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«Західні» категорії  
в українській пострадянській історіографії: 

мовні зміни в епоху перекладів*

Постановка проблеми

Iще наприкінці 1980-х років в українських історичних публікаці-
ях годі було знайти поняття «дискурс», «деконструкція», «уяв-
лені спільноти», «етнічні чистки», «ґранд-наратив», а про 
«націоналізм» чи «пам’ять» писали відповідно до адаптованого 

під радянські реалії набору максимально наближених до пропаґанди 
кліше, що їх визначала «вершина науковости» і «єдино правильне вчен-
ня» — марксизм-лєнінізм.

На початку 1990-х років гуманітарні науки на пострадянському 
просторі стрімко «звільнилися» від донедавна обов’язкової та на позір 
неуникненної «марксистсько-лєнінської методології». Раптом опинив-
шись у ситуації безпосереднього контакту зі світовою науковою спіль-
нотою, яка була водночас ситуацією творення нових незалежних 
держав на основі колишніх радянських республік, гуманітарії мусили 
терміново перебудуватись та опанувати нові термінологію і стилістику. 
Водночас постала проблема перекладу «локального» досвіду на кате-
горії, зрозумілі для міжнародної наукової спільноти, та проблема ціни 
такого перекладу і проблема самої можливости донесення до ширшо-
го світу «локальних» традицій і очікувань 1.

* Дякую за поради, критику та допомогу в пошукові джерел Олені Бетлій, Воло-
димиру Маслійчукові, Сергієві Савченку та моїй сестрі Тетяні. Вони неабияк 
посприяли поглибленню та урізноманітненню моєї арґументації, але, звісно ж, 
не втримали автора від низки ризикованих і надто загальних суджень, за які він 
несе повну відповідальність. Скорочений варіянт цієї розвідки під назвою «Як 
західні гуманітарії заговорили українською» було опубліковано в книжці: Між 
«Центральною Європою» та «Русским миром»: Сучасна Україна у просторі 
міжнародних інтелектуальних дискусій. К., 2009. С. 126–153.

1 Пор. міркування з цього приводу Анджея Новака та інших учасників польської 
дискусії навколо проблем перекладности певного культурного досвіду мовою 
міжнародної науки: Debaty w IBI AL / Red. J. Kieniewicz. Warszawa, 2008. T. 1.



154 Чому ми так говоримо?

Україна Модерна № 5 (16) 2010

Як радянські історики пристосувалися до пострадянської мови і як 
вони пристосували цю мову до себе? Як класики гуманітаристики за-
говорили українською? У центрі уваги цієї статті — проблеми мови на-
уки, чинники її творення та розвитку, природа інтелектуальної моди, 
характер сприйняття нових ідей і термінів. Особливу увагу звернено на 
переклади та їх роль у полі нової культури. При цьому за відправну 
точку я братиму те, що інтеґрація нових, запозичених інтелектуальних 
конструктів завжди є процесом інтерналізації, «одомашнення» у пев-
ному, щоразу унікальному, соціяльному контексті 2.

Мене цікавитиме «одомашнення» декількох підставових понять 
західної гуманітаристики в українському історіографічному полі. Од-
разу зазначу, що при цьому не йтиметься про цілісний опис історіогра-
фічних дискусій 3 чи напрочуд цікаву проблему зворотного перекладу 
українських реалій для міжнародного реципієнта. Зрозуміло, що вибір 
понять, які буде розглянуто, є довільним і відбиває насамперед читаць-
кий досвід автора. Ще промовистіше про досвіди автора свідчитиме 
добір ілюстративного матеріялу, цитат. За їх допомогою я намагатимусь 
описати стилістичні мімікрії та спроби дискусій довкола нових понять 
і напрямків думання, показати процес творення нових смислів, відо-
бразити елементи міждисциплінарних впливів. І, нарешті, хочу заде-
кларувати те, що із самої назви статті, сподіваюся, є досить очевидним: 
автор свідомо розглядає пропоновані міркування і спостереження (що 
часто, якщо не здебільшого, мають попередній характер) як запрошен-
ня до подальшого обговорення теми.

Радянські спадщини  
пострадянської української історіографії

Під назвою «радянська історіографія», як і під кожним іншим 
широким загальним поняттям, приховано різні практики та досвіди 4. 

2 Пор. аналіз сприйняття в Росії «Орієнталізму» Едварда Саїда: Бобровников В. 
Почему мы маргиналы? Заметки на полях русского перевода «Ориентализма» 
Эдварда Саида // Ab Imperio. 2008. № 2. С. 325–344. Не можу не навести ви-
сновку Бобровнікова: «…нічого з того, що йому приписують у Росії, Саїд не 
писав… Есенціялізм російських критиків та релятивізм автора “Орієнталізму” 
несумісні» (с. 340). Залишається пошкодувати, що в цій статті немає порівнян-
ня з українською рецепцією перекладу Саїдової класичної праці, який вийшов 
на шість років раніше за російський. Її відмінність, як здається, полягала вже 
в тому, що обговорення книжки фактично не вийшло за межі академічної 
спільноти.

3 Найповніший і найпроникливіший такий опис запропоновано в: Stryjek T. 
Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłoś�. Interpretacje dziejów narodowych w histo-zeszłości potrzebuje przyszłoś�. Interpretacje dziejów narodowych w histo-eszłości potrzebuje przyszłoś�. Interpretacje dziejów narodowych w histo-Interpretacje dziejów narodowych w histo-
riografii i debacie publicznej na Ukrainie. 1991–2004. Warszawa, 2008.

4 Література про радянську історіографію часів «холодної війни» має відчутну 
політичну детермінацію, але вона загалом чутлива до розмаїття радянської 
науки, її еволюції, залежно від змін політичної системи, різних моделей 
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Радянська історіографія була різною в часі й просторі. Співіснування та 
співдія в межах культурно-політичного феномену «українська радянська 
історіографія» різних наукових мотивацій, різних моделей наукової 
самореалізації надалі чекає на дослідників. Сказане можна потрактува-
ти як «нормалізацію» радянського досвіду, вельми популярну в сучасній 
західній історіографії (особливо в контексті течії «радянської суб’єктив-
ности» 5). Тому варто наголосити, що, як правило, ті праці, покликами 
на котрі сьогодні обґрунтовують тезу про можливості вибору всередині 
радянської системи (праці Сєрґея Авєрінцева, Міхаіла Бахтіна, Юрія 
Лотмана, Арона Ґурєвіча), поставали часто усупереч цій системі, в прин-
циповій опозиції до неї. Ще важливіше наголосити, що спектр вибору 
і можливостей маневру науковця-гуманітарія в столицях (Москві та 
Лєнінграді) був завжди ширший, ніж у національних республіках. Якщо 
в Києві чи Львові книжку могли заборонити друкувати за посилання на 
праці Михайла Грушевського, московські метри спокійно покликалися 
на «Історію України-Руси» без жодних наслідків для кар’єри.

В Україні тематика досліджень фактично обмежувалась історією 
України. Всесвітня історія, особливо такі її елітарні царини, як візанти-
ністика, сходознавство, американістика, була привілеєм московських та 
лєнінградських дослідницьких інститутів. Поодинокі винятки (праці 
сходознавців Андрія Ковалівського в Харківському університеті або 
Вольфа Бейліса в Луганському педінституті) тільки підтверджували це 

співіснування науковців із режимом та різного наукового рівня їхніх публікацій: 
Mazour A. Modern Russian Historiography. Princeton — Toronto, 1958; Урбан П. 
Смена тенденций в советской историографии. Мюнхен, 1959; Shteppa K. Russian 
Historians and the Soviet State. New Brunswick, 1962; Tillet L. The Great Friendship: 
Soviet Historians and the Non-Russian Nationalities. Chapel Hill, 1969. 
Найретельніші праці українських діяспорних істориків вирізняються доброю 
обізнаністю з доробком підсовєтських колеґ: Крупницький Б. Українська 
історична наука під совєтами (1920–1950). Мюнхен, 1957; Полонська-Васи-
ленко Н. Історична наука в Україні за совєтської доби та доля істориків  
// Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. Париж—Чикаґо, 1962. Т. XXIII. 
С. 7–111; Ohloblyn О. Ukrainian Historiography. 1917–1956 // The Annals of the 
Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. New York, 1957. Vol. V–VI 
[український переклад: Оглоблин О. Українська історіографія. 1917–1956. К., 
2003]; Його ж. Думки про сучасну українську совєтську історіографію. Нью-
Йорк, 1963; Pelenski J. Soviet Ukrainian Historiography after World War II  
// Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1964. B. 12. H. 3. S. 375–418 та ін.

