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ДО ПИТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ ШКОЛИ 
В ДІЯСПОРІ

Немає сумнівів, що на фоні цілої української науки в її можливо 
універсальному засягу в сучасній добі динамічних змагань за націо
нально-духове обличчя народу, особливо вітальна точка ваги спочи
ває на нашій історичній науці з її допоміжними дисциплінами. Роз
в ’язка акутного питання: quid est veritas historica в цілому складеному 
контексті східньо- й середньо-европейської історії взагалі, а зокрема 
в аспекті ранньоісторичного й історичного минулого Руси-України, 
яівляїєтьіся принциповим поістулятом дослідів у нашій добі змагань за 
бути, чи не бути нашому народові. Тому на наших істориків у діяспорі 
впав обов’язок робити те, чого не можуть виконати історики в поне
воленій Батьківщині. Логічним висновком з такого положення стала 
ідея покликання до життя Українського Історичного Товариства та його 
офіціозу — «Українського Історика», які виявили себе за десять ро
ків праці в умовах здекоординованих сил нашої історичної науки та 
зайняли належне їм місце не лише в світі вільної української, але на
віть у деякій мірі й американсько-канадської, отже частини світової 
науки, набуваючи щораз то більшого наукового авторитету.

Діяпазон діяльности УІТ та розмах науково-творчої праці наших 
дослідників у першу чергу на сторінках «Українського Історика» по
ступово поширюється у тематичному аспекті. Перед нами розлоге й 
вдячне поле до діяльности при допомозі всіх можливих середників, 
згідних з науковим об’єктивізмом, академічною етйкою та особистою 
й національною гідністю. В духово-науковому арсеналі згаданих мож
ливостей існують також реальні дані, а навіть доцільність покликан
ня до життя, чи радше відродження української історичної школи. 
Актуальність цього питання у діяспорі найшла свій відгомін між на
шими дослідниками, висловом чого являються опубліковані мірку
вання на ту тему (Омелян Пріцак, Гарвардський Центр українських 
студій і Школа Грушевського, «Свобода» з 13-19 жовтня 1972, — Лю
бомир Винар, Історична Школа Михайла Грушевського і НТШ, «Сво
бода» з 11 січня 1974).

Зараз на початку згаданої статті проф. Ом. Пріцак завдає собі пи
тання «Які є передумови для постання наукової школи?» — і відпо
відає: « . . .  треба, щоб після відповідного, іноді досить довгого підго
товчого часу, в одну й ту саму пору були наявні елементи, які скла
дають школу. Ними є: досвідчений і свідомий свого завдання керів^
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ник школи, віддані справі талановиті учні, варстат праці (спеціяльна 
бібліотека, семінар), постійна економічна база школи і постійні спіль
ні завдання школи. Якщо хоч одного елементу бракує, школа не має 
змоги правильно функціонувати». З цілого контексту згаданої статті 
виходить ясно, що університетська та постійна економічна база явля
ється передумовами для постання й діяльности наукової школи, бо 
«якщо хоч одного елементу бракує, школа не має змоги правильно 
функціонувати». Ті два постуляти (університетська й фінансова база) 
являються майже тенором цілої статті. Згадуючи й цитуючи пок. Н. 
Полонську-Василенко, автор статті немов для підтвердження своїх 
тез каже: «Як новум у нашій науці, проф. Н. Полокська-Василенко 
застосувала методу Генеалогії для наглядного подання розвитку укра
їнської (документальної школи), (стор. 32-34). При тому вона ясно 
спрецизувала, що там узгляднює тільки тих учених істориків, які 
діяли і діють в університетах як професори». Нав'язуючи до поданої
Н. Полонською-Василенко «генеалогії» української історіографії, Ом. 
Пріцак каже: «Із названих учнів Грушевського («внуків» Антоновича) 
єдиний академік Іван Крип’якевич мав, згідно із схемою проф. Н. По- 
лонської-Василенко, продовжувача-спадкоємця-учня («правнук» Анто
новича) — Омеляна Пріцака, тобто мене». І дальше: «Отже, оцим під
тверджую, що дійсно від академічного року 1936-37, коли я почав свої 
студії у Львівському університеті та в історичних комісіях НТШ у 
Львові (керованих проф. І. Крип’якевичем), проф. Крип’якевич, то
дішній керівник української документальної школи істориків, з яки
хось об’єктивних причин почав готувати мене на продовжувача свого 
діла».

