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ПРО СТАНОВИЩЕ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ*

Внутрішній розвиток історичної науки має свою логіку і взаєм
ну зумовленість складових, певну поетапність і послідовність. Не 
можна сподіватись на міцну будову, якщо в неї пошкоджено й не
доглянуто підмурівок. Не можна розраховувати на вірогідні вис
новки, якщо не зібрано всіх необхідних матеріялів, бракує чогось 
суттєвого, не з’ясовано основні постаті. В українській історичній 
науці перервано зв’язок часів, винищено цілу генерацію фахівців, 
бо із учнів і співробітників Михайла Грушевського пережили війну 
лише декілька осіб, та й то можливостей для нормальної роботи 
у них було вже обмаль.

І коли тепер молодий дослідник виявляє прогалини в загальній 
освіченості, у фахових знаннях, брак вільної орієнтації у джерелах 
і літературі, особливо зарубіжній, не знає імен, не володіє вільно 
мовами, так само як і модерними методами дослідження, — чи ж 
його в тому провина? Звичайно, ні. Наші молоді вчені вчились у 
людей, які вже самі небагато знали, і сподіватися на швидку ре
генерацію кадрів не випадає, тим більше, що зараз, скажімо, істо
ричний факультет Київського університету дуже й дуже слабкий.

Низьку фаховість намагаються зневтралізувати великою кількіс
тю працівників. Західнього вченого немало здивує те, що в Інсти
туті історії АН УРСР працює близько 180 осіб. Що ж заважає їм 
давати відповідно до своєї кількості гігантську наукову продукцію? 
Безперечно, перешкоджає така організація, за якої пишеться й пе
реписується те саме кілька разів, кожна редакція щоразу довго 
обговорюється на різних рівнях, тексти взаємно прочитуються, ре
дагуються й узгоджуються, раз-у-раз з’являється потреба доконче 
щось змінити в структурі й щось скоротити, виникають формальні 
причіпки до зовнішнього вигляду рукопису, нарешті, багато часу 
забирає виконання директивних вказівок видавничих редакторів. 
Усе це страшенно продовжує шлях від робочого столу до друкар
ні, фатально зменшує продуктивність.

Поза кадровими труднощами, розвиток історіографії гальмуєть
ся прямим диктатом командно-адміністративної системи. Свого ча

* В основі статті покладено виступ на конференції «Сучасна Україна» 
у Ратґерському університеті, Нью Джерзі, 17 березня 1990 р.
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су редакція журналу «Більшовик України» повчала істориків цита
тою з «Короткого курсу історії ВКП(б)», мовляв, матеріялістичне 
висвітлення минулого й сучасного завжди давало можливість пар
тії «передбачити хід подій і розпізнати не тільки те, як і куди роз
виваються події тепер, але й те, як і куди вони повинні розвива
тися в майбутньому». Маючи подивугідні амбіції щодо знання 
майбутнього, сталінізм, природно, вважав себе за монополіста на 
розуміння минулого. Натомість ніхто жодного разу не нагадав 
радянським історикам благородне повчання перського царя Наср- 
ед-дін-шаха двірському історіографові Різакулі-ханові: «Не викрив
люй опису подій. Перемогу зображай як перемогу, а поразку опи
суй як поразку». Оскільки радянському управлінчому апаратові ні
коли не йшлося про об’єктивний аналіз подій, що звалося буржу
азним об’єктивізмом, від істориків вимагалося виключно обслуго
вування поточного політичного моменту. Дослідники були відчу
жені як від історичних джерел, так і від засобів друку. У неми
нучій залежності від їхніх роботодавців трактування й головні вис
новки їхніх студій були завжди наперед відомі. Тому трохи ко
мічне враження справляє тепер серйозне ставлення одного емігра
ційного історика у його доповіді (1962) до «сміливих» критичних 
виступів В. Стрельського й Ф. Лося після XX з’їзду. Думається, 
що ці вчені критикували тоді сталінський період рівно настільки, 
наскільки це їм дозволили і, більше того, навіть доручили. Так 
само, додам, треба зовсім не розуміти обставин, щоб похваляти 
вченого за те, що в умовах застою він писав, умовно кажучи, про 
козацтво, за пляном Інституту історії. Оскільки репертуар тем і 
перелік виконавців завжди ретельно обговорювались і затверджу
вались на високих рівнях, ясно, що прогресивну тему будь-кому 
не довіряли. Хочеться зумисне загострити питання, щоб перейти 
до проблеми свободи волі.