5 Детальніше про цю течію, представлену передусім працями Ігала Халфіна та 
Йохана Хеллбека, і її інтелектуальні обмеження та пастки див.: Глебов С., Мо-
гильнер М., Семенов А. The Story of Us: Прошлое и перспективы модернизации 
гуманитарного знания глазами историков // Новое литературное обозрение. 
2003. № 59 (http://magazines.russ.ru/nlo/2003/59/gleb.html); Эт кинд А. Со-
ветская субъективность: пытка во спасение? // Эткинд А. Non-fiction по-русски 
правда: Книга отзывов. М., 2007. С. 134–153. В українській періодиці авторові 
не траплялося рефлексій щодо цієї течії.

Андрій Портнов. «Західні» категорії в українській…
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правило. Зрозуміло, що, займаючись національною історією, було лег-
ше попасти під підозру в «націоналізмі» (обов’язково «буржуазному»). 
При цьому республіканський науковий і політичний істеблішмент був 
до цього особливо чутливий, тож багатьом історикам було легше захис-
титись і знайти розуміння в Москві (туди й вирушали по наукові ступе-
ні ті, кого Київ не пропускав за «націоналізм»). Різний вимір свободи 
(чи радше несвободи) в межах фаху особливо яскраво проявився напри-
кінці 1980-х років, коли в Москві вже процвітали наукові та суспільні 
дискусії, дозволені «гласністю», українські історики все намагалися 
встигнути за партійними вказівками, чим неабияк дискредитували фах 
ув очах громадськости. Це вкотре довело, що лібералізація радянської 
системи, яка на певному етапі трансформувалась у процеси розпаду 
СРСР, ішла від центру.

Іще на початку 1990-х років канадський історик Орест Субтельний 
порадив українським колеґам не поспішати відмовлятися від марксист-
ської методології 6. Раціональне зерно цієї поради полягало бодай у тому, 
що передумовою сприйняття будь-якої нової моделі дослідження є на-
явні культурні ресурси та підходи, якими гуманітарії уже вміють корис-
туватися. Субтельний показував перспективи творчого застосування 
марксизму, але недооцінив суто мітинґове його сприйняття з боку ле-
вової частки представників фаху. Зовнішня емансипація професії від 
марксизму-лєнінізму відбулася нечувано легко. Усі жахіття і неподоб-
ства радянського часу списали на тиск згори та партійний примус. Ре-
пресивний потенціял усередині історичної науки було поспішно 
сублімовано. Тема про історіографію як складник радянської політичної 
системи, не тільки жертву, а й частину репресивного ладу, одразу по-
трапила в розряд особливо небажаних. Тоталітарна парадигма вияви-
лася напрочуд зручною для заперечення навіть гадки про люстрацію 
фаху та для ствердження морального права на амнезію: більшість іс-
ториків просто відкинули власні заідеологізовані тексти, нерідко ви-
друкувані дослівно кілька місяців тому 7, і взялися за написання нових, 
інакше заідеологізованих текстів.

Як незалежна Україна успадкувала установи і структури управління 
Української Радянської Соціялістичної Республіки, так і пострадянська 
історична наука перейняла радянські наукові структури: Академію наук 

6 Subtelny O. The Current State of Ukrainian Historiography // Journal of Ukrainian 
Studies. 1993. Vol. 18. No. 1–2. P. 42.

7 Детальніше про заповнення білих плям, трансформацію оцінок та політичні 
впливи на історіографію часів «перебудови» див.: Клід Б. Історія і політика: 
боротьба навколо спадщини Михайла Грушевського // Український історик. 
1991–1992. Т. 28–29. С. 186–199; Касьянов Г. Украина — 1990: «бои за историю» 
// Новое литературное обозрение. 2007. № 1. С. 76–93; Єфіменко Г. Роль 
«Українського історичного журналу» у висвітленні «білих плям» історії України 
(1988–1991 рр.) // Український історичний журнал. 2007. № 6. С. 93–118 та ін.
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із всевладною Президією, Вищу Атестаційну Комісію (що її свого часу 
створив Сталін, аби контролювати присвоєння наукових ступенів), під-
порядковані Міністерству освіти університети, систему державних пре-
мій і наукових звань («заслужений діяч науки і техніки», «відмінник 
народної освіти») тощо. Зрозуміло, що радянські структури, навіть по-
при відчутну бюрократичну інерцію, були наповнені новими поведін-
ковими практиками. Утім, загалом наукова й освітня системи України 
виявили дивовижну здатність чинити реформам опір.

Присутність радянського, звісно, не обмежилася рівнем структур. 
Вона яскраво виявила себе в стилістиці, інерції способів думання і пи-
сання, самоцензурі. Актуалізація історичних досліджень покликанням 
на «умови розбудови незалежної держави» відбиває (принаймні декла-
ративно) переконаність у суспільній місії науки, яка обов’язково має 
бути «об’єктивною». Більшість істориків узяли з радянського досвіду 
віру у виняткову суспільну вагомість історії та чекали нового «соціяль-
ного замовлення». Поспіхом обираючи не свободу, а запотребованість, 
колишні історики партії та спеціялісти з «викриття буржуазного наці-
оналізму» похапцем писали про «українську національну ідею» та «на-
ціональний розвій України», демонструючи при цьому зворушливу 
любов до синьо-жовтого оформлення обкладинок своїх книжок 8.

Початок 1990-х років відбувся під знаком відкриття «національної 
історії». Напрочуд цікавими пам’ятками того часу є стенограми двох 
круглих столів (1990 і 1993 року) за участи найвизначніших українських 
істориків та закордонних україністів 9. Відкрита й цікава дискусія точи-
лася довкола проблем формування нації та «українського національно-
го відродження» і позначила умовний поділ на примордіялістів 
і модерністів.

8 Знаковим прикладом тут може бути книжка недавнього спеціяліста з «викрит-Знаковим прикладом тут може бути книжка недавнього спеціяліста з «викрит-
тя українського буржуазного націоналізму» (його раніші книжки мали назви: 
«Український буржуазний націоналізм — ворог інтернаціонального єднання 
трудящих» (1970), «З ким і проти кого» (1983), «Буржуазный национализм 
и клерикализм» (1986)), а на початку 1990-х «провідного етнодержавознавця»: 
Римаренко Ю. Національний розвій України. К., 1995. Текст Римаренка — кла-
сичний приклад симбіозу радянського способу письма та державницької 
фразеології — вирізняється перенасиченням цитатами, що їх автор використо-
вує подібно до догм совєтської пропаґанди; невизначеністю основних категорій 
опису («національна свідомість», «суверенне мислення», «націоналізм») та 
декларативністю тез, відтворенням «чорно-білої» картини минулого, але вже 
із новими «героями» та «антигероями». Зрозуміло, в книжці відсутня будь-яка 
рефлексія щодо авторової «творчости» радянського часу, але є заперечення 
тези, що «всі надбання радянської гуманітарної науки нічого не варті».

9 Проблеми дослідження історії України. Перший круглий стіл істориків, Слав-
ське, 4–6 вересня 1990. Львів, 1993; Формування української нації: історія та 
інтерпретації. Матеріяли круглого столу істориків України. Львів—Брюхо вичі, 
27 серпня 1993 р. Львів, 1995.
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Від другої половини 1990-х років українська історіографія дедалі 
більше фраґментується. Незначна частка українських істориків стають 
повноцінними членами міжнародної фахової спільноти; більшість пред-
ставників професії тішать себе «небезпечним відчуттям самодо-
статности» 10. Посттоталітарний плюралізм і відсутність повноцінного 
академічного середовища підсилюють тенденції до тематичної та не-
рідко світоглядної ізольованости реґіональних і тематичних осередків. 
Виникає ситуація, коли абсолютну більшість представників професії 
об’єднують хіба що вимоги ВАКу до оформлення дисертаційних робіт 
і університетське право. Це помножується на інфраструктурні проблеми: 
незадовільне комплектування бібліотек, незнання іноземних мов, бю-
рократизацію освітнього та наукового процесу, брак рівного доступу до 
інформації про наукові проєкти тощо. За таких умов питання контролю 
за якістю наукової продукції та дослідницької етики стає питанням ін-
дивідуального вибору кожного історика. Наслідком такої ситуації є при-
низливе і дивовижне сусідство статтей у наукових збірниках чи журналах, 
поширення практик плаґіяту, занепад культури дискусії.

