертацiї В.С. Iконникова у 1869 р. До 125�річ�
чя та 150�рiччя з дня народження вченого вийшли статтi В.Г. Сарбея2 та М.Ф. Дмитренко та I.Н. Вой�
цехiвської3, в яких проаналізовано наукову спадщину і громадську діяльність ученого. Р.А. Кирєєва4

дослідила становлення вченого у царині історіографії. В.I. Чесноков5 простежив стан справ з історич�
ною освітою та наукою в Університеті Св. Володимира у 60—70�х роках ХІХ ст. Історію родоводу дво�
рян Іконникових дослідив А.А Колесников6. І.Н. Войцехівська7 вивчала життєпис, бібліографію вчено�
го, його джерелознавчі студії. В.І. Ульяновський8 докладно описав життя і творчість В.С. Іконникова
у вступній статті до збірки праць вченого із серії «Пам’ятки історичної думки України».

Мета статті: дослідити особливості творчого портрета В.С. Іконникова у період становлення
історика, що дозволить глибше зрозуміти процес формування його як ученого. 

Завдання статті: опрацювавши матеріал зі вказаної теми, визначити особливості творчого пор�
трета видатного киянина В.С. Іконникова, які дозволяють  розкрити становлення особистості вче�
ного у такі моменти життя: під час навчання в Університеті Св. Володимира, написання конкурсної
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роботи «Максим Грек» та магістерської дисертації «Максим Грек и его время», праці й навчання як
професорського стипендіата, у проведенні перших вступних лекцій, написанні докторської дисерта�
ції «Опыт исследования о культурном значении Византии в русской истории» та полеміки навколо
неї, шляху до здобуття звання професора в Університеті Св. Володимира, викладацької діяльності
у ньому, визначенні наукових пріоритетів ученого, обранні до офіційних і громадських наукових ор�
ганізацій та структур у зрілий період життя.

Для киянина В.С. Іконникова Київ був затишним рідним домом. У Києві вчений здійснив всі
свої плани, написав майже всі свої роботи, прожив майже все своє життя. Певно, саме любов до рід�
ного міста, його буденного життя, будівель і  пам’яток, особливого київського колориту та аромату,
породжувала унікальну атмосферу, яка надихала історика, надавала сили та бажання творити. 
А персоніфікованим обличчям Києва для В.С. Іконникова стала його Alma Mater — Університет 
Св. Володимира, якому історик віддав сорок років свого життя.  Рідному місту В.С. Іконников при�
святив ґрунтовне дослідження про Київ, яке й до сьогодні є безцінним джерелом для києвознавців9.

Народився В.С. Іконников у Києві 21 грудня 1841 р. на вулиці Юрковій, біля підніжжя гори Ще�
кавиця, у будинку Песковського. Батько історика — Степан Михайлович, майор у відставці, герой
війни 1805—1814 рр.; мати — Агнія Володимирівна Рушковська10.

Культ батька, його авторитет та несвідомо сформовані ним риси характеру молодого Володими�
ра пізніше проявилися в професійному плані у ретельності, прискіпливості, надмірній деталізації
при розгляді найменших дрібниць, максималізмі при збиранні інформації, нав’язливому дидактиз�
мові та схильності до переліків та обрахунків11.

У десять років Володимир був відданий до Київського кадетського корпусу. Батько вирішив, що
професія військового цілком підходить для сина з огляду на її спадковість у роду Іконникових —
досвід діда, батька та власний, не зваживши на задатки сина. Роки виховання у кадетському корпу�
сі (1851—1861) стали часом набуття життєвого досвіду, привчили Володимира до самоорганізації,
витривалості та самоосвіти. 

Після закінчення у 1861 р. кадетського корпусу Володимир подав у відставку та, склавши іспи�
ти, навесні 1862 р. був зарахований на другий курс історико�філологічного факультету Університе�
ту Св. Володимира. 

Студентські роки Іконникова стали порою самоформування особистості та розвитку професі�
оналізму. На третьому курсі студент Іконников обрав доленосну конкурсну тему «Максим Грек», яка
пройшла крізь усе його життя. У 1915 р. ця доопрацьована робота була перевидана як перший том
запланованого 10�томного видання вченого. Рішенням Ради університету від 28 серпня 1864 р. на�
полеглива праця над конкурсною темою була удостоєна золотої медалі12.