Чи має підстави така неґація особистих ініціятив істориків? За
перечити таку точку зору зможе той, хто назве факти, коли істо
рик, перебуваючи в офіційній системі, працював іще й для святої 
науки, «в стіл». На превеликий жаль, таких фактів немає, бо на
віть уславлена праця М. Брайчевського передбачалась для офіцій
ного друку, і їй не пощастило тільки через зміну курсу. Як казав 
блаженний Авґустин, коли правда має бути скандалом, — міг би 
буть і скандал. Стаття Федора Шевченка «Про суд історії» прой
шлась хвилею по воді, але історіографічне море лишилось непо
рушне.

Треба визнати, що в застійні часи історики мали доступ до за
критих архівних фондів відповідно до своїх тем. І лишається фак
том те, що вони ніколи не підводили. Система сама в собі була 
остільки бездоганна, що протягом десятиріч не дала жодного збою. 
Жорстка централізація наукових досліджень і жорстока організація 
мали наслідком те, що в цілому офіційні історики ревно працю
вали на офіціоз, обслуговуючи панівну ідеологію. Автономія науки
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й вищої школи, якою відзначалась «тюрма народів» — дореволю
ційна Росія — з початку тридцятих років не діяла. Панував дик
тат командно-адміністративної системи.

Ще одна особливість офіційної історіографії, — її залізна цен
тралізація. Найслабший працівник Інституту історії в порівнянні з 
найталановитішим провінційним краєзнавцем мав без порівняння 
більші можливості і в одержанні матеріялів, і в публікаціях. Жо
ден, умовно кажучи, фастівський муніципалітет, навіть маючи бю
джетні надлишки, не міг закласти ні історіографічного осередка, 
ані наукового журналу.

Зараз ситуація змінилася. Величезні масиви історичної інформації 
плавають у суспільстві. Історики вже не можуть кидати їх «про
фанам» препарованими порціями під виглядом абсолютної істини. 
Навпаки, оці «профани» тепер починають діялог, оскільки мають 
у своєму розпорядженні факти, що суттєво змінюють усю карти
ну. Робота істориків мусить потроху перебудовуватися.

*  *  *

Ще більшої перебудови потребують принципи світоглядні. Коли 
пройде дощ, — кажуть, що у воді кожен може побачити, що йо
му до вподоби за вдачею: один — відблиски зірок, другий — гря
зюку. Справді, кому що. В античній Греції окремі міста не раз 
сперечалися за того чи іншого визначного діяча: кожне хотіло 
привласнити його собі й запевняло, що він народився саме в їх
ньому місті. Усім добре відоме завзяття, з яким поляки залучають 
до своєї культури всі прикордонні явища, — польська мова твору, 
написаного в Києво-Могилянській академії, уже дає підставу за
вести його до питоменної польської культури. Усіх їх можна зро
зуміти.

Тяжко зрозуміти ідеологів радянської культури доби соцреаліз- 
му, які з іще більшим завзяттям і якоюсь затятістю, навпаки, від
городжувались від культурних здобутків, віддавали їх кому-будь. 
Особливо охоче радянські ідеологи старших генерацій віддавали 
своїх діячів ідеологічним супротивникам. Коли йдеться про Федо
ра Вовка чи Миколу Хвильового, коли йдеться про Михайла Гру- 
шевського, то, говорячи тодішньою термінологією, це страшенно 
збіднювало культуру радянську й потужно посилювало культуру 
ворожу. Радянські ідеологи діяли тверезо й свідомо, розуміли, що 
роблять, — не божевільні ж вони були як соціяльна група. Але 
навіщо, навіщо це робилося? Де, в чому тут логіка? Як наслідок 
однопартійности праглося до більшої і ще більшої чистоти рядів? 
Підібраності, перебраності й монолітності культурних діячів, що 
так і націлялися розповзатись із однієї обойми хто куди? Геніїв 
відлучали одного за другим. Виходило так, що культура майже не 
накопичувалася, майже не наростала, — навпаки, в пантеоні радян
ської культури фіґур ставало все менше й менше. У різні часи
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претензії виникали до П. Тичини й М. Рильського, М. Петровсько- 
го й М. Возняка. Чи не найбезсумнівніший з усіх лишався в цій, 
офіційній культурі мемуарист Леонід Брежнєв, чи об’єктивка була 
чи не найбездоганніша.

Гуманна до злодіїв і корумпованих шахраїв і жорстока до твор
ців та ідеалістів, бюрократично-охоронна концепція світопорядку 
звела нанівець і економіку, і світ природи, і світ людської моралі. 
Це начебто ясно: минуло кілька літ, як в окремих відомствах про 
це дозволено й базікати. Історична наука в Україні досі скидаєть
ся на такий собі заповідник імени академіка Скаби — цілком са
мостійний і незалежний від решти людей світ, де свої цінності, де 
обернена перспектива процесу, а в повітрі коливаються страхолюд- 
ні фантоми, персонажі недоладно складених, щопленуму редагова
них мітів.