Усі ці (зрештою, описані вельми схематично) процеси в історичній 
науці відбувалися на тлі принципової зміни соціяльної ролі й статусу 
історика. З амплуа «носіїв історичної правди» та «володарів умів» часів 
перебудови історики поступово перетворилися на експертів із вузьких 
ділянок знання з обмеженим правом голосу в суспільно важливих спра-
вах. Болісний для інтеліґента вибір «між служінням спільноті та збе-
реженням інтелектуальної незалежности» (вислів Єжи Аксера) був 
у випадку пострадянської України розв’язаний книжковим ринком. На 
ньому фахові історики дуже швидко програли фантастичним, розва-
жальним і суто скандальним довколаісторичним опусам Юрія Канигіна, 
Олеся Бузини або Анатолія Фоменка. За умов, коли шанс на медійне 
висвітлення залишається тільки за свідомо перебільшеними, макси-
мально клоунськими висловами, публічні інтелектуали зникають як 
клас. Фахівцям залишилося дискутувати (але вже у власному, не сус-
пільному колі) про можливість і доречність «двох історій» (пропозиція 
Наталі Яковенко): дидактично-популярно-патріотичної та пізнавально-
науково-критичної.

Україна перекладів
За радянських часів наукового перекладу українською мовою не 

існувало. Маркса та Енґельса перекладали українською з російської, як 
і Лєніна. Втім, існувала потужна школа художнього перекладу, що стала 
одним із нечисленних притулків для критично налаштованих націо-
нальних інтелектуалів. Найкращі українські перекладачі перебували 

10 Берелович А. О культе личности и его последствиях // Новое литературное 
обозрение. 2005. № 76. С. 44.
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в свідомій опозиції до радянської мовної політики 1950–1970-х років, 
спрямованої на «наближення» української мови до російської 11. Саме 
художні переклади періодично ставали об’єктом нападів номенклатур-
них мовознавців і партійних чиновників за «нездорову тенденцію до 
засмічення мови застарілими словами і діялектизмами» та «незрозумі-
лість» текстів простим читачам з народу 12. Після постання незалежної 
України фахівці з художнього перекладу виступили як перекладачі на-
укових текстів. Згодом до них приєдналися окремі (передусім молоді) 
науковці, що добре опанували мови.

Радянська система гуманітарної освіти не заохочувала знання іно-
земних мов. За радянських часів, окрім вельми нечисленних і жорстко 
тематично обмежених перекладів російською, історик мав змогу дізна-
тися про доробок зарубіжних колеґ із реферативних збірників Інститу-
ту наукової інформації в Москві або поодиноких неспотворених цитат 
у книжках із критикою «буржуазних фальсифікацій». Тож більшість 
пострадянських істориків могли знайомитися зі світовою науковою 
думкою тільки за посередництвом перекладів. Це викликало ситуацію 
своєрідного диктату перекладів, коли від рішення видавництва та спон-
сорських організацій залежало коло читання і, відповідно, коло думан-
ня гуманітаріїв у ситуації відчутної спраги нових ідей.

Поки історики «перебудовувались», єдиним конкурентом перекла-
дів стали перевидання пам’яток історичної думки ХІХ—першої полови-
ни ХХ століття. Зазвичай ці тексти перевидавали без відповідних 
коментарів та виправлень помилок і тим самим ретранслювали стиліс-
тику й політичну лексику чи то міжвоєнної доби, чи то «холодної війни». 
Така форма подання «українського національного наративу» неабияк 
посприяла творенню «постколоніяльної» риторики. Альтернативою 
стала перекладена з англійської «Історія України» Ореста Субтельного, 
що виявилася справжнім інтелектуальним бестселером початку 1990-х. 
Субтельний пропонував талановиту візію національної історії, викладе-
ну нейтральною мовою, відкриту до дискусій та найновіших пізнавальних 
категорій. Це спричинило зрозумілі труднощі перекладу, здебільшого 
розв’язані через пристосування мови канадського історика до читацьких 
очікувань пострадянського інтеліґента. Цікаво, що виданий 1994 року 
переклад монографії Субтельного «Мазепинці» не тішився навіть трохи 
подібною до «Історії» увагою. І це попри напрочуд плідний і новаторський 

11 Серед елементів цього «наближення» — списки заборонених слів у всіх редак-
ціях, заборона літери ґ, виправлення мови класиків української літератури (як 
приклад див. матеріяли про підготування до друку зібрання творів Івана Фран-
ка: Пшеничний Є., Трегуб М. Від 25-ти до 100-томовика Івана Франка (Тексто-
логічні причинки) // Франкознавчі студії. Зб. наук. праць. Дрогобич, 2007. Т. 4. 
С. 486–572).

12 Приклади див. у документах, зібраних у книжці: Українська мова у ХХ сторіч-
чі: Історія лінгвоциду / За ред. Л. Масенко. К., 2005.
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погляд автора на виступ Мазепи в европейському контексті, критику 
стереотипів і імперської, і національної історіографій.

Знайомство українських гуманітаріїв із сучасними теоретичними 
побудовами (і, відповідно, сучасною науковою мовою) відбувалося пе-
редусім через переклади найкращих праць закордонних україністів. 
Українські перекладні видання досліджень Григорія Грабовича, Бориса 
Ґудзяка, Зенона Когута, Богдана Кравченка, Юрія Луцького, Омеляна 
Пріцака, Ігоря Шевченка, Юрія Шевельова, Романа Шпорлюка мали 
надзвичайний вплив 13. Справжній успіх і найширше цитування здобули 
двотомові есеї Івана Лисяка-Рудницького, видані 1994 року. В ролі пере-
кладачів та упорядників цих книжок попервах нерідко виступали пред-
ставники нового покоління українських гуманітаріїв: Соломія 
Павличко, Георгій Касьянов, Ярослав Грицак. Рівень перекладів часто 
надскладних текстів був різний: від дуже кволого «Походження Русі» 
Пріцака до блискучої «Історичної фонології» Шевельова.

У перекладі праць зі світової історії українські видавництва почат-
ково радше йшли за модою і попитом, ніж формували його. Українські 
переклади «Дослідження історії» Арнольда Дж. Тойнбі чи «Протестант-
ської етики та духу капіталізму» Макса Вебера (обидві книжки вийшли 
1994 року) були реакцією на загальне захоплення цими теоретиками, 
уже добре знаними з російських перекладів та численних переказів. 
Лакуни у світовій історії мали заповнити видання історії Османської 
імперії Галіла Іналджика 14, «Історії Візантії» Ґеорґа Остроґорського 15. 
Визначними подіями стали переклади синтези «Історії Европи» Нор-
мана Дейвіса 16 й однієї з найважливіших монографій із історії Російської 
імперії «Росія як поліетнічна імперія» Андреаса Каппелера17. Надзви-
чайно важливий проєкт видання праць творця Begriffsgeschichte Райн-

13 Грабович Г. Шевченко як мітотворець. К., 1992; Ґудзяк Б. Криза і реформа: 
Київська митрополія, Царгородський патріярхат і генеза Берестейської унії. 
Львів, 2000; Когут З. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація 
Гетьманщини, 1760–1830. К., 1996; Кравченко Б. Соціяльні зміни і національ-
на свідомість в Україні ХХ ст. К., 1997; Луцький Ю. Між Гоголем і Шевченком. 
К., 1998; Пріцак О. Походження Русі. Т. 1. К., 1997; Шевченко І. Україна між 
Сходом і Заходом. Львів, 2001; Шевельов Ю. Історична фонологія української 
мови. Харків, 2002; Шпорлюк Р. Комунізм і націоналізм: Карл Маркс проти 
Фрідріха Ліста. К., 1998. Усі ці книжки було перекладено з англійської мови.

14 Іналджик Г. Османська імперія. 1300–1600. К., 1998. На цій книжці переклад 
сучасних сходознавчих досліджень фактично зупинився.