Суперечливий образ письменника�публiциста ХVI ст. Максима Грека, доля якого стала відбит�
тям гостроти ідейної боротьби свого часу, бiльш детально був досліджений i в магiстерськiй дисер�
тацiї Іконникова «Максим Грек и его время»13.

Конкурсна робота «Максим Грек» була видана у двох частинах. Твір мав фактично�описовий ха�
рактер, містив багато цитат із творів Максима Грека, з’ясування спірних моментів біографії вчено�
го, стану й характеристики російського суспільства першої третини ХVІ ст.14

У виборi теми знайшли вiдображення основнi напрямки майбутньої наукової дiяльностi 
В.С. Iконникова — iнтерес до iсторiї суспiльної думки, iсторiї освiти i культури, вивчення бiографiй.
За цей твір молодий дослідник, окрім нагородження золотою медаллю, був зарахований Пирого�
вським стипендiатом (5 жовтня 1865 р.) для приготування до професорського звання на кафедру
росiйської історії15. Прийняття у стипендіати відкривало В.С. Іконникову двері в науку.
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Варто наголосити, що кафедра російської історії історико�філологічного факультету залишала�
ся вакантною упродовж всього навчання Володимира  Іконникова в Університеті Св. Володимира,
а курс російської історії за сумісництвом читав професор кафедри всесвітньої історії О.І. Ставров�
ський. Тому В.С. Іконников ніде не згадує свого університетського вчителя у профілюючій науці,
так як він самотужки став русистом завдяки самоосвіті. 

Важливо відзначити, що за часів Іконникова в системі університетської освіти головними були
класичні мови, література, історія, надавалася серйозна підготовка із філософії, історії, філології, лі�
тературознавства, що накладало відбиток на професійне виховання та базову основу майбутніх іс�
ториків у напрямі класичних старожитностей. Студент Іконников звикав ретельно накопичувати
деталі, бібліографувати всі тексти і праці, системно викладати матеріал, суцільно цитувати джерела
та їхню розробку. Все це сформувало метод фундаменталізму та відмову від широких узагальнень. 

Володимир Іконников вже на другому курсі познайомився із Михайлом Драгомановим і помі�
чав, що останній був «хороший диалектик и спорщик, но человек добродушный и часто ограничи�
вал спор шутками»16. Із українськими студентами палкі дискусії проводили польські студенти. Во�
лодимир Іконников, який був свідком заворушень польських студентів під час повстання
1861—1863 рр. та закриття Університету Св. Володимира, зазначав, що, на відміну від польської на�
ціональної течії, «українство ещё не имело того боевого характера, большая часть ограничивалась
разговорами и одеждой»17.

Згодом на чолі української течії став Володимир Антонович та його друг Тадей Рильський. 
Із В. Антоновичем Володимир Іконников мав гарні стосунки, довгі роки працював на кафедрі ро�
сійської історії. 

Промовисто, що сам Володимир Степанович більше схилявся до ідеї існування Університету ли�
ше для навчання та науки, до так званого академічного порядку, тому вважав за краще винести по�
літичні рухи за університетські стіни. 

Студент Іконников регулярно відвідував усі публічні захисти дисертацій на факультеті, був свід�
ком тріумфу Михайла Драгоманова на пробній лекції, відзначивши жвавість, умілі звороти та вплив
на студентів, не пропускав публічні лекції професорів В.Я. Шульгіна, М.Х. Бунге, слухав лекції на
юридичному факультеті професорів М.Д. Іваніщева, О.В. Романовича�Славатинського та ін.  «Ака�
демізм» молодого Іконникова у потязі до знань, до нової інформації в різних сферах людської жит�
тєдіяльності не згасав до кінця життя. Студентська пора офіційно скінчилася 1 червня 1865 р.18

Професорський стипендіат В.С. Іконников у 1865—1866 н.р. викладав iсторiю у Київськiй вiйсь�
ковiй гiмназiї та iсторiю всесвiтньої лiтератури у Київському iнститутi шляхетних дiвчат, а 26 ли�
стопада 1866 р. був переведений до Харкiвського унiверситету приват�доцентом кафедри росiйської
історії, де протягом 1866 — 1867 н.р. недовго читав лекцiї на iсторико�фiлологiчному та юридично�
му факультетах, до обрання штатним доцентом магiстра Г.Ф. Карпова, якого запросили раніше19. 
Після того молодий учений був переведений в Одесу, там він у 1866—1867 н.р. зайняв місце вчите�
ля географiї у Другiй Одеськiй чоловiчiй гiмназiї i викладав iсторiю у приватнiй (Марiїнськiй) жi�
ночiй гімназії20. 