Вище подані цікаві думки Ом. Пріцака викликають деякі завва- 
ження з нашої сторони, якими хочемо поділитися на цьому місці. Істо
рична школа — це елітарний науковий осередок звичайно якогось 
напрямку, отже в загальному ідеологічно-уніфікаційних тенденцій 
при завершуванні історичних дослідів у методологічно-історіософіч- 
ному й ідеологічному аспекті на якомусь етапі в процесі їхнього роз
витку серед культурних суспільств при належному доцінюванні істо
ричної традиції та свідомости вартости розвитку історичної науки 
шляхом естафетного передавання її вислідів дальшим ґенераціям істо
риків і її позицій у контексті цілої духовости даного народу. Диферен
ційований характер домени світоглядово-історіософічних ідей і кон
цепцій може створювати іноді підстави до творення більше чим одної 
історичної школи (те саме відноситься й до інших наукових шкіл) в 
умовах ідеологічно різних інтелектуальних середовищ та реальних 
можливостей їхнього існування й діяльности серед перш за все дер
жавних і більш культурних та заможних народів при наявности різ
них осередків наукового світу.

В наших обставинах як минулого, так і сучасного українська істо
рична школа в маштабі національно-тематичного монізму являється 
великим науковим досягненням. Як відомо, наші гуманістичні дисци
пліни в специфічних політичних обставинах обмежуються майже ви
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ключно україкозна.вством. Вільна українська наука, а в таму й істо
рична, не ма<є державної підтримки з усіма дальшими коніоеквенція- 
ми фінансового, а за тим і науково - організ аційнонв ид авнич ого ха
рактеру, включаючи проблему нових кадрів наукового доросту. Всіє ж  
таки не івіїд речі буде завважити на основі досвіду з минулого, що 
фінансова б>аза, хоча й дуже важлива в процесі організування на 
більшу скалю наукової діяльноети, не являється конечною перед
умовою для постання, чи продовжування наукової школи, отже 
в розумінні conditio sine qua non. Звичайно, якість фінансової бази 
диктує, якою може бути наукова політика й діяльність — макси
мальною, середньою, чи мінімальною на початкових етапах її розвит
ку, аїле все ж таки не виїрішує самого існування тої ж історичної 
школи.

Школа української національної історіографії мас уже свою при
близно сторічну традицію. Її ґенеза й перші етапи розвитку пов’язані 
органічно з діячами нашої науки на Великій Україні, а її дальший 
розвиток позначився на західньо-українських Землях завдяки пере
буванню на тому терені М. Грушевського. Не від речі буде відмітити, 
що умовини, серед яких народжувалася й розвивалася історична шко
ла на Придніпрянщині, а відтак у Галичині — були зовсім різні як у 
аспекті наукової, так і фінансової бази. Коли властивий її творець,
В. Антонович диспонував повністю як університетською, так і фінан
совою базою в системі тодішнього російського високого шкільництва 
в Україні й при наявності державних фондів для організування й ви
давання архівно-джерельних матеріялів, то в Галичині, точніше у 
Львові, була зовсім відмінна картина. Тут університетська й фінансо
ва база були в початках зведені до мінімум, а відтак зовсім перестали 
існувати. Львівський університет, номінально австрійський, а фактич
но польський, обсаджений польськими науковими й адміністраційни- 
ми силами, які інтригували на Віденському ґрунті проти всього, що 
руське (українське), далеко не міг бути повновартною університет
ською базою нашої історичної школи. Адміністративну владу в Га
личині віддано в руки більш політично вироблених польських кругів, 
а галицьких русинів протекційно ласкано під, чи іноді й проти шер
сти, або в разі непригожої конюнктури випрошувано делікатно з пе
редпокоїв цісарської авдієнційної залі («Adieu, meine Herren!»). Отже 
при професурі Грушевського на спольщеному Львівському універси
теті при Катедрі всесвітньої історії з окремим узглядненням східньо- 
європейської історії (отже офіційно не самої історії України!) далеко 
не було таких можливостей повної університетської бази для нашої 
історичної школи, як це було в Київському університеті за В. Анто
новича на Приідшпряііщині нехай і в умовах ро-сійської імперіяльноа 
політики. Не було також і відповідної фінансової бази ad hoc з дер
жавних фондів, Грушевський сам мусів організувати матеріяльну 
базу при НТШ включно з видавничими й скромними стипендійно-до- 
помоговими фондами. Наукова база нашої історичної школи в тому 
часі була оперта перш за все на органічному зв’язку з НТШ. Якщо й 
було якесь опертя на зв’язку з Львівським університетом у незначній
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мірі, то в найкращому випадку існував своєрідний дуалізм НТШ-ів- 
сько-університетського характеру все ж  таки з пріоритетом НТШ.