15 Виданий без жодної наукової редакції й сповнений помилок переклад праці 
Остроґорського став предметом розгляду в спеціяльній статті: Домановський 
А. Три видання, або Особливості наукового перекладу (Остроґорський Ґ. Історія 
Візантії / Пер. з нім. А. Онишка. Львів, 2002) // Схід—Захід: Історико-
культурологічний збірник. Харків, 2004. Вип. 6. С. 171–198.

16 Дейвіс Н. Історія Европи. К., 2000.
17 Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія. Львів, 2005.
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гарта Козеллека істотно підважила якість перекладеного тексту, який 
фактично не мав наукового редактора 18.

Попри істотну еволюцію, український ринок перекладів гуманітар-
ної літератури має низку сталих рис:

— Переважно дотаційний характер перекладних проєктів (особливо 
на початку 1990-х років, коли практично всі найпомітніші переклади 
були можливі завдяки підтримці Міжнародного фонду «Відродження», 
що дотепер має спеціяльну програму фінансування перекладів) із тен-
денцією до поступового розширення кола ґрантодавців.

— Надзвичайно нерівна якість перекладів як відбиття браку тради-
ції та загального стану глибокої кризи стандартів науки. Поширена 
практика перекладу складних і специфічних наукових текстів, що його 
здійснювали перекладачі-нефахівці з цієї царини, за повної відсутности 
чи суто формального наукового редаґування 19.

— Реґіональна асиметрія — фактична зосередженість якісних пере-
кладів гуманітарної літератури в кількох видавництвах Києва, Львова 
і Харкова.

— Мовна асиметрія під оглядом кількости і якости перекладів. На 
тлі тенденції до збільшення перекладів із польської та німецької мов, 
загалом сучасні неангломовні гуманітарні публікації дотепер представ-
лено вельми слабко і вибірково.

— Переважання українознавчої тематики в доборі книжок для пере-
кладання.

— Поступове устійнення українського книжкового ринку з тенден-
цією до поступового зменшення впливів наукової літератури, виданої 
в Росії, яка, втім, надалі справляє набагато сильніший вплив і є доступ-
нішою, ніж література, видана в Польщі чи інших західних країнах.

«Ментальність / цивілізація»
Серед перших претендентів на заповнення пострадянського мето-

дологічного вакууму були так званий цивілізаційний підхід та ідеї 
французької школи «Анналів». Цивілізаційний підхід розглядали як 

18 У перекладі першої книжки Козеллека це видно вже в тому, що дуже просту 
цитату Лоренці фон Штайна, яку автор згадує тричі, в перекладі подано що-
разу інакше! Див.: Козеллек Р. Минуле майбутнє. Про семантику історичного 
часу. К., 2005. С. 94, 102, 161. У другій книжці вистачить згадати, що в покаж-
чику географічних назв та імен знаходимо «Антихриста», «Тріумфальну арку» 
(причому на літеру А як «Арк де Тріумф»), «Гітлерюґенд», «Еріка Гобсбома», 
«Дионісія Екзігія», «Філіппа Меланчтона»: Козеллек Р. Часові пласти. Дослі-
дження з теорії історії. К., 2006. С. 413–424. Ця поразка тим прикріша, що 
йдеться про праці важливого теоретика німецької історіографії, наразі не ви-
дані російською.

19 Про один із найдрастичніших прикладів див.: Мних Р. Wer wird nicht Čyževskyj 
ehren (Чижевський Д. Філософські твори у 4 т. Під загальною ред. В. Лісового. 
К., 2005) // Україна Модерна. 2007. № 1 (12). С. 229–238.
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зрозумілу й доступну альтернативу «формаційному». Його засвоєння 
полегшував широкий доступ до російських перекладів «Заката Европы» 
Освальда Шпенґлера та «Постижения истории» Арнольда Дж. Тойнбі, 
а також популярність «теорії пасіонарности» Лева Ґумільова. Глобалізм 
цих пояснювальних схем, їхня телеологічність, схильність розглядати 
«цивілізацію» як замкнену, раз і назавжди дану сутність, амбіція до 
остаточного знання, а також відверте межування з паранаукою (осо-
бливо у випадку Ґумільова) вельми посприяли їх масовому засвоєнню 
в просторі, який щойно позбувся марксизму-лєнінізму.

Уже згадуваний у цій статті український переклад Тойнбі з післямо-
вою Омеляна Пріцака мав передусім констативний факт: він орієнтував-
ся на читацький попит. Незабаром з’явилися українські розмір ковування 
про «цивілізаційні теорії», сперті здебільшого на російськомовні публі-
кації 20. Аналізуючи ці тексти, Петро Толочко слушно зауважив, що «но-
вації», які пропонують українські творці цивілізаційних теорій, майже 
завжди виявляються висловленими іншими словами тезами радянсько-
го марксизму, що його вони критикують 21.

Школа «Анналів» була досить добре відома в Радянському Союзі 
завдяки перекладові «Апології історії» Марка Блока (1973), а також 
книжкам Арона Ґурєвіча та Юрія Афанасьєва 22. 1989 року в Москві 
почали видавати журнал «Одиссей», 1991 року російською вийшли 
«Бои за историю» Люсьєна Февра, рік по тому — «Цивилизация сред-
невекового Запада» Жака Лє Ґофа (обидві книжки зі змістовними 
статтями Арона Ґурєвіча). Українські переклади з’явилися набагато 
пізніше й також мали радше констативний, ніж революційний харак-
тер (уже не кажучи про відсутність належних передмов і коментарів) 23. 
Прикладом фахового використання ідей школи «Анналів» на україн-
ському історичному матеріялі стала монографія Наталі Яковенко 
«Українська шляхта» (1993). Як приклад поклику на школу «Анналів» 
для леґітимізації ідеологічних постулатів національного наративу 
може слугувати палкий заклик Віталія Сарбея писати народознавчу 
історію як «синтез історії та етнографії». Історик при цьому покликав-
ся на почуття «патріотичного обов’язку (історика) перед своїм народом 

20 Див.: Павленко Ю. Історія світової цивілізації. К., 1996, 2000, та інші публікації 
цього автора.

21 Толочко П. Археология и древняя история (В защиту исторического материа-
лизма). К., 2007. С. 15. Важливо звернути увагу, що «на захист» історичного 
матеріялізму автор виступив щойно 2007 року, коли досить очевидною стала 
«криза» вже пострадянської історіографії.

22 Афанасьев Ю. Н. Историзм против эклектики: Французская историческая 
школа «Анналов» в современной буржуазной историографии. М., 1980; Гуре-
вич А. Я. Исторический синтез и школа «Анналов». М., 1991, та ін.

23 Блок М. Феодальне суспільство. К., 2001; Ле Гофф Ж. Середньовічна уява. Львів, 
2007.
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і Батьківщиною» та «найавторитетнішу в усьому світі наукову школу», 
тобто школу «Анналів» 24.

Із модою на французьку теорію на пострадянський простір при-
йшло слово «ментальність», яке стрімко опанувало не лише наукову 
сферу, а й простір масової культури і політики. В Україні слово «мен-
тальність» вживають не просто як науковоподібний замінник слів 
«світогляд», «світобачення», «спосіб мислення», а й як «національний 
дух», «національна ідея», «психіка», «суспільна психологія» тощо. 
Зазвичай уживання цього слова не передбачало жодних методологіч-
них змін, але мало справляти враження легкости оперування сучасним 
апаратом. З’ява слова «ментальність» ніби осучаснювала текст і мето-
дологізувала його самою своєю присутністю. Тут допомагала новизна 
слова, його відсутність у словнику радянської науки; також далася 
взнаки спокуса потрактувати його як безвідмовний пояснювальний 
ключ до всього.

Якщо Жак Лє Ґоф дав найпростіше означення «ментальности» іс-
торичного індивіда як того спільного, що він поділяє з іншими людьми 
свого часу 25, то український автор трактує «ментальність» як «централь-
ний аспект історії, що охоплює всі сфери життя» 26.

Поняття «ментальність» стало предметом спеціяльної міждисци-

24 Сарбей В. За народознавчу історію України! // Історична наука на порозі 
ХХІ століття: підсумки та перспективи. Матеріяли Всеукр. наук. конф. (15–17 ли-
стопада 1995 р.). Харків, 1995. С. 184–185. Пор. рефлексію щодо школи 
«Анналів», яку завершує висновок про потребу «фронтальної методологічної 
перебудови української історіографії»: Таран Л. На уровне века: школа «Анна-
лов» // Харківський історіографічний збірник. Харків, 1996. Вип. 2. С. 35–48. 
Спроба академічного викладу французьких дебатів: Дюпон-Мельниченко Ж., 
Ададуров В. Французька історіографія ХХ ст. Львів, 2001.