Обставину переводу В.С. Iконникова до Харкова роз’ясняє Р.А. Кирєєва, яка вважає, що пробні
лекції вченого�початківця в Університеті Св. Володимира, теми яких не вдалось установити, викли�
кали занепокоєння адміністрації «ліберальним духом» та «вільним висловленням». Одну з них вi�
двiдав ректор К.А. Мітюков, який боявся жодного необережно вимовленого слова i відразу приймав
«заходи щодо усунення». Дослідниця допускає, що, напевно, саме цей інцидент мав на увазі 
С.Ф. Платонов21, коли писав, що у молоді роки В.С. Iконников цікавився політикою, «вразливо пе�
реживав російську сучасність, мав певні симпатії й антипатії, був суворим критиком усього того, що

70

16 Ульяновський В. Знаний і незнаний Володимир Іконников… — С. 19.
17 Там само.
18 Там само. — С. 20. 
19 Историко�филологический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования

(1805—1905). — Х., 1908. — С. 330.
20 ЦДIАУК. — Ф. 849. — Оп. 1. — Спр. 2. — Арк. 5.
21 Платонов С. В.С. Иконников / С. Платонов // Анналы. — 1924. — Ч. 4. — С. 255.



рахував лихом російського життя»22. В.І. Ульяновський23 теж підтверджує, що університетське ке�
рівництво на різних рівнях було налаштоване проти В.С. Іконникова як історика, котрий має схиль�
ність до свободи висловлювання власних думок. 

До Києва В.С. Іконников повернувся вже після захисту 3 грудня 1867 р. магістерської дисерта�
ції «Максим Грек и его время» у Новоросійському унiверситетi24. У цій роботі iсторик докладно ви�
користав видане у 1859—1862 рр. Казанською духовною академією повне зібрання творів Максима
Грека (1480—1556), звернув увагу на його літературну діяльність, критично дослідив важливі пи�
тання біографії, намагався розкрити зв’язок цієї особистості з напрямком інтелектуального і су�
спільного розвитку ХV—ХVI ст. не лише у Росії, а й у Захiднiй Європi. 

У офіційній відозві професори Новоросiйського унiверситету М. Смирнов й А. Брiкнер писали,
що ця робота за «значенням об’єкту та докладним обмірковуванням, яке виявляє ґрунтовні знання
i багатосторонню освіту автора», мала значну перевагу над творами про Максима Грека, виданими
у попередні часи25.

Особистість Максима Грека, який походив із високоосвіченої, знатної грецької родини, отримав
ґрунтовну освіту, вирізнявся високоморальними рисами характеру та релігійно�аскетичним переко�
наннями, понад п’ять десятиліть життя присвятив справі розвитку російської освіти i культури,
пробудив як повагу, так і велику ненависть сучасників, які усвідомлювали значення його діяльно�
сті, боялися публічного викриття ним недоліків і вад російського суспільства i не відпустили на
батьківщину померти, — все це висвітлено В.С. Iконниковим дуже промовисто, цікаво, об’ємно.

Змалювання дослідником подвижницького життя та діяльності Максима Грека, його безкори�
сливого служіння високим принципам та переконанням глибоко вражає. У праці скрізь виразно
промовляє автор — ранній В.С. Іконников як людина і дослідник із його емоціями, почуттями, сим�
патіями та антипатіями. 

У Новоросійському університеті В.С. Іконников 9 листопада 1869 р. захистив i докторську ди�
сертацiю «Опыт исследования о культурном значении Византии в русской истории»26. 

