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былъ взванiи трапезнимъ; посл› в братскомъ
монастыр› граматицкимъ б› профессоромъ; по
моровой язв› в катедр› Стософ›йско митрополiи кiевской былъ архидiакономъ; посл›жди
произведенъ в црсвующемъ град› Москв› во архимандрита общежителной Кiево-Межигорской
обители. 1729 же года генваря ~аI дня посщенъ
во епископа в Могилевскую Б›лорускую епархiю; с оной епархiи Б›лоруской переведенъ в
переяславскую; утварми разними церковнимы,
особливiй же нашей стой Кiевопечерской Лавры укладчикъ: пан›кадила серебренiе болшiе
позлащеннiе дв› при правомъ и л›вомъ клиросахъ висящiе отъ его преосвященства устроени
собственнымъ коштомъ; и сего 1744 года iюня ~s
дня отъ сей временной жизни по воле Всемогущого Бга на в›чное житiе небесное преселися»8.
У фондi Лаври зберiгся заповiт Арсенiя Берла, який засвiдчує його глибокий духовний зв’язок з обителлю, де вiн прийняв обiтницю i пройшов школу чернечого життя. Свої останнi настанови єпископ Переяславський i Бориспiльський
Арсенiй висловив у листi на iм’я Печерського
архiмандрита Тимофiя Щербацького вiд 13 лютого 1744 р. «якiе мои денги шесть сот рублев в
обители святой им›ются в депозит, в отца Ілiодора еклезиарха, кром т›х двох тисячей рублев и

чтирох сот данних от мене на колокол, по любв› своей отческой тiе шесть сот рублев на трое в
помяновенiе души моей роздать: дв›ст› в Обитель Святую на росход, дв›ст› в розд›л братiи
на молитви, а дв›ст› убогим в милостиню»9.
Пiдсумовуючи цей короткий бiографiчний
нарис, слiд вiдзначити, що на тлi духовної iсторiї
ранньомодерного часу особливо значимим виглядає виявлене єпископом Арсенiєм Берлом усвiдомлення «общих потреб» суспiльства, необхiдностi розвитку освiти i широких просвiтницьких
заходiв «во славу отечества». Цi якостi висувають Арсенiя Берла на рiвень найкращих представникiв України тогочасної доби.
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КУЛЬТУРНИЙ УНІВЕРСУМ НАЦІОНАЛЬНОГО БУТТЯ
УКРАЇНЦІВ В ОБРАЗОТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
(до 195-рiччя вiд дня народження)
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Тарас Шевченко – художник, поет, великий
мислитель, автор понад тисячi творiв образотворчого мистецтва як станкового живопису, так
i монументально-декоративного розпису, графiки, скульптури; вiн майстер технiки акварелi,
олiї, офорту, рисунка олiвцем. Творчий шлях
митця довгий, тернистий, неоднозначний, проте – цiлiсний i послiдовний. «Феномен Шевченка вiдбиває нашу нацiональну природу, наше
свiтосприймання, наше минуле i нашу надiю на
майбутнє. Вiн символiзує душу українського народу, втiлює його гiднiсть, дух i пам’ять. Отже,
Шевченко в нас бiльше, нiж великий поет, – вiн
нацiональний пророк i мученик, розiп’ятий i
воскреслий»1.
Народився Тарас Григорович Шевченко 9 березня 1814 р. у селi Моринцi (тепер Черкаська
область) в сiм’ї селянина-крiпака. Нахил до малювання у малого Тараса виявився ще з дитинства. Однак, незважаючи на його нестримне бажання навчатися малярського мистецтва, Тараса
вiддали кухарчуком на панську кухню, а пiзнiше

вiн став козачком у П. Енгельгардта. Робота
була нескладна, але принизлива i безперспективна – Тарас годинами змушений був сидiти
бiля панських покоїв i чекати доручень Енгельгардта. Проте це дало змогу, хоч i потай, перемальовувати картини, якi були в будинку, що,
звичайно, давало певнi мистецькi навички. Разом з Енгельгардтом Шевченко переїхав у Вiльно (1829 р.), а потiм – у Петербург (1831 р.), що
стало новою вiхою в його життi. Тут Тарас потрапив до майстернi В. Ширяєва, де отримував
професiйну художню пiдготовку. Слiд зазначити, що останнiй був хорошим майстром декоративних робiт, адже користувався популярнiстю
в пiвнiчнiй столицi. Його майстерня виконувала
великi та вiдповiдальнi замовлення i в приватних будинках, i в громадських примiщеннях.