Як уже згадано, не краще було з фінансовою базою, яку органі
зував Грушевський не при університеті, а при НТШ.

Ще гірше стало після першої світової війни, коли Львів опинився 
під окупацією по-версальської Польщі. Коли в австрійській добі були 
пріимайманше деяікзі платонічні познаки університетської й фінансо
вої бази для нашої історичної школи, то під польською займанщиною 
обидві ті бази дослівно завмерли. На Львівському університеті між 
першою й другою світовими війнами не було ні одного українського 
професора. Всього був один доцент (І. Свєнціцкий, який раз на тиж
день викладав старослов’янське), один адюнкт (Старчук при клясич- 
ній археології), кілька асистентів (археологія — М. Смішко й при 
українській філології, офіційно — «фільольоґія руска») і щойно пе
ред самою війною проф. К. Хилінський іменував у порозумінні з рек
тором при Катедрі Античної Історії асистентом (і то волюнтарієм, тоб
то без постійної місячної платні, лише з докторською стипендією з 
Міністерства Освіти) автора цих рядків. І. Крип’якевичеві особливо 
імпонувало, що автор цих рядків, секретар Семінара Історії України* 
й до певної міри його учень із Семінара, став асистентом Львівського 
університету. В тих часах пропхатися молодому українцеві, нехай і 
на податкові щаблі університетської каїр’єри було надзвичайно труд
но. Ніколи не забуду, як з приводу цього він стискав мою руку й з 
притаманним йому гумором титулував мене «паном асистентом». То 
було ще до приходу совєтської влади, бо за совєтів я став «товаришом 
асистентом».

Отже західньо-українські історики зовсім не були пов’язані в часі 
польської займанщини з Львівським університетом, тобто, якщо мова 
про професорів. С. Томашівський і Ом. Терлецький вчили історії в 
Академічній гімназії (вони були якийсь час учителями автора цих 
рядків). І. Крип’якевич і М. Чубатий вчили історії в польській гімна
зії, Б. Барвінський учителював у дівочій гімназії Рідної Школи, де 
директором був пок. Іван Винар, батько сучасних наших істориків — 
Любомира й Богдана Винарів, І. Витанович вчив у приватній нашій 
торговельній школі, М. Андрусяк працював як бібліотекар при НТШ,
І. Кревецький був також зайнятий при НТШ, М. Возняк (іст. літера
тури) був зайнятий при НТШ, Я. Пастернак (археологія) був приват
ним науковцем, оплачуваним, наскільки мені відомо, з фондів митро
полита Кир Андрея. Інші наші молодші історики були зайняті або в 
приватному нашому шкільництві, або заробляли на щоденний хліб 
здебільша публіцистикою (Т. Коструба, Пасіка, Зубик, Гладилович та 
інші), працювали при тому науково. Так само було й з іншими наши
ми науковцями: І. Раковський (голова НТШ) — антропологія, природа 
й Ол. Тисовський — природа, вчили в Академічній гімназії, між іншим

* Чи не слід розглядати згаданий Семінар як один з виявів символіч
ного діяння історичної школи?
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і автора цих рядків. Там же вчив Ю. Полянеький (геологія) географії, 
а Я. Гординський і М. Тершаковець — української мови. Деякі наші 
науковці вчили в Філії Академічної гімназії, деякі в інших містах За- 
хідньої України. Щойно після своїх шкільних зайнять і різних шкіль
них конференцій, іспитів тощо, наші історики могли вечорами займа
тися науковою працею (навчальний тиждень тривав шість днів, а не, 
як на американському терені, п’ять!) як, вживаючи актуальний на 
еміграції термін, «приватні науковці», для яких науково-дослідна пра
ця таки на Рідних Землях була побічною. Так було в дійсності й того 
не треба промовчувати, чи забронзовувати фразеологією. І так І. Кри
п’якевич був зайнятий у школі, вечором приходив до ІіТШ науково 
працювати, чи на засідання й щойно на ніч, як сам саркастично ви
словлювався, «ішов додому мешкати». Ів. Крип’кевич аж до кінця 
1939 року не був пов’язаний з університетом.