25 Див. блискучу статтю Роже Шартьє: Intellectual History or Sociocultural History? 
The French Trajection // Modern European Intellectual History: Reappraisals and 
New Perspectives / Ed. by D. LaCapra, S. Kaplan. Ithaca — New York, 1982. P. 13–46. 
Існує російський переклад: Интеллектуальная история и история ментально-
стей: двойная переоценка? // Новое литературное обозрение. 2004. № 66. 
(http://magazines.russ.ru/nlo/2004/66/shart2-pr.html). У французькій та, шир-
ше, західній інтелектуальній традиції в дискусіях про «ментальність» важливий 
наголос зроблено на колективному й автоматичному (несвідомому) в мисленні 
та поведінкових практиках, що надає єдности певній епосі. Цей наголос 
міститься і в хронологічно перших роздумах про «ментальний інструментарій» 
(книжка Люсьєна Февра про Рабле, видана 1942 року) та «ментальний габітус» 
(праця Ервіна Панофського 1951 року про ґотичну архітектуру).

26 Присяжнюк Ю. Українське селянство Наддніпрянської України: соціоментальна 
історія другої половини ХІХ—початку ХХ ст. Черкаси, 2007. С. 45. Вправність 
автора в словесній еквілібристиці засвідчують назви розділів і підрозділів його 
монографії: «Особливості світосприйняття (світорозуміння) хліборобів-труда-
рів», «Ментальні імперативи соціяльної самобутности», «Праця на землі як 
іманентне осереддя ставлення до світу», «Освітня самореалізація — сублімація 
інтелектуального потенціялу», «Самобутність подружніх стосунків» тощо.
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плінарної дискусії, яку, на щастя, було зафіксовано на папері 27. Зо-
крема, Вадим Скуратівський висловився проти «мовної капітуляції» 
української гуманітаристики перед обличчям новомодної термінології 
й доречно наголосив наявність у «ментальності» «лексичного відлун-
ня московського слововжитку». Інші учасники обговорення були на-
лаштовані до неологізму прихильніше. Леонід Шкляр відчув у терміні 
«потужний евристичний зміст», а Сергій Грабовський — зручність за-
міни трьох-чотирьох неточних понять одним нейтральнішим.

«Націоналізм/національна ідея/модернізація/міт»
У пострадянській українській історіографії «нація» заступила «клас» 

як підставова категорія історичного процесу. Один із «провідних» укра-
їнських радянських (а згодом пострадянських) істориків Віталій Сарбей 
висловився про цю заміну так: «Замість доволі розмитого поняття кла-
су варто спиратися на конкретне, реальне: етнос, нація, бо саме ці по-
няття й означають народ» 28.

Наслідуючи Михайла Грушевського та діяспорну історіографію (зо-
крема доступні від початку 1990-х статті Івана Лисяка-Рудницького, 
Романа Шпорлюка та Павла Роберта Маґочого), українські історики 
почали писати про «українське національне відродження». Закладене 
в цій метафорі уявлення про іманентність нації та її послідовні «відро-
дження» первісно не викликало особливого спротиву навіть у модерніс-
тів. В одному реченні могли мирно (і без лапок) співіснувати «українське 
національне відродження» і «формування модерної української нації». 
Згодом Георгій Касьянов наголосив умовність та ідеологічні конотації 
терміна «українське національне відродження» і запропонував заміни-
ти його поняттям «націотворення» 29.

Книжка, в якій Касьянов висловив цю тезу, «Теорії нації та націо-
налізму» (1999), справила відчутний вплив на українську дискусію, що 
саме набирала обертів. Однією з її ключових ідей була «нормалізація» 
категорії «націоналізм», розкриття її аналітичного потенціялу. Водночас 
поширені вказівки на «нейтральність» цього поняття в англійській мові 
використовували і для леґітимізації слова «націоналізм» в політичному 
та суспільному полі. Попри певні успіхи в цьому напрямку, слово «на-
ціоналізм» у масовому сприйнятті не позбулося пейоративних конотацій 
та асоціяцій із етнічною ексклюзивністю. Опосередкованим свідченням 
цього стала мовна суперечка між Віктором Ющенком та Віктором Яну-
ковичем під час президентської кампанії 2004 року. Ющенко послідов-

27 Поняття ментальности у суспільних науках // Ґенеза. 1995. № 1 (3). 
С. 8–13.

28 Сарбей В. Роздуми з приводу фундаментальної «Історії України» // Київська 
старовина. 1995. № 2. С. 8.

29 Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму. К., 1999. С. 295.
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но говорив про «мою націю», Янукович — про «народ України». І хоча 
жоден із політиків чітко не раціоналізував сенс цих понять, у масовому 
сприйнятті «нація-народ» співвідносилися як «етнічне» та «політичне» 
розуміння спільноти громадян України.

Саме в ділянці теорій націоналізму праці українських трансляторів 
основних західних концепцій справили більший вплив за переклади 
«першоджерел». Основні тези і терміни «Уявлених спільнот» Бенедик-
та Андерсона (український переклад — 2001), «Націй та націоналізму» 
Ернеста Ґеллнера (2003), «Винайдення традиції» Ерика Гобсбавма 
(2005) українські історики добре засвоїли до появи самих праць укра-
їнською завдяки вже згаданим публікаціям Ярослава Грицака, Оксани 
Забужко, Георгія Касьянова, Миколи Рябчука. Через ту саму обставину 
відсутність українського перекладу праць Мірослава Гроха аж ніяк не 
завадила активно використовувати його схему трьох фаз націотворення. 
Самостійне значення мали хіба що видана ще 1994 року «Національна 
ідентичність» Ентоні Сміта й антологія «Націоналізм» (2000) за редак-
цією Олега Проценка та Василя Лісового.

Дослідження націй і націоналізму від початку 1990-х років стали 
полем найжвавішого залучення західних підходів і водночас простором 
для чи не найактивніших довколанаукових спекуляцій. Ці дві течії 
існували паралельно і практично незалежно одна від одної, хоча шу-
качі «національної ідеї» охоче декорували свої тексти окремими мод-
ними словами і висловами 30. Спекулятивний спосіб писання про «на-
ціональну ідею» з галасливим акцентуванням свого «патріотизму» 
добре відчув автор однієї з перших книжок на цю тему, що вийшла 
друком 1994 року. Недавній історик більшовицької еміґрації на по-
чатку свого, виданого під синьо-жовтою обкладинкою, опусу пропонує 
такі дефініції: українська ідея — «це, передусім, патріотизм і націо-
нальна гордість, самоповага і, одночасно, несприйняття шовінізму, 
у якій би формі він не проявлявся…», втілена українська ідея — це 
«любов до свого народу, турбота про його кращу долю, щастя, добробут 

30 Подаю дуже неповний перелік спеціяльних публікацій про «українську на-
ціональну ідею» в хронологічній послідовності: Карась А. Українська націо-
нальна ідея // Політологія. Львів, 1994. С. 342–357; Жулинський М. Українська 
національна ідея в ідеологічній системі державотворення // Голос України. 
1995. 23 листопада; Гелей С. Українська національна ідея — методологія дер-
жавотворення // Гелей С., Пастушенко Р., Рутар С. Українська політологія. 
Львів, 1995; Шморгун О. Основний зміст поняття «українська національна 
ідея» // Розбудова держави. 1997. № 6. С. 10–19; Медведчук В. Сучасна укра-
їнська національна ідея і питання державотворення. К., 1997; Реєнт О., Ли-
сенко О. Українська національна ідея і християнство. К., 1997; Фартушний А. 
Українська національна ідея як підстава державотворення. Львів, 2000; Кор-
шук Р. Особливості національної ідеї в політичних концепціях українського 
та російського консерватизму. Автореф. дис. канд. політ. наук. К., 2005, та 
багато ін.
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і гідність», українська ідея сьогодні — «це, насамперед, творення дер-
жави, назва якої “Україна”» й, нарешті, українська національна ідея — 
це «теоретичне обґрунтування та усвідомлення економічних, політич-
них, культурних, релігійних запитів, засад самоврядування українства, 
а також форм спілкування з іншими народами на основі національно-
правової рівности» 31. У цьому ж річищі «Мала енциклопедія етнодер-
жавознавства» за редакцією Юрія Римаренка запропонувала дефініцію 
національної ідеї як «збуджуючого ферменту оновлення суспільства», 
тотожного із «політичним плюралізмом, економічним лібералізмом 
і культурним автономізмом» 32.