Шевченко, разом з iншими здiбними учнями Ширяєва, виконував розписи Великого театру в
Петербурзi. Саме за рисунками Тараса створенi
всi орнаменти й арабески, якi прикрашали плафон театру2.

Життя майбутнього художника змiнила зустрiч з І. Сошенком (1835 р.), який познайомив
його з Є. Гребiнкою, В. Григоровичем, з учнями
К. Брюллова – А. Мокрицьким, П. Петровським, В. Михайловичем. Щиро переймаючись
долею молодого митця українська творча громада Петербурга взяла серйозну опiку над Шевченком: за сприяння Сошенка Тарасовi дали
дозвiл вiдвiдувати учбовi класи Товариства заохочення художникiв, а за допомогою Григоровича Товариство видiляло матерiальну допомогу.
Пiзнiше у долi Тараса взяла участь i прогресивна елiта Петербурга – К. Брюллов, О. Венецiанов, В. Жуковський.
Знаменним днем для Шевченка стало 22 квiтня 1838 р., коли його звiльнили з крiпацтва, а
це, в свою чергу, дало змогу Тарасовi вступити
до Петербурзької Академiї мистецтв. Академiя,
крiм майстерної художньої освiти, давала й високу класичну освiту. Тому тут Шевченко ґрунтовно вивчав не лише живопис, рисунок, технiку гравiрування на металi, а й формувався як
митець з високим рiвнем духовних потреб, естетичних смакiв та мистецько-стилiстичних уподобань. За успiхи в навчаннi з рисунка та живопису
Шевченко отримував нагороди (срiбнi медалi),
похвали Ради Академiї мистецтв, працював над
iлюстрацiями до кращих на той час видань:
М. Полєвого «Історiя графа Суворова-Римникського» (32 iлюстрацiї), а в збiрнику того ж автора «Росiйськi полководцi» виконав 12 портретiв;
створив композицiї до повiстi М. Гоголя «Тарас
Бульба», поеми О. Пушкiна «Полтава». Це засвiдчує не лише його наполегливу працю в навчаннi, а й мистецький талант.
З дитинства Тарас чув оповiдi й легенди про
славне минуле України, слухав народнi пiснi й
перекази про козаччину, гетьманiв, Колiївщину.
Вiн перебував у середовищi, для якого характерна була атмосфера волелюбностi непокiрної
України. Тому, не дивно, що у своїх перших
мистецьких роботах Шевченко звернувся до iсторiї України, її побуту, до образу Б. Хмельницького: «Смерть Олега, князя Древлянського»
(1836 р.), «Смерть Богдана Хмельницького»
(1836– 837 рр.), «Козацький бенкет» (1838 р.).
І хоча, виконуючи зазначенi твори, Шевченко
сконцентрувався на передачi деталей архiтектури, костюмiв, побутової обстановки, на оздобленнi примiщення, однак сама тематика творiв
засвiдчує його повагу i любов до України, вказує на культурнi цiнностi молодого художника.
Свiтобачення Шевченка глибоко нацiональне,
воно йшло з серця митця як органiчний вияв
власних думок i почуттiв. При всiй своїй повазi i
щирiй вдячностi до К. Брюллова, учнем якого
вiн себе вважав i учнем якого вiн був, Шевченко
поряд з академiчними роботами писав картини,

з вiдтворенням побуту i звичаїв українцiв: «Циганка-ворожка», «Селянська родина», «На пасiцi». Через сюжети, що взятi були з реального
життя, вiн показував своєрiдну i самобутну культуру українцiв, це були сюжети, змiст яких уособлював духовний зв’язок українського селянина з рiдним довкiллям, в них були вираженi
архетипи нацiональної культури, глибоко закорiненi в буття українцiв. А славнозвiсне полотно
«Катерина» (1842 р.) вирiзняється, в першу чергу, не тiльки багатством кольору i силою свiтлотiней, а й переповненiстю її символiчно значущими деталями. В «Катеринi» закладена гострота
соцiальних та нацiональних проблем, де «правда життя i доля людини розглядались через проекцiю iсторичної минувшини, персонiфiкуючись
у долю країни»3, вiдображено (в образi Катерини-покритки) суспiльний стан України. В цьому
полотнi висловлено протест проти соцiальної
несправедливостi та нацiонального гнiту українцiв. Постановка проблем у цiй роботi (якi сягають основ нацiонального буття українцiв) знайшла своє повне вiдображення у подальших творах Шевченка як в образотворчому мистецтвi,
так i в поезiї.