Щойно з приходом совєтської влади до Львова та реорганізацією 
на совєтський лад Львівського університету, він у початках 1940 року 
спаїв керманичем ново створеної на місце колишньої Каггедри Історії 
Польщі — Катедри Історії України, де першим асистентом став автор 
цих рядків. Але в тому часі в обставинах підсовєтської дійсности важ
ко говорити про якінебудь форми продовжування історичної школи, 
пов’язаної з особою виклятого совєтськими чинниками М. Грушевсь
кого. Зрештою Ів. Крип’якевич був при університеті всього півтора 
року, бо з приходом німців університет зразу закрито. Щойно після 
другої світової війни й важких переживань після поновної совєтської 
окупації Ів. Крип’якевич не без труду знов почав працювати при уні
верситеті в нестерпних умовинах підсовєтської дійсности під постійні 
закиди «коляборації» з українськими буржуазними націоналістами та 
німцями. Але це вже часи, коли ані Ом. Пріцака, ані автора цих ряд
ків не було на Рідних Землях.

Звичайно, пок. Н Полонеька-Василенко могла не знати тих справ 
у подробицях, але Ом. Пріцак знає їх так само як і автор цих рядків. 
Отже, як бачимо, в тому часі університетської базіи не було. Не було 
також і фінансової бази. Урядові чинники не давали взагалі ніяких 
не то що постійних субсидій, але навіть поважніших одноразових до
тацій на українські справи, а в тому й на українську науку, якщо не 
говорити про Український Науковий Інститут у Варшаві. НТІП було 
«на власному вдержанні». Коли за австрійської доби поважна части
на доходів НТІП походила з друкування у друкарні НТІП шкільних 
підручників, то з приходом польської окупації те джерело припини
лося. Фінанси НТІП були більш чим скромні, а були й такі роки, в 
яких НТІП ледве фінансово клигало. Якби не друкарня й книгарня 
НТІП, які ще сяк-так латали діри економіки Товариства, то мабуть 
прийшло б до повного фінансового банкрутства. Нечисленні урядов
ці й бібліотекарі НТІП одержували дуже скромні винагородження. 
Отже про якісь стипендії, дотації й постійну фінансову допомогу на 
науково-дослідну працю у рямцях українознавчих студій не можна 
було й мріяти.
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Очевидно, польські урядові чинники були б напевно потрясли мо
шонкою, даючи для НТШ якусь більшу фінансову допомогу, коли б 
компетентні чинники НТШ зложили були якусь деклярацію льояль- 
ности у відношенні до польської окупаційної влади. Але провід НТШ 
разом з членством волів держати гідно прапор української науки, не
хай і в важких фінансових умовах та недостатках, як плямити добре 
ім’я тої західньо-української наукової Установи за миску сочевиці, 
подану рукою ненависного окупанта. Отже, як бачимо, фінансової ба
зи також не було. А все ж  таки завдяки патріотизмові й посвяті про
воду НТШ і загалу наших учених виходили в світ що раз то нові томи 
Записок НТШ та інші видання. Учасники заснованої перед першою 
світовою війною на Львівському ґрунті історичної школи М. Грушев
ського діяли в таких ненормальних обставинах, продовжуючи в міру 
більш чим скромних можливостей традицію школи української на
ціональної історіографії в різних можливих формах як індивідуаль
ної, так частинно колективної наукової діяльности. До них долучу- 
валися молодші історики й наймолодші адепти історичної науки, як 
Ом. Пріцак і автор цих рядків, й так давня історична школа доби М. 
Грушевського на Львівському ґрунті продовжувала неофіційно, чи 
символічно й без керівника (який перебував в окупованій московсь
кими большевиками Східній Україні, а в 1934 році відійшов від нас) 
своє платонічне існування в умоовіах польської займанщини.