У відозві на дисертацію професор росiйської iсторiї Новоросiйського унiверситету М.П. Смир�
нов охарактеризував її як докладне дослідження впливу Вiзантiї на росiйську iсторiю, великий
нарис, з якого «очевидно, що автор часто говорить про такi питання, якi б мiг обминути чи викласти
менш докладно, що свідчить, з одного боку, на користь його вченості, але заважає ясності й зрозу�
мілості викладу, який є суттєвою i необхідною умовою кожного наукового дослідження». Наголо�
шуючи на заохоченні великої працездатності вченого, який зiбрав значну кiлькiсть невiдомих у
вiтчизнянiй та захiднiй лiтературi матерiалiв щодо культурного впливу Вiзантiї взагалi та стосов�
но Росiї зокрема, професор Смирнов визнав, що дисертація В.С. Iконникова вiдповiдала шукано�
му ступеню27.

Проте докторська дисертація викликалала досить жваву полемiку. Дослiдження пiд назвою 
«О главных направлениях в науке русской истории в связи с ходом образованности. Ч. I. Влияние
византийской и южно�русской образованности. Реформа»28 було надруковано в «Университетских
Известиях» Університету Св. Володимира, докторська дисертація із абсолютно тим же текстом ви�
йшла окремим твором пiд назвою «Опыт...» i, за намірами автора, була першою частиною великої
майбутньої праці, яку він сподівався продовжувати. 
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Твір за першою назвою прорецензував В.Й. Ключевський, зробивши суттєве зауваження про ви�
користання автором виключно друкованих джерел, у той час, як важливий матеріал у значній кіль�
кості знаходився у рукописах. Рецензент указав на виписування дослідником багатьох сторінок чу�
жих праць без посилання на них, нерозуміння й неточності цитат, брак наукових прийомів,
визначив недостатню самостiйнiсть ознайомлення iз першоджерелами, вiдсутнiсть звички аналізу�
вати і чітко досліджувати iсторичнi явища29. 

В.Й. Ключевський наголошував на тому, що докторант мав виявити розуміння вагомості iсто�
ричного значення культури Вiзантiї: «Вiзантiйська освiченнiсть — дуже складне явище: схiд, антич�
ний свiт, християнство перших вiкiв — заповiли їй частини своїх багатств. У нiй відсутня внутріш�
ня творча сила, перетворююча запозичені елементи у нову, самобутню цивілізацію. Але вона
зберiгла здобутки попереднiх вiкiв для засiву на свiжому, новому ґрунтi»30. На думку рецензента,
якби В.С. Iконников дослiдив, якi саме здобутки могла сприйняти молода Русь, яка починала жити
й підійматися, вiд старої, «вiджившої», але багатої культурним надбанням Вiзантiї, то його праця
здобула би самобутнє, цiкаве висвiтлення й обґрунтування, а втім, замість цього більша частина дос�
лідження була присвячена історії давньоруських монастирів, зовсім не за темою.

В.Й. Ключевський підсумовував, що «автор розпочав спеціальне дослідження без усталеної за�
гальної точки зору на хiд давньоруської історії, без ясної, конкретної програми, не обґрунтував йо�
го уважним вивченням джерел, звідси мають місце його помилки, хитливiсть висновкiв, компіля�
тивність праці, що у цілому надає їй характеру чорнового зошита чи нотiвника людини, яка любить
читати працi з росiйської iсторiї i робити із них вилучення собi на пам’ять»31. 

У п’яти номерах заперечень «Моим критикам...» В.С. Iконников зокрема наголосив, що в «Опы�
те...», як частинi «Исследования...», вiн, «займаючись перехiдною добою і реформою у Росiї, ставив
за мету оглянути суттєві елементи культурного життя, якi склалися в росiйськiй iсторiї у поперед�
ню епоху пiд сильним впливом освіченості Вiзантiї». Якщо йому вдалося згрупувати й об’єднати
матеріал  загальною ідеєю, то вiн, як автор, вважав свою працю виконаною. Зазначив, що його «за�
гальна праця послiдовна в iдеї, у побудовi цiлого, у самостiйному вiдношеннi до фактiв і самостiй�
нiй обробцi деяких питань», що вiн «уперше визначив коло візантійського впливу на Росiю, значен�
ня монастирської освiти, її відношення до життя, прослідкував взаємні відносини світської i
духовної влади, подав нарис наукових понять у древній Русі із різних галузей знань»32.