У 1843 р. Шевченко побував в Українi. За
короткий перiод перебування на батькiвщинi
вiн виконав цiлий ряд начеркiв з натури та ескiзiв до власних поетичних творiв; збирав українськi пiснi й прислiв’я. Саме тут у нього виникла думка створити серiю робiт «Живописна
Україна», де художник захотiв показати лiричну
й соковиту природу України, її славне iсторичне минуле, специфiку побуту й традицiй. В цьому задумi проявилась смiлива вдача Шевченка
не лише як особистостi, а як i митця, адже вiн
планував виконати зазначену роботу в технiцi
офорту, що в Академiї мистецтв майже не практикувалося. Щиро вболiваючи за свою роботу
Шевченко в листi до М. Цертелєва писав: «Якби
менi Бог помiг докiнчить те, що я тепер зачав
[«Живописна Україна»], то тодi склав би руки та
й у домовину. Було б з мене: не забула б Україна мене, мiзерного»4. Однак майстровi не вдалося повнiстю здiйснити задум, у 1844 р. вийшло лише 6 аркушiв: «Дари в Чигиринi 1649
року», «Судня рада», «Старости», «Казка», «У Києвi», «Видубицький монастир у Києвi». «Шiсть
офортiв першого випуску «Живописної України» становили унiкальну за художнiм вирiшенням i невiдомим для попереднього мистецтва
змiстом серiю, якою благородно завершиться
духовний зв’язок з традицiєю, з iсторiєю, лiтературою. Поезiєю у Тараса просякло усе: портрети, краєвиди, в чому й процвiтала, розкрiпачена
вiд класицизму, його яскрава iндивiдуальнiсть»5.
Звернення Шевченка в «Живописнiй Українi» до iсторiї, побуту i традицiй України, до пос-
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татi Хмельницького мало iдейно-патрiотичне значення для українського суспiльства, адже воно
стверджувало гiднiсть українцiв. Проте i побут, i
традицiї, i iсторiя України поставали у Шевченка не лише як нацiональна романтика, захоплення та iдеалiзацiя козаччини i гетьманства, а
найперше, вони були репрезентованi свiтоглядними образами України й українцiв з втiленням
iдей свободи та нацiональних iдеалiв. Такий пiдхiд Шевченка започаткував образотворче вiдображення культурного унiверсуму нацiонального
буття українцiв. Та й постать Хмельницького художник розглядав неоднозначно, з одного боку, Хмельницький – талановитий органiзатор,
борець за незалежнiсть України, а з iншого, –
людина, що Переяславською угодою поклала
край цiй незалежностi («Отак-то, Богдане! Занапастив єси вбогу сироту Украйну!»6 «Отаке-то,
Зiновiю, Олексiїв друже! Ти все оддав приятелям, а їм i байдуже»7).
«Живописна Україна» мала значний резонанс
в українськiй творчiй громадi, вона продовжувала «жити» навiть тодi, коли Шевченка не стало. Так, Л. Жемчужников, стверджуючи самобутнiсть та цiннiсть українського мистецтва, видавав альбом офортiв «Живописна Україна»,
названий у пам’ять однойменного Шевченкового видання (виходив як додаток до журналу
«Основа»). На сторiнках альбому Жемчужников, наслiдуючи Шевченка, вiдтворював i сьогодення, i минувшину України, її побут, природу;
змальовував козакiв, чумакiв, бандуристiв, кобзарiв, унаочнюючи нацiональну своєрiднiсть української культури. Таким чином, у подальшому
«Живописна Україна» виступала носiєм i виразником художнiх потреб українства, вiдображала його соцiально-художнi iдеали та соцiальнi
вiдносини, пропагувала новi мистецькi цiнностi
й формувала новi соцiальнi та духовнi потреби
суспiльства.