Називати Ів. Крип’якевича «тодішнім керівником української до
кументальної школи істориків», як це висказується Ом. Пріцак, мабуть 
не зовсім відповідає дійсности й скромности того заслуженого нашо
го історика, а коли вже йде про термін «документальної школи», то в 
часах Ів. Крип’якевича той термін правдоподібно був уже великою 
мірою анахронізмом, бо методологічні постуляти української націо
нальної історіографії з доби В. Антоновича еволюціонували з часом 
у напрямі більшого уточнення й модернізації історичних студій двад
цятих і тридцятих років нашого століття. Нам здається, що Ів. Кри- 
п’якевич схилявся більше до ідеологічно-історіософічних критеріїв 
історичної думки та державницького підходу до улюблених ним сту
дій над Державою Богдана Хмельницького в аспекті продовжування 
історичної школи, чим концепції особового наслідництва в ланцюгу 
керівників історичної школи. Приналежність до тої школи в двадця
тих і тридцятих роках нашого століття на Львівському ґрунті треба 
радше розуміти в історіографічно-ідеологічному, а не «генеалогічно- 
сукцесійному» аспекті, чи в розумінні замкненої кастовости з куль
том «священних корів», чи в даному випадку архаїчної аксіоми-доку- 
манталізму, доброї на час минулого століття, але далеко невистачаль- 
ної у сімдесятих роках нашого століття.

Кожний тодішній історик, який приймав головні принципи істо
ричної концепції Грушевського — його схему східньо-европейської 
історії та концепцію окремішности історичного процесу розвитку ук
раїнського народу в контексті цілого історичного процесу на терені 
східньої й середньої Европи, — мав моральне право зачисляти себе до
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рядів епігонів тої існуючої радше в континуаційно-символічному ас
пекті історичної школи в умовах польської окупації- Усі ті історики 
ґравітували духово до НТШ, брали активну участь у його наукових 
засіданнях, молодші користали з косультацій старших істориків і т. д.

Уже в часі совєтеької окупації Львова І. Крип’кевич у розмові з 
автором цих рядків, тодішнім асистентом при Катедрі Історії Украї
ни, очолюваної тим же Ів. Крип’якевичем у Львівському університеті 
під большевиками, згадував про ту співпрацю молодих істориків з 
ним за часів польської займанщини та при тому нав’язував це до часів 
своєї співпраці з Грушевський. Отже та ідеологічна тяглість традиції 
історичної школи від доби Грушевського до двадцятих і тридцятих 
років до певної міри була, але без університетської й фінансової бази, 
без університетського професора, як офіційного керівника школи, 
який, як то було в добі В. Антоновича, організував і координував при 
університеті перші, а згодом і дальші кроки в науці своїх студентів, 
а також і без постійних спільних завдань школи, якої ідеологічна тяг
лість полягала в респектуванні головних принципів концепції Гру
шевського та в різних можливих у тому часі радше випадкових (дале
ко не систематичних!) як індивідуальних, так іноді й колективних по
чинах. Як бачимо, всіх тих передумов для постання й продовжування 
історичної школи головно між першою й другою світовою війною вла
стиво не існувало.

Коли взяти на увагу слова Ом. Пріцака: «Якщо хоч одного елемен
ту бракує, школа не має змоги правильно функціонувати», то в добі 
польської займанщини, згідно з ходом думок Ом. Пріцака, взагалі не 
було навіть тіней продовжування тої школи, бо бракував не лише один 
елемент, але майже всі. А якщо так, то чому шановний автор проана
лізованої нами статті покликається на ту школу в тому часі, на його 
участь у ній та поквапно приймає погляд пок. Н. Полонської-Василен- 
ко про себе самого, як «продовжувача-спадкоємця-учня («правнука» 
Антоновича)». У своїй скромності сміємо припускати, що це трошки 
за сміливий погляд та претенсійні епітети. Ми всі українські історики, 
які духово живемо головними принципами національно-історичного 
credo В. Антоновича — М. Грушевського маємо моральне право вва
жати себе продовжувачами-спадкоємцями-учнями, а дальше духови
ми дітьми, «внуками й правнуками» згаданих наших істориків, піоне
рів і стовпів духової будівлі української історіографічної традиції й 
її духової кузні — історичної школи.