Полемiка мiж двома молодими вченими мала декілька статейних обвинувачень. В.С. Iконников
визнав, що працював над дисертацiєю лише півтора року33. 

Згодом справа із докторською дисертацiєю В.С. Iконникова набула розголосу у зв’язку із його
балотуванням як штатного доцента на посаду екстра�ординарного професора росiйської iсторiї Унi�
верситету Св. Володимира i заяви стосовно цього ординарного професора В.А. Бiльбасова. Описа�
на ситуацiя виразно окреслює стан справ у царині розвитку історичної освiти Унiверситету Св. Во�
лодимира у 60�х рр. ХIХ ст.34 — брак дiйсно професiйних спеціалістів — керівників, учених —
лідерів, якi б виховували у молоді ґрунтовне розуміння наукових прийомів та методів. Адже 
В.С. Iконников упродовж усього періоду навчання в унiверситетi як iсторик формувався завдяки
самоосвiтi. 

72

29 Ключевский В.Й. Новые исследования по истории древне�русских монастырей / В.Й. Ключевский // Право�
славное обозрение (далі — ПО), 1869, II пiврiччя. — Двi статтi. — С. 439—469, 737—759. 

30 Цит. за: Иконников В.С. Разбор рецензии В.К. на «Исследование о главных направлениях в науке русской 
истории в связи с ходом образованности» /вiдбиток/. — Б. р., б. м.  — Три статтi. — 33 с., 47 с., 20 с. Третя стаття. —
С. 15.

31 Ключевский В.Й. Новые исследования по истории древне�русских монастырей / В.Й. Ключевський // 
ПО, 1869, II пiврiччя. — Двi статтi. — СС. 439—469, 737—759. — С. 758—759.

32 Иконников В.С. Моим критикам, по поводу предшествующего сочинения / В.С. Иконников // УИ, 1870. — 
Ч.Ч. 1—5; та окремо; Там само. — 102 с. — С. 97, 98.

33 Ключевський В.Й. Вказана праця // ПО, 1870. — Ч. 4.; Иконников В.С. Моим критикам, по поводу предшествую�
щего сочинения / В.С. Иконников // УИ, 1870. — Ч. 1—5; та окремо; Там. само. — С. 99. 

34 Об историко�филологическом факультете Киевского университета (фельетон) // Санкт�Петербургские ведо�
мости, 1869. — Ч. 228; Чесноков В.И. Министерство Просвещения и «киевская университетская распря» / В.И. Чес�
ноков / Правительственная политика и историческая наука России 60—70�х гг. ХIХ ст. Исследовательские очерки. —
Воронеж, 1989. — С. 141—155.



Професор В.А. Бiльбасов виступив проти передчасного призначення двадцятивосьмилітнього
молодого вченого професором кафедри російської історії35. Вiд факультету iз запереченням особи�
стої думки В.А. Бiльбасова промовив декан А.I. Селiн, який підтвердив, що автор дисертації багать�
ма зайвими подробицями закрив головний предмет дослідження36. 

Декан Селін наголосив на винятково важливій ролі кафедри росiйської iсторiї на Правобереж�
нiй Українi і клопотався перед Радою про призначення на неї двох викладачів, де вже працювали
В.С. Iконников та I.В. Лашнюков (на той час помер), звернув увагу на роботу магiстра росiйської iс�
торiї В.Б. Антоновича, як на вартий уваги здобуток для науки, підкреслив, що навіть три викладачі
на кафедрі не були би зайвими через те, що iсторiя України вiд початку XIV ст. до Берестейської унії
зовсім не вивчена і обов’язок вчених Унiверситету Св. Володимира її дослідити37.

Підсумовуючи обговорення, професор кафедри полiтичної економiї Г.М. Цехановський запропо�
нував відкласти балотування, а В.С. Iконникова направити на два роки за кордон і в обидвi столицi
для обiзнання із науковими методами дослiдження та засобами викладання, для занять у бiблiоте�
ках. Це допомогло би Радi з часом зробити ґрунтовний висновок щодо останніх праць iсторика сто�
совно його здатності очолити кафедру росiйської iсторiї — одну з основних на факультетi38.