Коли президент Леонід Кучма зробив відому заяву, мовляв, націо-
нальна ідея «не спрацювала», він, вочевидь, мав на увазі, що не спра-
цював мовно-етнічний підхід до розуміння сучасної української нації 
(який, до речі, ніколи не був послідовною метою державної політики). 
Після цієї заяви теза про «відсутність» національної ідеї та важливість 
її «формулювання» чи «віднайдення» стала загальним місцем політич-
них виступів. В офіційній промові на врученні Шевченківських премій 
президент Віктор Ющенко сказав: «Національна ідея — це українська, 
европейська Україна. Це — єдина державна мова. Це — постава Помісної 
церкви. Це — свобода для кожного громадянина, повага до його прав, 
поглядів та вибору. Це — европейський вибір, який повертає Україну до 
її природного цивілізаційного простору» 33.

Українська дискусія про нації була водночас дискусією про модер-
нізацію. Традиційна антитеза «українське» — «модерне» додавала цій 
дискусії особливого шарму, тим більше, що слово «модерний» (відсутнє 
в мові радянської науки) легко і безболісно увійшло до пострадянсько-
го українського вжитку.

За висловом Ярослава Грицака, «застосування модернізаційних 
теорій виводить українську історіографію на саме вістря суперечок, які 
точаться у сучасній світовій науці» 34. Серед розмаїтих означень модер-

31 Черненко А. М. Українська національна ідея. Дніпропетровськ, 1994. С. 3. 
Цікаво, що після цих термінологічних вправ автор хронологічно переказує 
історію України. Про спосіб цього переказу промовляють назви розділів: 
«Становлення українства», «Про гетьманів як будівничих державности», 
«Московські царі проти українства», «Ставлення української інтеліґенції до 
українства», «Нищення українства», «Спроба ще одного національного 
відродження» тощо.

32 Римаренко Ю. Українська національна ідея // Мала енциклопедія етнодержа-
вознавства. К., 1996. С. 628, 626.

33 Промова Президента України на урочистій церемонії вручення Національної 
премії імені Тараса Шевченка 09.03.2007. (http://www.president.gov.ua/
news/5568.html)

34 Грицак Я. Історія нації: продовження схеми Грушевського щодо української 
історії ХІХ—ХХ ст. // Михайло Грушевський і українська історична наука. Зб. 
мат-лів конференцій. Львів, 1999. С. 115.
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нізації українські історики найбільшу увагу приділили проблемі зв’язку 
модернізації та націотворення (яка в західній історіографії нерідко мала 
відчутний присмак орієнталізації сходу Европи й ствердження вторин-
ности його розвитку). Поразку української революції 1917–1921 років 
навіть у шкільних підручниках пояснювали не-українським характером 
міста. В питанні про природу радянської влади в Україні одним із най-
важливіших аспектів стала оцінка радянської урбанізації та індустрія-
лізації.

Важливим кроком до української критики модернізаційних тео-
рій стала теза Ярослава Грицака, що «українці залишилися (курсив 
мій. — А. П.) українцями не завдяки модернізації, а всупереч їй» 35. 
Звідси був один крок до перенесення на український ґрунт ідеї мно-
жин ности модерностей (multiple modernities). Той-таки Грицак згодом 
писав про брак універсальних критеріїв модерности, про перенесен-
ня наголосу з об’єктивних критеріїв на суб’єктивне сприйняття фак-
ту змін. Історик запропонував розуміти під «модерним суспільством» 
суспільство, яке свідоме швидких змін, що відбуваються, та оцінює їх 
позитивно 36. У цих тезах відчутно відгомін критики модернізаційної 
теорії в західній історіографії, сумнівів щодо її універсалістських та 
еволюціоністських інтерпретацій, усвідомлення внутрішньої супер-
ечливости модернізації, яка об’єднує процеси, що здаються антаго-
ністичними, та призводить до різних результатів, залежно від соціяль-
них контекстів 37.

Сприйняття модернізаційних теорій нації передбачало розгляд 
питання про природу сакральних постатей і категорію «національно-
го міту» — поняття, що викликало, либонь, найзапеклішу (і водночас 
найнепродуктивнішу) суперечку, в якій цікавий також міждисциплі-
нарний аспект.

Сама назва українського видання книжки Григорія Грабовича 
«Шевченко як мітотворець» (в оригіналі книжка називалася The Poet 
as Mythmaker. A Study of Symbolic Meaning in Taras Ševčenko) в пере-
кладі Соломії Павличко була запрограмована на інтелектуальний 
скандал, адже кидала виклик звичній для радянського мислення 
опозиції «мітичне» — «правдиве». Для одних вона стала проявом 
космополітичного іконоборства та зазіхання на святині, для інших — 
очікуваним ковтком свіжого повітря, взірцем наукової сміливости 
й очікуваною альтернативою до офіційного літературознавства.

35 Грицак Я. Історія нації: продовження схеми Грушевського… С. 123.
36 Грицак Я. Пророк у своїй Вітчизні. Франко та його спільнота. К., 2006. 

С. 16.
37 Прекрасний вступ до теоретичних проблем модернізації пропонує книжка: 

van der Loo H., van Reijen W. Modernisierung. Projekt und Paradox. München, 
1997. Російський переклад її основної частини: ван дер Лоо Х., ван Райен В. 
Модернизация. Проект и парадокс // Ab Imperio. 2002. № 1. С. 33–65.
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Припускаю, що українські видавці книжки Грабовича свідомо про-
вокували профанне розуміння «міту» 38. Хоча Грабович на початку 
праці зазначав, що його цікавитиме міт як «багатолінійна оповідь, із 
якої складається послідовна і закрита символічна система», й визнавав 
методологічну належність своєї студії до структуралістсько-антрополо-
гічного підходу Клода Леві-Строса і Віктора Тернера 39, ті, що сприйняли 
інтелектуальну провокацію надто буквально, атакували автора не за 
підходи та висновки, що їх він пропонував, але за «загальний настрій» 
книжки, зрозумілий для них із самої назви 40. Замість бодай спробувати 
з’ясувати авторську позицію, вони поспіхом проголосили: «хто ж нам 
дав право сумніватися в значущості для збереження національного 
буття бодай одного рядка із “Кобзаря”», — й зарезервували за собою 
право ставити діягноз щодо національної свідомости ненависних опо-
нентів 41.

Спробою «нормалізувати» суперечку про «мітологічне» в Шевчен-
ковій творчості можна вважати пасаж із біографії поета пера Івана 
Дзюби. На думку автора, цю тезу як приниження великого поета сприй-
няли лише «буденна свідомість» і «частина аматорів» (цікава оцінка 
літературознавчого істеблішменту у вустах академіка-секретаря відді-
лення літератури НАН України!), натомість міт — це «одна з тривких 
підстав людської культури, форма існування тривких і позачасових 
цінностей, носій загального і непреложного в певному колективному 
досвіді». Щоправда, Дзюба одразу зазначає, що при «мітологічному» 
підході до Шевченка «важко уникнути і надмірної схематизації та пев-
ного збіднення», адже «далеко не все Шевченкове піддається включен-

38 Як продовження гри на патріярхальних пострадянських сентиментах можна 
розглядати й назву та навіть оформлення книжки Оксани Забужко, яка запро-
понувала поставити Шевченка в ряд «письменників-творців національно-
консолідаційного авторського міту»: Забужко О. Шевченків міт України: 
спроба філософського аналізу. К., 1997. Попри те, що Забужко досить гостро 
критикувала окремі положення Грабовича, в текстах «захисників святинь» 
обидві праці про «Шевченків міт» згадують через кому і проголошують «вуль-
ґарним неомітологізмом». Див., напр.: Іванишин П. Національно-екзистен-
ціяльна інтерпретація (основні теоретичні та прагматичні аспекти). Дрогобич, 
2005. Додамо, що саме вправляння п. Іванишина в навішуванні ярликів допо-
могло йому стати наймолодшим у країні «доктором філологічних наук» 
(«успішний» захист відбувся 2009 року у Львівському національному універ-
ситеті ім. І. Франка).