Чи можна сьогодні говорити про продовжування у тій, чи іншій 
формі історичної школи Антоновича-Грушевського в діяспорі, бо в 
поневоленій Батьківщині автор капітальної Історії Угсраїни-Руси ви- 
клятий з кістьми? Якщо так, то основним критерієм і духовою виказ- 
кою приналежности до континуованої діяльноети тої історичної шко- 
.ли повинно бути, як уже сказано, перш за все респектування концеп
цій (очевидно, mutatis mutandis в умовах сучасних вимог до історика в 
аспекті як методологічних, так і національно-державницьких мірку
вань!) Грушевського включаючи визнавання його наукового автори
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тету й заслуженого імени на сторінках сучасної історіографії. Гово
рячи на ту тему з іншими колегами — істориками, автор цих рядків 
завважив, що згідно з їхньою опініею асоціювання приналежности до 
тої школи з поняттями своєрідної хіротонії, чи своєрідного престоло- 
наслідника в генеалогічно-сукцесійному аспекті менш переконуюче 
та міоже нагадувати до певної міри монополь й патент корпоративно
го, чи персонального порядку. Коли ж  брати до уваги «генеалогічні» 
критерії підходу до цієї справи (теоретично беручи!), то треба пам’я
тати, що ще живе дехто з істориків старшого покоління, який міг би 
висувати свої претенсії до духової спорідненосте з Антоновичем-Гру- 
шевським у аспекті генеалогічно-сукцесійного розуміння історичної 
школи. В Канаді живе й діє внук «по плоті» В. Антоновича, активний 
науковий діяч Українського Історичного Товариства й член Редколегії 
«Українського Історика». А як зі сучасними сеньйорами вільної укра
їнської історичної науки, як з її науковими будівничими, як з тим, 
хто вкладає свою душу в намагання консолідації наших наукових сил 
в одному науково-професійному Товаристві й його офіціозі «Україн
ськім Історику»? А як з іншими активними й видатними діячами на
шої історичної науки від археології й ранньої історії почавши, а на 
новітній і найновішій добі скінчивши? Чи їм усім не належиться ніяке 
місце в системі персонального укладу наукових сил між учасниками 
сучасної історичної школи?

М. Грушевський положив основи в дослідах над етногенезою нашо
го народу від її перших ранньоісторичних фаз у зв’язку з обоснуван- 
ням тези про окремішність історичного процесу розвитку того ж  на
роду. Аджеж Грушевський почав перший том (третє видання) своєї 
Історії Уюрашші-Руси не в-ід часів Аскольда й Дира, а від палеоліту, 
узгляднюючи пра- й ранньоісторичні епохи в своїй новій схемі. Тому 
археологи й дослідники ранньої історії також не мусять бути стати
стами в системі й тематичних завданнях тої ж  школи. Це й є ті питан- 
ня( а їх далеко більше!), які насуваються при розгляданні справи про
довжування історичної школи в діяспорі. Це ж  все духові сили, внуки 
й правнуки legitimi tori історіографічно-ідеологічного аспекту в систе
мі продовжування історичної школи по лінії духового насліддя Анто- 
новича-Г^рушевського й їхніх гідних епігонів у протилежність до тих 
нащадків illegitimi tori, які відкидають концепцію Грушевського або 
більше чи менше виливають на нього помиї. Було б ще гірше, якби 
хтось, хто вважає себе спадкоємцем Грушевського, виливав помиї на 
свого духового батька, діда, чи прадіда. Сподіваємося, що таких немає 
у рядах вільної української науки за виїмком деяких «наших» під- 
совєтських істориків. Але й вони не все роблять з переконання, а най
частіше під терором і на замовлення партійно-державних чинників.

Не від речі буде сказати, що структура й система історичної школи 
Антоновича-Грушевського вимагають сьогодні певного змодернізуван- 
ня й пристосування до наших відносин і вимог сучасности в науково- 
організащійному аіспекті. В минулому й на пррозі нашого століття з\®и 
ще не диспонували відповідною кількістю фахових істориків більшо
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го наукового маштабу, їх треба було щойно виховати з молодих сту- 
дентів-адептів історичної науки та перещеплювати духово із зросій- 
щеного, чи австрійсько-польського університету на український, на
ціонально-науковий ґрунт. Тому тодішню історичну школу творив ке
рівник — професор університету й його учні — університетські сту
денти. Сьогодні ми вже, здається, диспонуємо цілим рядом істориків 
і дослодамків допоміжних дисциплін історії старшої, середньої й молод
шої ґенерації, яких саме життя (як перш за все наукове, так і певної 
міри національно-громадське, коли воно не йде врозріз з принципами 
об’єктивної науки!) наказує поступово й шляхом відповідної селекції 
включити в рямці діяльности тої ж  і'сторіичної школи, як об’єктив
но цінних і гідних епігонів школи Антоновича-Грушевського в істо
ріографічно-ідеологічному аспекті.