Шкільний підручник з історії України було побудовано таким 
чином, щоб нічого доброго про свій народ юнак чи дівчина з 
нього не довідувалися. Якщо вірити авторам, то жодної світлої 
сторінки, жодного народного героя Україна ніколи не мала. Був 
один тільки Богдан Хмельницький, та й то тому, що жив думкою 
про возз’єднання з Росією. Якщо комусь інтересно, кого міг ви
ховати такий підручник, — вистане вийти увечері на вулицю в 
центрі будь-якого українського міста.

*  *  *

Погром тридцятих років, війна, тихий погром сімдесятих років
— такі віхи української історіографії. Зараз на черзі відновлення 
ліквідованих серій — «Київська старовина», «Середні віки на Укра
їні», «Історично-географічний збірник», «Історичні джерела та їх ви
користання», «Історіографічні дослідження в Українській РСР» — 
та заповнення тих прогалин, що утворилися.

Загальна перспектива історичних досліджень відбиває звичайну 
оптичну ілюзію, те, що ближче, видається більшим. Останні деся
тиріччя в загальних історичних курсах займають стільки місця, 
скільки й попередні віки, і набагато більше, ніж іще давніші тися
чоліття. На радянську тематику захищають і незмірно більше ди
сертацій. Внаслідок такого підходу історичний масив розробляєть
ся дуже не рівномірно.

Порівняно недавно тематика Інституту історії збільшилась на 
період Київської Русі. Давніший період, як і раніше, віддано ар
хеологам, хоч тільки історик, користаючи з усієї сукупності дже
рел різних типів — даних антропології, етнографії, релігієзнавства, 
психології тощо, — міг би створити синтетичну картину історії 
найдавніших часів.

Слабкість історичних досліджень першого тисячоліття нової ери 
виявилась в активній популяризації архаїзаторських тенденцій в 
сучасній художній літературі, і в тій «гордій мовчанці», яку бере
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жуть з цього приводу історики. Ідеться про старі дослідження 
істориків Ю. Венеліна й О. Вельтмана, мовознавців П. Лукашеви- 
ча й М. Красуського, епіграфістів Є. Классена й. М. Суслопарова 
і багатьох інших, що опинились осторонь магістральної лінії схід- 
ньо-слов’янської історіографії, не були між собою ніяк зв’язані, 
працювали в різних галузях на різному матеріялі, але прийшли 
до тих самих висновків. Грубо кажучи, вони продовжили вітчиз
няну історію на багато віків і тисячоліть вглиб. Ці матеріали да
ють рясну поживу прозаїкам (І. Білик, С. Плачинда, Дм. Міщен- 
ко) і поетам (О. Коломієць, В. Ілля). Що ж до істориків, то вони 
досі не змогли опанувати цей різноманітний матеріял і конкретно 
відповісти старим вченим-архаїстам і новим архаїстам-письменни- 
кам у категоріях модерної історіографії — байдуже, позитивно чи 
негативно.

Ідеєю-фікс українських істориків-медієвістів стала думка про те, 
що вся і всіляка національно-визвольна боротьба в період февда- 
лізму провадилась виключно «за возз’єднання з братнім російським 
народом». Така точка зору не може не збіднювати реальної кар
тини. Крім того, вона принижує народ, що на всьому історичному 
шляху виявлявся нібито нездалим до утворення власної держави,
— такий собі недержавний народ. Щоб підперти цю концепцію, 
історики намагаються не помічати існування Української козацько- 
гетьманської держави ХУІІ-ХУІІІ ст., що виробила свої власні ін
ститути й налагодила механізм їхньої дії. Замовчується диплома
тична історія Гетьманщини. З цим пов’язується й недостатня увага 
до інтелектуальної й культурної історії України XVIII ст.

Дуже обмеженою виглядає у медієвістів джерельна база. Оче
видно, вивчення дрібніших сюжетів, зокрема осібних персоналій 
затягло б у поле зору великі матеріали з історії інших народів. 
Можна сподіватися найсенсаційніших відкрить від досліджень у 
турецьких архівах. Для ХУІІІ-ХІХ ст. надто недостатньо вивчено 
історію торгівлі. Відчуваючи цю джерельну слабкість, новозасно- 
вана Археографічна комісія АН УРСР виступила зараз з величез
ною програмою видань.