39 Грабович Г. Поет як мітотворець: Семантика символів у творчості Тараса Шев-
ченка. К., 1998. С. 63.

40 Чудова ілюстрація: Дзира Я. Поетичне слово генія: історична основа чи 
мітологічне тло? // Літературна Україна. 1996. 23 травня. № 20/21. С. 4 
і відповідь: Павличко С. Чи потребує захисту Шевченко? // Літературна Україна. 
1996. 18 липня. № 24. С. 8.

41 Іванишин П. Аберація християнства, або Культурний імперіялізм в шатах 
псевдохристології. Дрогобич, 2005. С. 43.
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ню у сферу мітотворчости» і «чи не буває часом, що ми бачимо міт там, 
де насправді є вистражданий особистий ідеал, глибинно пов’язаний із 
сподіваннями спільноти?» 42.

«Постмодернізм»
Теза про кризу історичної науки на початку 1990-х років належала 

до правил доброго тону. Здебільшого «кризу» ототожнювали із закри-
тістю архівів, потребою в заповненні «білих плям» та відмовою від най-
одіозніших термінологічних винаходів радянського часу. Рецептів 
виходу з кризи було запропоновано декілька: від витворення нових 
наук — «етнодержавознавства» 43, «огієнкознавства», «сковородиноз-
навства» до публікації якнайширшого кола джерел без зайвого теоре-
тизування. Методологічне оновлення часто розглядали як запозичення 
зовнішніх термінологічних взірців і верифікацію поняттєвого апарату 
радянської науки. Якщо від «возз’єднання з Росією» 1654 року історики 
відмовилися легко і майже одностайно, то «Велика Вітчизняна війна» 
хоч і викликала запеклі дискусії, однак свої позиції утримала (її повер-
нули до шкільного підручника з історії, і вона надалі присутня в ЗМІ та 
офіційній риториці всіх основних політичних сил). Чимало понять дещо 
змодифікували. «Визвольна війна українського народу під проводом 
Богдана Хмельницького» стала «Національно-визвольною війною укра-
їнського народу» і тепер не закінчувалася Переяславською радою 
1654 року, а тривала до 1678 року.

У ставленні до кризи можна було зауважити умовний поділ істори-
ків на емпіриків-археографів і теоретиків. Роль других виконували 
здебільшого спеціялісти з історіографії. В радянській системі історичної 
науки історіографія належала до привілейованих галузей, а її теоретич-
ні аспекти були винятковою прероґативою столичних науковців. Укра-
їнська пострадянська історіографічна дискусія значною мірою 
орієнтувалася на російськомовну літературу, чому, звісно, сприяло 

42 Дзюба І. Тарас Шевченко. Життя і творчість. К., 2008. С. 663–664. Аналогічну 
стратегію одночасної «нормалізації» та підваження «мітологічних» інтер-
претацій обирає автор спроби «історіософського» відчитання Шевченкових 
творів: «народний міт, що став однією з Шевченкових першооснов прочитання 
українського минулого, був неабияк вистражданий і передавався із вуст у вуста 
від діда до онука, будучи основою своєрідного коду історичної пам’яті 
й філософської мудрості народу». Див.: Світленко С. Українська історіософська 
думка ХІХ—початку ХХ ст. // Світленко С. Світ модерної України кінця 
XVIII—початку XX ст.: Зб. наук. праць. Дніпропетровськ, 2007. С. 245. Автор 
добачає свій внесок до проблеми у визначенні історіософії Шевченка як 
«українолюбної».

43 Рішенням ВАК України «етнодержавознавство» було визнано окремою 
«спеціальністю», за якою відбуваються захисти дисертацій з політичних наук. 
У контексті тематики цієї статті завданням, що не має розв’язання, видається 
спроба перекласти це слово будь-якою, навіть російською, мовою.
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і слабке знання іноземних мов. Поза російськими (та інколи польськи-
ми) перекладами світової теоретичної літератури українські історіогра-
фи могли спиратися на вельми нешироке коло українських перекладів. 
Серед них можна виокремити синтетичні «Енциклопедію постмодер-
нізму» (2003) за редакцією Чарлза Вінквіста й Віктора Тейлора і «Нові 
перспективи історіописання» (2004) за редакцією Пітера Берка. Ці ви-
дання, як і український Фуко, вийшли без належних коментарів і стали 
гідним прикладом сумної звички закінчувати курси «сучасної історіо-
графії» на Шпенґлерові й Тойнбі 44.

Популярні в західній (передусім американській) гуманітаристиці 
1970-х років ідеї лінґвістичного повороту (постструктуралізму) в Укра-
їні зазвичай окреслювали як «постмодернізм» і почали активно обго-
ворювати від середини 1990-х років. На заході лінґвістична парадигма, 
яка стверджувала, що наші репрезентації не репрезентують нічого, крім 
дискурсивних механізмів, що їх породили, швидко дійшла логічних меж 
розвитку і виявила свою неспроможність створити альтернативні до тих, 
що вона підважила, способи впорядкування хаосу 45. Водночас постструк-
туралістська критика неабияк посприяла зрозумінню пасток і обмежень 
мовних засобів, а також вказала на ідеологічні складники «ґранд-
наративів».

Українська дискусія відбулась автономно від світової. За відсутнос-
ти перекладів текстів Франкліна Анкерсміта, Пітера Новіка чи Гайде-
на Вайта, про вплив російських видань чи польських синтез Єжи 
Топольського можна говорити хіба що в контексті поодиноких осіб. 
Утім, це не завадило зосередженню частини авторів на теоретизуван-
ні про постмодерн. Показово, що ці «теоретики» фактично не заува-
жили чи не єдиної публікації, що пропонувала компетентний вступ до 
англо- та франкомовної історіографії 46. І це попри те, що вона з’явилась 

44 Промовистим прикладом тут може бути післямова формального наукового 
редактора Юрія Павленка до «Нових перспектив історіописання»: Павленко 
Ю. Історія в калейдоскопі сучасних інтерпретацій // Нові перспективи 
історіописання / За ред. П. Берка. К., 2004. С. 364–379. Про формальність на-
укового редаґування Павленка маю всі підстави говорити як співавтор пере-
кладу, який, на жаль, містить низку прикрих помилок і недоглядів, за які автор 
цих рядків несе повну відповідальність.

45 Вдумливий аналіз західного «постмодернізму» запропоновано в працях 
російських теоретиків історії: Копосов Н. Хватит убивать кошек! Критика со-
циальных наук. Москва, 2005; Хапаева Д. Герцоги республики в эпоху пере-
водов. Гуманитарные науки и революция понятий. Москва, 2005.

46 Жук С. І. Західна історіографія та епістемологічні проблеми історичної науки 
// Український історичний журнал. 1994. № 1. С. 45–53. Як вихід із 
епістемологічної кризи Жук пропонував «синтетичний» підхід: «поєднання 
гарної літературної мови і сміливих висновків наративної історії з міждис-
циплінарними методами “нової”». Цікаво додати, що подальша наукова кар’єра 
автора відбулася в американських університетах.
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у «головному» фаховому часописі країни — «Українському історично-
му журналі». Основний масив українських публікацій про постмодер-
нізм становили роздуми про улюблені літературні твори, мистецькі 
явища чи навіть популярних співаків (зрозуміло, дібраних довільно). 
Замість чутливости до наративної будови власних текстів вітчизняні 
«теоретики» залюбки послуговувалися декоративною фразеологією, 
а «брак методологізму та концептуалізму в українському історичному 
дискурсі» пояснювали «типовою рисою слов’яно-української менталь-
ности» — недостатністю абстрактно-спекулятивного філософського 
мислення 47. Причому невідрефлектована власна мова при самій лише 
згадці хоч якихось історичних реалій зраджувала неймовірний термі-
нологічний коктейль народницької та радянської марксистської істо-
ріографій.

І критики, і прихильники «постмодернізму» розуміли це слово від 
зворотного, від заперечення, як антитезу «позитивізму», тобто суто 
описової історії, «як воно було насправді» (зазначимо на марґінесі, що 
уявлення про «суто описову» історію дуже наївне, адже кожен історик, 
хай якою великою була би його нехіть до теоретизування, не вільний від 
елементів наративної логіки та ідеології в своїх текстах бодай тому, що 
мова науки, як і мова взагалі, завжди контекстуальна й аксіологічно 
забарвлена).