Ми схиляємося до погляду, що продовжувана й зактивізована ді
яльність української історичної школи в діяспорі являється постуля- 
том нашої вагітної подіями доби в цілі завершення науково-дослідно- 
організаційної й координаційної структури та історіографічно-ідеоло
гічного обличчя вільної української історичної науки. Замість при
ватної ініціятиви участь у продовженні та діяльності тієї школи по
винні взяти: Українське Історичне Товариство — на сьогодня головний 
промотор зактивізованого наукового життя в історичному секторі й 
рівночасно сучасний центр дослідів Грушевськіяни, публікованої на 
сторінках «Українського Історика», а дальше історичні Секції й Ко
місії УВАН (континуатора Української Академії Наук в Києві, де діяв 
Грушевський і його співробітники — учасники історичної школи) та 
Історично-Філософічна Секція НТШ (Матірне НТШ у Львові було 
науковою базою історичної школи Грушевського під час його перебу
вання на галицькому ґрунті та продовжування її традицій в часі поль
ської займанщини, коли та школа діяла до деякої міри неофіційно, 
продовжувана як індивідуальною, так іноді й колективною діяльністю 
колишніх учнів Грушевського), а дальше Центр українознавчих студій 
при Гарварді, який має можливість випускати нові кадри молодих 
істориків. Усі названі наші наукові Установи й чинники повинні спіль
но в дусі національної єдности, академічної етики, взаїмної льояльно- 
сти й розуміння ваги великої справи, а перш за все для добра й оста
точної перемоги української наукової, зокрема історичної правди, взя
ти участь у започаткувати ренесансу української історичної школи в 
діяспорі, бо на Рідних Землях у підсовєтських умовинах її існування 
й діяльність неможлива. Це був би спільно й соборно здвигнений ду
ховий монумент у честь творців школи силами нашої історичної науки 
на захист і завершення нашого науково-історіографічного credo на су
часному етапі його походу до перемоги над силами брехні й темряви. 
При такій спільній участі ніхто не посмів би закидати тут причаєність 
монопольних тенденцій, диктатури й амбіціонерства як у корпоратив
ному, так і персональному характері.

Беручи до уваги специфічні умовини нашого науковою життя в 
дііяюпорі, вважаємо подану нами концепцію ренесаису істор'ичиої шкшіи
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саме в такій колективній науково-координаційній системі реально здій
сненою й корисною в аспекті наявности плюралізму наших наукових 
інституцій і сил в цілій діяспорі. Є з чого зібрати кращі наукові сили. 
Звичайно, до того треба багато доброї волі, зрозуміння ваги спільної 
цілі й едности (не лише декляративної на папері, але й фактичної!), 
треба бути гідними дітьми великої й особливо динамічної своїми яви
щами й подіями доби, в якій живемо й яка накладає на нас особливі 
завдання. Між нашими істориками можуть бути певні дрібні розход
ження в аспекті самої дефініції історичної школи як такої, а зокрема 
української історичної школи в її поодиноких етапах розвитку, а та
кож з уваги на персональний уклад сил (В. Антонович зі своїми учня
ми та М. Грушевський зі своїми співробітниками), специфічності тери- 
торі'яльиоіго характеру (Київ—Львів) та різниці, випливаючі зі самого 
ідеологічно-хронологічного тла (доба документалізму історичної шко
ли В. Антоновича й галицький період тої ж  школи під керівництвом 
М. Грушевського, характерний напрямком наголошеного історичного 
прагматизму), але це не повинно стояти на перешкоді до об’єднання 
наукових сил в цілі реалізування ренесансу тої ж  школи поза Бать
ківщиною. Бо самим проблематизуванням справи, чи догматизуванням 
ми не рушимо її практично вперед.