У березнi 1845 р. Рада Академiї мистецтв
присвоїла Шевченковi звання вiльного художника. Молодий, талановитий i сповнений надiй
Тарас знову поїхав в Україну. Тут за дорученням Київської археографiчної комiсiї, спiвробiтником якої вiн став, замальовував iсторико-архiтектурнi пам’ятки та визначнi мiсця Київщини,
Полтавщини, Чернiгiвщини, Волинi (акварелi
«Воздвиженський монастир у Полтавi», «Будинок І. П. Котляревського у Полтавi», «Богдановi
руїни в Суботовi», «Богданова церква в Суботовi», «Чигирин з Суботiвського шляху», «Костьол у Києвi», «Аскольдова могила» та iншi); писав портрети на замовлення (виконав портрети
Т. Катеринич, А. Лизогуба, І. Лизогуба, Й. Рудзинського, княгинi Кейкуатової та iншi). Художник детально, з найменшими дрiбницями, з витонченим малюнком i колоритом, передавав па-

м’ятки старої української архiтектури, адже це
була слава України, її «жива» пам’ять i гордiсть.
В одних акварелях вiдчувалася сила i велич
(«Почаївська лавра з пiвдня», «У соборi Почаївської лаври», «Костьол у Києвi»), а в iнших
(«Богдановi руїни в Суботовi», «Чигирин з Суботiвського шляху») – звучали сумнi нотки спогадiв
про Хмельниччину, не як про давню криваву
рiзню, а як про повстання, протест з полiтичними мотивами. Зарисовки українських краєвидiв
у Шевченка – нiжнi й реальнi, iнколи овiянi легким смутком.
Водночас Шевченко подав клопотання, щоб
обiйняти посаду вчителя малювання в Київському унiверситетi св. Володимира. На зазначене
мiсце претендувало троє художникiв, але перевагу надали саме Шевченковi. Проте вiн не
встиг скористатися своєю перемогою, митця заарештували в справi Кирило-Мефодiївського
братства. Члени братства вперше намагалися
здiйснити спробу осмислення iдеї самобутностi
українського народу, пояснити його вдачу та
iсторичний шлях у єдностi свiтоглядного, соцiального, полiтичного та економiчного аспектiв
цих проблем. Це сприяло виникненню наприкiнцi 50-х рр. ХІХ ст. у Харковi, Києвi, Чернiговi
та iнших мiстах України суспiльно-полiтичних
органiзацiй – громад, якi пропагували iдеї нацiонального та соцiального визволення. Саме в цi
роки, вказує Л. Залiзняк, мiж українськими i росiйськими вченими розгорнулася гостра й безкомпромiсна дискусiя щодо нацiонально-культурної належностi України8. Поняття «дух народу» або «дух нацiї» стало одним з найважливiших
у фiлософсько-свiтоглядних системах того часу,
без якого не можна зрозумiти й осягнути iдейну
сутнiсть української культури.
У Шевченка, як вiдомо, було знайдено славнозвiсну поему «Сон», в якiй митець осуджував
самодержавство та насмiхався над царем i царицею. Оскiльки Шевченко зрiс в атмосферi, де
живими були спогади про гайдамаччину i на
собi вiдчув злиденне життя селян-крiпакiв, то
вiн швидко визначився зi своїми полiтичними
уподобаннями: ненавидiв нацiональну i соцiальну залежнiсть, що несла Росiйська iмперiя, жорстокими символами якої, на думку Шевченка,
були Петро І i Катерина ІІ. У 3-му вiддiленнi
iмператорської канцелярiї Шевченка звинувачували в тому, що вiн висловлював думки та «плач
о мнимом порабощении и бедствиях Украины,
то возглашал о славе гетманского правления и
прежней вольности казачества, то с невероятной
дерзостью изливал жёлчь на особ императорского дома»9. Це стало причиною його заслання
у вiддаленi фортецi Росiї, при цьому художнику
заборонялося писати та малювати. Імператор
Росiї Микола І чiтко усвiдомлював, що жорстоко
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покарав майстра, оскiльки заборона творити
прирiкала Шевченка на страждання, а його перебування в розпорядженнi невiгласiв-офiцерiв
глухих гарнiзонiв посилювала муки митця.