Однак В.С. Iконников у наукове вiдрядження не поїхав. Дещо пiзнiше, у 1872—1873 н.р., вiн пе�
ребував у закордонному вiдрядженнi у Західній Європі, пiд час якого вивчав характер викладання
в тамтешніх унiверситетах iсторiї взагалi та вiтчизняної iсторiї зокрема, досліджував ті джерела ро�
сiйської iсторiї, які зберiгалися у закордонних архiвах39.

У результатi вищеокреслених обставин 19 грудня 1869 р. доцент Iконников не був обраний ек�
страординарним професором. Лише 23 вересня 1870 р. факультет за відозвою доцента В.Б. Антоно�
вича поновив клопотання40. Врешті, 9 жовтня 1870 р. В.С. Iконникова обрано екстраординарним
професором кафедри росiйської iсторiї, а 14 жовтня 1871 р. — її ординарним професором41. Цiкаву
iнформацiю про службову та наукову дiяльнiсть В.С. Iконникова за цей перiод надають архiвнi до�
кументи42.

Пiсля обрання на кафедру росiйської iсторiї у 1870 р. доцента В.Б. Антоновича професор Iкон�
ников викладав в Унiверситету Св. Володимира: Стародавнiй перiод iсторiї Пiвнiчно�Схiдної Росiї
(iз включенням історії Новгорода i Пскова); Московський і Новий перiод росiйської iсторiї до часiв
Олександра I; Окремий курс росiйської iсторiографiї. Автографи, лiтографованi курси лекцiй, що
знаходяться в особистому 46 фондi вченого Інститут рукопису Національної бібліотеки України
імені В.І. Вернадського та 20 програм з росiйської iсторiї за перiод 1870—1880 рр.43 виразно окре�
слюють процес створення та формування вченим курсiв росiйської iсторiї. 
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России ХVIII ст. (1725—1840)», курс лекцiй, 374 арк.; од. зб. 30, «Лекции о внешней политике России в царствова�
ние Анны Иоановны», 51 арк.; од. зб. 7, «Время Елизаветы Петровны», 96 арк.; од. зб. 6, «Время Екатерины II», курс
лекцiй 1876/77 рр., 724 арк.; од. зб. 31, «Лекции о внутренней политике Екатерины II в начальный период царство�
вания», 72 арк. од. зб. 49—68. Програми з росiйської iсторiї за перiод 1870—1880 рр., 56 арк. — 20 од.



Примiтно, що вже першi вступнi лекцiї «Очерк разработки русской истории в ХVIII ст.» (1867 р.)
та «Общий взгляд на развитие науки русской истории» (1868 р.)44 зумовили першорядний інтерес
В.С. Іконникова до вивчення росiйської iсторiографiї в майбутньому. У лекцiях молодий учений
окреслював загальну картину вивчення iсторiї досліджуваного перiоду, пов’язував розвиток iсто�
ричних знань iз конкретно�iсторичними умовами країни, ставив проблему впливу та взаємозв’язку
iсторичних знань Європи i Росiї, широко використовував наявну спецiальну лiтературу та джерела,
відзначав працi вiтчизняних iсторикiв з iсторiї Росiї та середньовiчної Європи, зародження iсторич�
ної критики, знайомив iз iсторiографiєю питання. Звичайно, не всi заявлені проблеми були розви�
нутi й обґрунтовані, проте вони були окреслені та поставлені, що виразно характеризувало вже пер�
ші лекції молодого історика.  

Для В.С. Іконникова наука стала сенсом життя. Раннє самозаглиблення, радість від спілкування
із людьми минулих епох через книги, — все це поступово витворило із нього кабінетного вченого та
професійного історика, який прагнув щоденно працювати, віддано служити науці Історія. 

Науковий доробок академіка Іконникова складають 716 опублікованих праць з історії, джере�
лознавства та археографії, з�поміж яких низка історіографічних та джерелознавчих досліджень, що
висвітлюють проблеми методології історії, теоретичного та конкретного джерелознавства, методи�
ку опрацювання різних видів джерел, питання архівістики, музеєзнавства та бібліотекознавства то�
що (зокрема, праця «Опыт русской историографии»)45. 