Не від речі буде порушити коротко справу істрричного докумен
талізму. Проф. Л. Винар не без рації каже в своїй статті, що ідея до
кументалізму, як основного напрямку історичної школи, належить 
уже радше до минулого. Особливі відкриття в минулому й на порозі 
нашого століття причинилися революційно до проґресу в першу чергу 
на відтинку історичної науки. Відчитання Шампольйоном гієрогліфів 
і Ґротефендом клинового письма та епохальне відкриття особливо та
ких царських архівів листування з античної (вчасної) доби, як Tell-el- 
Amarna, Boghazkoi та інших письмових пам’ятників, а також історич
них джерел-документів і актів з пізніших часів поглибили ентузіязм 
до дослідів над минулим і давноминулим, приймаючи на перших ета
пах тих розшуків і дослідів навіть вияв своєрідної наукової романти
ки. У зв’язку з тим посилюються розшуки за пам’ятками стародавніх 
культур, що дає поштовх до розвитку археології й археографії. На 
терені особливо південної України (побережжя якої було колись за
сіяне грецькими колоніями й факторіями) починають діяти в перших 
стадіях тих розшуків археологи-аматори на власну руку, яких згодом 
замінюють фахові археологи з рамени наукових установ, фінансова
них урядовими чинниками. В цілій європейській науці, а в тому й на 
Сході Европи, розлягається спонтанно клич: ad fontes! внаслідок чого 
методологія історичних дослідів бере особливий курс історичного до
кументалізму.* В такій з активізованій науково-дослідній атмосфері й 
повстає документальна історична школа Антоновича, продовжувана 
згодом Грушевським, що перш за все зайнялася археографічною ді
яльністю — опрацьовуванням і видаванням давніх актів окремих ча

* То був своєрідний Sturm und Draing на полі історичних дослідів!
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стин української території. Це була піонерська діяльність того часу 
на відтинку джерелознавства, про яку належить сьогодні згадувати з 
особливою вдячністю й признанням. На тодішньому етапі розвитку 
української національної історіографії це було величне діло. Сьогодні, 
у сімдесятих роках двадцятого століття важливість джерел-докумен- 
тів для науково-дослідної праці самозрозуміла (та й самі джерела є уже 
взагалі опрацьовані й видані різними мовами, звичайно, ще не всі, го
ловно коли мова про джерела до нашої історії новітньої доби та їхню 
інтерпретацію!). Тому видвигання концепції історичного документа
лізму (а головно перенаголошування її) екс кадедра сьогоднішньої 
історичної науки являється до певної міри вдиранням у відкриті двері. 
Самий документалізм як напрям методології історичних дослідів уже 
не може бути в нашій добі одиноким і основним виявом модерної істо- 
іризчінюа школи, що аж ніяк не значить, що сьогоднішні Археографічні 
Комісії не мають можливостей дальшої діяльности. Нові джерельні 
матеріяли — різні документи й акти, а також епіграфічний матеріял 
з античної та вчасно-середньовічної доби дальше прибувають й вима
гають свого опрацювання й опублікування, але на сьогоднішньому ета
пі розвитку історичних наук існують уже далеко більші вимоги. Ціл
лю сучасної історичної школи являються уже шукання правильних 
історіософічних та ідеологічних основ історіографічного прагматизму 
цри інтерпретації як поданих я ів и щ , подій і фактів у часі й про
сторі, так і цілого складного контексту загального історичного проце
су, зумовленого численними факторами, залежними й незалежними 
від людини. Бо, як слушно висловився проф. Ом. Пріцак у своїй ці
кавій статті, поступовий прогрес історичних дослідів не йде впарі зі 
заістояиням і догматизмом у ширшому розумінні того слова.

Це й є загальні думки, що їх ми бажали висловити порядком кон
структивної дискусії для добра справи над питанням можливостей 
ренесансу української історичної школи в діяспорі. Звичайно, евен
туальні координовані дії в тому напрямку вимагають докладнішого 
обговорення цілої тої досить складної (особливо на українському, еміг
раційному ґрунті!) проблематики, а в процесі збірної дії напевно мо
жуть виринути додаткові, а то й непередбачені проблеми, які вима
гатимуть від нас зрілости як у академічно-науковому, так і національ
но-громадському житті.