У червнi 1847 р. Шевченко як рядовий солдат опинився далеко вiд рiдної України, в степах Казахстану. На засланнi його включили до
Аральської наукової експедицiї О. Бутакова
(травень 1848 – листопад 1949 рр.). Завданням
Шевченка було точне замальовування берегiв
Аральського моря, тобто вiн виконував роботу,
яку в нашi днi роблять фотографи. В нагодi стали знання i практика роботи в «Живописнiй
Українi» та Київськiй археографiчнiй комiсiї.
Тут йому довелося малювати багато пейзажiв i
побутових сцен. За цей час Шевченко створив
понад сотню рисункiв i акварелей – пейзажi,
портрети, сцени з мандрiвного життя експедицiї
та мiсцевого населення («Укрiплення Раїм», «Пожежа в степу», «Крутий берег Аральського моря», «Бiля вогню», «Форт Кара-Бутак» та iншi).
Полегшення, що давало можливiсть Шевченковi
вiдчути себе вiдносно вiльним i займатися улюбленою справою – творити, тривало не довго.
У жовтнi 1850 р. його за доносом заслали у найвiддаленiше Новопетрiвське укрiплення. Проте
i тут, коли комендантом став І. Усков, розумна i
освiчена людина, Шевченко мав змогу писати i
малювати («Новопетрiвське укрiплення з моря»,
«Сад бiля Новопетрiвського укрiплення», «Портрет Агати Ускової»). Шевченко, звичайно, був
релiгiйною людиною, тому створив ряд робiт на
вiдповiдну тематику («Св. Себастян», «Благословення дiтей», «Самарянка»). Бiблiйнi заповiдi та

бiблiйнi постатi художник розглядав з точки зору iдей добра i краси, якi вони несуть людям, а
також, як цi iдеї iстини, добра i краси втiлюються в особистих мрiях людини. У його творах звучали мотиви Божої волi, несправедливостi Долi,
але при цьому вiн вiрив у досягнення гармонiї i
краси в свiтi. Доробок Шевченка, створений в
перiод заслання, став значним внеском в українську культурну спадщину.
В серпнi 1857 р. Шевченка звiльнили із заслання. По приїздi в Петербург (у березнi 1858 р.)
вiн знову приступив до творчої роботи. Найперше, планував працювати у технiцi гравюри,
бо вважав, що це самий поширений вид образотворчого мистецтва, який може бути доступним для всiх верств населення. «Із усiх мистецтв
менi тепер найбiльше подобається гравюра. І не
без основи. Бути хорошим гравером – означає
бути розповсюджувачем прекрасного та повчального в суспiльствi… Означає бути корисним
людям i угодним Богу. Прекрасне i благородне
покликання гравера. Скiльки б мистецьких творiв, доступних лише багатим, зберiгалось би в
непривiтних галереях без твого чудотворного
рiзця? Божественний твiр гравера!»10, – писав
митець у своєму «Щоденнику» вiд 26.06.1857 р.
За наказом Ф. Толстого, вiце-президента Петербурзької Академiї мистецтв, Шевченковi в розпорядження надали невелику художню майстерню
та кiмнату в примiщеннi Академiї мистецтв. Художник з наснагою вiддався працi, з-пiд його
пензля, олiвця i рiзця вийшли: декiлька автопортретiв, портрети П. Клода, В. Кочубея, М. Лазаревського, М. Максимовича, М. Максимович,
А. Олрiджа, Ф. Толстого, М. Щепкiна та iншi.
У травнi 1859 р. 3-тє вiддiлення iмператорської канцелярiї дозволило Шевченковi поїздку
в Україну. Сумна зустрiч чекала художника на
батькiвщинi, з одного боку, – жорстоке невiльне
життя братiв i сестри митця, як i всього українського народу, а з iншого, – у самого Шевченка було пiдiрване здоров’я й творчi сили. Проте
художник мандрував Україною, робив замальовки мiст, сiл, пейзажiв («Бiля Канева», «В Черкасах», «В Корсунi» та iншi), створив ряд портретiв визначних українських дiячiв (М. Максимовича, братiв Лазаревських). В нього зародилася
думка – побудувати власну хату на високому березi Днiпра поблизу Канева. Цiй мрiї за життя
Шевченка не судилося здiйснитися, лише через
багато рокiв уже прах митця знайшов спочинок
на омрiянiй українськiй землi, яку вiн так любив,
i свободу якої так виборював.
2 вересня 1860 р. Рада Академiї мистецтв
присвоїла Шевченку звання академiка з гравiрування, недаремно «…iсторiю модерної росiйської гравюри починають вiд Шевченка»11.