Як член установчого товариства до п’ятидесятирiччя святкування Унiверситету Св. Володими�
ра вчений пiдготував працi «Университетская типография»46, «Редакция Университетских изве�
стий»47, був редактором «Биографического словаря профессоров и преподавателей Имп. универси�
тета Св. Владимира», «Историко�статистических записок об ученых и учебно�вспомогательных
учреждениях Имп. университета Св. Владимира», «Академических списков Имп. университета 
Св. Владимира»48.

Авторитет та рейтинг В.С. Іконникова в інтелектуальному житті Російської імперії підкреслю�
вали обрання його до чималої кількості офіційних та громадських наукових організацій та структур. 

Професор В.С. Iконников сорок рокiв (1873—1913) обіймав посаду головного редактора «Уни�
верситетских Известий», щомiсячного часопису — одного з кращих наукових журналiв свого часу,
що серед унiверситетських видань Російської імперії займав найперше мiсце.

Упродовж 1870—1917 рр. учений публiкувував у часописi «Русская старина» систематичнi огля�
ди поточної iсторичної лiтератури, якi й досi не втратили свого бiблiографiчного значення. 

В.С. Іконников двiчi обирався деканом iсторико�фiлологiчного факультету (1877—1880 та
1883—1887 рр.)49, виконував обов’язки голови Iсторичного товариства Нестора�лiтописця (1874—
1877 та 1893—1895 рр.), одним iз засновникiв якого він був.
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Професор Іконников брав активну участь у створеннi в Києвi Вищих жiночих курсiв (1876), на
яких викладав протягом 1878—1882 рр. росiйську iсторiю та старожитностi, а в 1881—1889 рр. завi�
дував ними50.

У 1871—1887 рр. В.С. Іконников був членом Попечительської ради Київського учбового округу;
у 1889—1904 рр. — головою Бібліотечної комісії при Університеті Св. Володимира; у 1881—1883 рр. —
членом ради Колегії Павла Ґалаґана; з 1904 р. — головою Тимчасової комісії для розбору давніх 
актів у Києві; з 1910 р. — заступником голови Київського товариства охорони пам’яток старовини
та мистецтва та ін. В.С. Іконников був обраний почесним членом Юр’ївського (нині Тартуський),
Харківського, Київського і Петроградського університетів, Київської духовної академії, Москов�
ського археологічного інституту, Російського бібліотечного товариства, Спілки російських архівних
діячів та ін. наукових інституцій. У 1892 р. вчений був обраний заслуженим професором Київсько�
го університету, у 1914 р. — академіком Петроградської академії наук, у 1921 р. — академіком Укра�
їнської академії наук, де очолював Комісію для видавання пам’яток новітнього письменства та Ар�
хеографічну комісію51, а з 14 червня 1921 р. — Всеукраїнської академії наук, у 1918—1921 рр. —
головою Комісії для розбору давніх актів. 

Підкреслимо, що дивовижна працьовитість ученого, широта інтересів, різноплановість, часовий
діапазон вражали й досі вражають колег по історичному цеху. 

Наголосимо, що В.С. Іконников був пошанований за життя як вучений�фундаменталіст, мав ви�
сокий науковий авторитет завдяки значному джерельному підґрунтю своїх історичних реконструк�
цій, належав до елітних науковців, покликаних зміцнювати й розвивати науку.

Тарасенко О.О. Штрихи к творческому портрету В.С. Иконникова 

(по случаю 170+летнего юбилея) 

В статье исследуются особенности творческого портрета В.С. Иконникова в период становлення

его как историка, позволяющие глубже понять процесс формирования его как учёного.  

Ключевые слова: Киев, В.С. Иконников, историк, преподавательская и научная деятельность, Уни3

верситет Св. Владимира, вторая половина ХІХ ст.

Tarasenko O. Features to the Сreative Portrait of V.S. Ikonnikov 

(devoted to the 170th birthday anniversary)

The article studies features to the creative portrait of V.S. Ikonnikov in the period of his formation 

as a historian which allow to understand deeper the process of his development as a scientist.

Key words: Kyiv, V. S. Ikonnykov, historian, teaching and scientific activity, St. Volodymyr University, 

the second half of the XIX century.
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