Аморфно й невиразно виглядає досі в працях українських ра
дянських вчених історія XIX ст. Її трактують як обласну історію, 
похідну від загальноросійських тенденцій і закономірностей. Нато
мість органічної питоменної концепції, що об’єднала б картини 
історичного життя цілої нації, предмету власне української історії 
досі не вироблено.

Ще яскравіше виявилась, кажучи словами М. Грушевського, зви
чайна схема історичного процесу на матеріялі громадянської війни. 
Тут перебіг подій викладається виключно в загальноросійських ка
тегоріях, і виходить так, що на Україні відбулась Велика Жовт
нева соціялістична революція, натомість не було ніякої Централь
ної Ради — ні її державного будівництва, ні її інституцій, ні вну
трішньої чи зовнішньої політики.
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Винятково тенденційно розглядається в українській радянській 
історіографії політична історія початку XX ст. Уся вона зводиться 
до соціяльних рухів селян і робітників, керованих обласними біль
шовицькими організаціями. Діяльність українських політичних пар
тій всіляко замовчується — немає ні програм, ні діячів, ні діяль
ності.

Справжня революція відбувається зараз в уявленнях про події 
20-30-х років. На жаль, істориків з головою накрила хвиля періо
дичної преси. Опрацьовуючи гори нового матеріялу, вони як пра
вило засвоюють і деякі журналістські підходи, не утруднюючи се
бе новим аналізом джерел, хоча би пресою тогочасною. Не вив
чається морально-психологічний клімат того часу, конкретна реак
ція населення на умови культу. В один ряд стають усі жертви 
репресій — включно із тими вчорашніми катами, що теж постраж
дали. Психологічно не пояснено, чи могло так статися, щоб есери, 
меншовики, представники інших соціялістичних партій, що мали 
особистий досвід підпільної роботи і пройшли царські в’язниці, 
раптом сумирно й безгласно почали стежити за становленням то
талітаризму й спокійно чекати, поки їх не знищать усіх поодинці. 
Це, звісно, суто апріорні міркування, але справді важко припусти
ти, щоб велика нація не знала ні опозиції, ані боротьби бодай за 
свою гідність. Основні джерела до цієї теми досі, на жаль, неприс
тупні вченим, оскільки лишаються у відомчих архівах КДБ. Не 
вивчаються соціяльні аспекти псування генофонду.

Деякі найкапітальніші труднощі нинішнього ладу коріняться зо
крема в безініціятивності істориків, яку вони виявляли протягом 
довгих років. Як відомо, зараз найтривожніші проблеми радянської 
держави лежать у площині економіки й міжнаціональних стосунків. 
Хочеться думати, що багатьох помилок можна було б уникнути, 
якби було розроблено історію української кооперації, її великий і 
корисний практичний досвід, тим більше, що на цю тему зберег
лося досить матеріялу. Так само не можна не пошкодувати, що 
українська історіографія не створила історії російського населення 
України, історії поляків, євреїв, німців, чехів, сербів.

В УРСР досі немає, крім монографії М. Брайчевського, капі
тальних праць із історії церкви і взагалі релігієзнавства.

Не вивчено за джерелами, часто навіть не закріплено в джере
лах історію відлиги 1956-65 років, її політичні й культурні аспек
ти, діяльність окремих діячів з обох таборів.

При цій нагоді не можу не сказати про потребу складання істо
ричної бібліографії й біографічних словників. Бо хіба нормально, 
щоб система архівних установ 50-мільйонної нації не подужала 
створити нічого, що можна було б поставити поруч праці Патріції 
Ґрімстед, виданої у Прінстоні? Окреме завдання складає історіо
графічне вивчення праць українських істориків двадцятих років, у 
більшості своїй репресованих.

Для реалізації цих завдань потрібна цілковита перебудова істо
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ричних досліджень, утворення альтернативних структур і форм ро
боти. Здається, що такі структури й форми вже є — це Архео
графічна комісія АН УРСР і видання інститутських репринтів. Те 
й друге консолідує молодих і енергійних вчених, тому думається, 
що природний хід подій тільки зміцнить їхні позиції.

Друге, що потрібне для успішного розвитку української істо
ричної науки — об’єднання обох її галузей — тієї, що в краю, і 
тієї, що в діяспорі. Зараз кожному видно, що в роки холодної 
війни і застою центр українознавчих студій вийшов поза терито
рію. Праці таких визначних вчених, як О. Оглоблин, Л. Винар, Т. 
Гунчак, О. Пріцак, Ор. Субтельний та інші повинні бути легко 
приступні в Україні.

Отже, третє й останнє, без чого українська історіографія не 
зможе розвиватися, можна назвати в двох словах. Це свята сво
бода.