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10 березня 1861 р. великий художник i поет
вiдiйшов у вiчнiсть. «Шевченко не мислив свого
буття поза болями, борiннями й змаганнями нацiї; його творчiсть заклала нам оновлену iдеологiю українськостi, суттю якої стало завоювати
свiй культурологiчний етнопростiр»12. Достойну данину пошани i самому Шевченковi, i його
художнiм творам вiддали, за життя, – художники В. Штернберг, М. Башилов, Я. де Бальмен,
Л. Жемчужников, М. Микешин, а пiсля смертi,
в другiй половинi ХІХ ст., – К. Трутовський,
П. Мартинович, О. Сластьон, М. Пимоненко,
Ф. Красицький, І. Їжакевич, в нашi днi, – Ф. Гуменюк, І. Марчук, О. Заливаха, В. Франчук,
В. Цимбал та iншi вiдомi майстри образотворчого мистецтва, якi поповнюють скарбницю української нацiональної культури оригiнальними
полотнами, де глядачевi пропонуються внутрiшнiй дiалог i самостiйне осмислення, органiчне
заглиблення у феномен Шевченкового генiя.
Шевченко вiдiграв особливу роль у розвитку
українського образотворчого мистецтва, вiн був
першим великим українським нацiональним художником, адже його твори i образотворчого
мистецтва, i поезiї закликали до нацiонального
та соцiального визволення. Історична i народна
теми стали провiдними у творчостi митця. Живописнi та графiчнi твори Шевченка, як i його
поетичнi твори, стверджували нацiональну i куль-

турну самобутнiсть українства, своєрiднiсть iсторичного шляху. Це сприяло розвитку нацiональної самосвiдомостi українцiв, їхньої особистiсної гiдностi, мужностi, стiйкостi, патрiотизму
та поваги до власних культурно-iсторичних надбань, бо саме героїчнi сторiнки своєї iсторiї наповнюють глибоким змiстом сучаснiсть. Вiн став
носiєм i каталiзатором нацiонального поступу
українства. Саме Шевченко сконденсував iдеї
свободи i нацiонального визволення в українську нацiональну iдею.
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В останнє десятилiття постать видатного українського ученого i громадського дiяча, професора iмператорського унiверситету св. Володимира Володимира Бонiфатiйовича Антоновича
(1834–1908) стала об’єктом декiлькох монографiчних дослiджень1. Статтi про нього неодмiнно
потраплять майже до всiх сучасних енциклопедiй
та бiографiчних довiдникiв. Проте, навiть з огляду на це, утаємничена i багатогранно обдарована особистiсть вiдомого українофiла продовжує
притягувати до себе увагу дослiдникiв не лише
через свою загадковiсть i не пiзнанiсть, а й через
той глибокий та помiтний слiд, який вiн залишив
в iсторiї українського суспiльного руху вiд середини XIX до початку XX столiття.
У наукових бiографiях Антоновича продовжує залишатися чимало питань, якi потребують
подальшого вивчення. Одним з них є проблема
ставлення Володимира Бонiфатiйовича до особистостi i спадщини великого Кобзаря. Вона –
бiла пляма в реконструйованих життєписах ви-

датного хлопомана. Одному з аспектiв цiєї важливої, хоча у цiлому мало дослiдженої теми, а
саме оцiнцi Антоновичем Шевченкових творiв
iсторичного змiсту, присвячується запропонована стаття.
За свою багатолiтню наукову дiяльнiсть Антонович дуже рiдко виступав за межi виключно академiчних студiй, навiть з метою популяризацiї серед широкого загалу наукових досягнень. Вiн ще
рiдше виступав перед широкою публiкою та у
пресi з темами, що не належали до царини спецiальних iсторичних знань. До цих не багатьох
публiчних виступiв належали здебiльшого промови про дiячiв iсторичної науки (М. Максимовича,
В. Пероговського, П. Лебединцева, М. Костомарова) з нагоди їхнiх ювiлеїв чи рiчниць смертi.
Коли у Києвi 1881 р. вiдзначали 20-лiття вiд
дня смертi Т. Шевченка, Антонович виступав на
засiданнi iсторичного Товариства Нестора-Лiтописця з рефератами про твори поета iсторичного змiсту2. Виступ був присвячений творам