Українська критика постмодернізму зосередилася не так на рефлек-
сії про природу історичного пізнання, як на найочевидніших (нерідко 
анекдотичних) рисах «постмодерних» текстів. Роздратування модною 
і безвідповідальною «грою в слова» один із найпомітніших істориків 
Хмельниччини висловив так:

Частина науковців, замість того, щоб копіткою працею опановувати їх 
(методологічних дискусій. — А. П.) сутність й творчо застосовувати у ви-
вченні національної історії, обрала значно легший шлях — шлях імітації 
новизни власного творчого доробку (який видається щонайменше за 
останнє слово світової науки) за допомогою жонґлювання десятком-двома 
найчастіше вживаних у західній історіографії понять і термінів («модер-
на нація», «домодерне суспільство», «ранньомодерний народ», «міт», 
«рецепція», «рефлексія», «дискурс», «парадигма», «мітологема», «ар-
хетип», «дихотомія» та ін.), створюючи позірну видимість володіння 
(причому, виняткову) «філософським каменем» пізнання історичної 
правди 48.

47 Колесник І. Українська історіографія з перспективи концептуального син-
тезу // Четвертий міжнародний конґрес україністів. Одеса, 26–29 серпня 
1999 р. Доповіді та повідомлення. Історія. Ч. ІІ. Одеса—Київ—Львів, 1999. 
С. 29.

48 Степанков В. 1648 рік: початок Української революції чи «домової війни» в Речі 
Поспо литій? // Україна в Центрально-Східній Европі. К., 2003. Вип. 3. С. 371.
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Із наведеної цитати може скластися враження, що введення нових 
термінів і понять у наукову мову — це завжди засмічення і ніколи зба-
гачення. До того ж уживання більшости перерахованих слів автоматич-
но заперечує (чи принаймні проблематизує) розмову про «історичну 
правду», і тим більше в однині. Пікантности ситуації додає те, що на-
ведена цитата походить зі статті, задуманої як відповідь на критику 
в тому, що в описі Хмельниччини як «національної революції» автор 
відтворив (здебільшого несвідомо) моделі та логіку опису революції 
Жовтневої 49.

Ярослав Дашкевич означив постмодернізм як «своєрідну інтелекту-
альну моду, що стала небезпечною для суспільства не лише національним 
індиферентизмом, але також застосуванням певного безвідповідального 
способу мислення в політиці та економіці» 50. Єдиним позитивним аспек-
том постмодернізму історик назвав глибший, порівняно із попередніми 
історіософськими течіями, аналіз співвідношення: історик — історичне 
джерело — історичний твір, тут-таки доречно зазначивши помилковість 
приписування постструктуралізмові таких заслуг, як відкриття мікроіс-
торії чи компаративістики. Критиці Дашкевича властиве неприховане 
поєднання наукових і політичних мотивів. У науковій частині позиція 
Дашкевича вельми близька до поглядів Карла Ґінзбурґа (що його в Укра-
їні нерідко записують до представників постмодернізму), який іще 
1986 року наголосив, що його «глибоко хвилює пошук справжнього смис-
лу», і назвав ідеї Дериди «різновидом дешевого скептицизму.., дешевого 
нігілізму» 51.

Компромісну позицію (яка дещо підважувала сцієнтистську візію 
науки, але не заперечувала її) зайняв автор декількох підручників із 
сучасної історіографії, Леонід Зашкільняк:

Постмодернізм піддав нищівній критиці найслабше місце домодерної та 
модерної історіографії — світоглядну обмеженість історика-дослідника, 
який «продукує» історичні знання у відповідності до своїх світоглядних 
і фахових можливостей, лімітованих і на свідомому, і на підсвідомому 

49 Яковенко Н. У кольорах пролетарської революції [Смолій В. А., Степанков В. С. 
Українська національна революція XVII ст. (1648–1676 рр.) Серія «Україна крізь 
віки». T. 7. К., 1999.] // Український гуманітарний огляд. К., 2000. Вип. 3. 
С. 58–78.

50 Дашкевич Я. Постмодернізм та українська історична наука // Українські про-
блеми. 1999. № 1–2. С. 112.

51 Ginzburg C.: An Interview // Radical History Review. 1986. Vol. 35. P. 100. Цит. за: 
Коэн С. Историография и восприятие французской теории в Америке  
// Республика словесности: Франция в мировой интеллектуальной культуре. 
М., 2005. С. 152–153. Пор. оцінку постструктуралізму як «абсурдного моменту 
в сучасній літературній теорії» у: White H. Tropics of Discourse in Cultural 
Criticism. Baltimore, 1978; Фізер І. Американське літературознавство. Історико-
критичний нарис. К., 2006. 
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рівнях. Більше того, він довів неподоланні людські мовно-семантичні 
обмеження й на рівні складання історичних текстів… Постмодерністи не 
дали відповідей на кардинальні питання «змісту» і «сенсу» історії, але 
замінили їх не менш важливими відповідями на питання — «що є історія». 
Цим відповідям судилося внести сум’яття в голови багатьох фахівців 
і любителів минулого, які безапеляційно вважали історію «науковою дис-
ципліною» з усіма наслідками, які з цього випливали (аж до передбачен-
ня майбутнього!) 52.

Відповідь на запитання, чи з’явилися в Україні історичні досліджен-
ня, які можна назвати «постмодерністськими», залежить від означення 
«постмодернізму». Досить поширене окреслювання цим словом «На-
рисів історії України» Наталі Яковенко та Ярослава Грицака видається 
вельми проблематичним 53 бодай тому, що послідовна оповідь націо-
нальної історії, яку запропонували автори, є зразком талановитого 
і провокативного «ґранд-наративу». Іншими словами, в оцінках «На-
рисів» як «постмодерних» постмодернізм ототожнювали з легкістю 
стилю та вільним оперуванням доробком західної історіографії. Таким 
самим непорозумінням було оголошення «постмодерними» праць Гри-
горія Грабовича, Соломії Павличко й Оксани Забужко на тій підставі, 
що вони «заперечують суспільну значущість науки» 54.

Українським істориком, який має найбільше підстав, щоби його вважа-
ти постструктуралістом (тут я вкотре погоджуюся з Томашем Стриєком 55), 

52 Зашкільняк Л. Інтелектуальна історія: спроба конверґенції (деякі методологіч-
ні міркування) // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. К., 2005. 
Вип. 1. С. 29. Пор.: Зашкільняк Л. Методологія історії: Нарис розвитку від дав-
нини до кінця ХХ ст. Львів, 1998; Його ж. Сучасна світова історіографія. Львів, 
2007.

53 Пор.: Терно С. Нові підходи у вивченні історії: проґрес в науці чи шлях в ніку-
ди? // Історія в школах України. 2003. № 1. С. 45–49; № 2. С. 45–51; Його ж. 
Вони грають зовсім не так, або Постмодернізм у сучасній українській 
історіографії // Генеза: політологія, історія, філософія. 2004. № 1. С. 92–111. 
Запорізький історик пропонує «критику некоректних способів впливу на 
вітчизняних істориків» Наталі Яковенко та Ярослава Грицака і наголошує, що 
власні дослідження ці історики (до речі, їх послідовно окреслено як «шановних», 
«авторитетних» і «добре відомих») пишуть із позицій, які суперечать їхнім 
теоретичним виступам під час історіографічних дискусій.

54 Найвідвертіше цю тезу висловив Григорій Клочек. На його думку, українське 
літературознавство історично «несе тягар громадянської відповідальности за 
суспільно-економічний, національно-екзистенційний та моральний стан су-
спільства» і є найважливішим «ґенератором національної ідеї». Тому за умов, 
коли «національна ідея… пульсує ледь відчутно», пропозиція деідеологізувати 
літературознавство може походити тільки «від лукавого»: Клочек Г. Проблема 
Григорія Грабовича: Момент істини // Дзеркало тижня. 2003. № 42. 1–7 листо-
пада.

55 Див.: Stryjek T. Jakiej przeszłości… S. 350.
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є Володимир Ващенко 56. Сміливо оперуючи психоаналітичною літера-
турою, Ващенко прагне пояснити особисті мотивації наукової творчо сти 
Михайла Грушевського, розвиваючи, зокрема, фройдистську тезу, що 
людина мистецтва та науки, як і невротик, намагається позбутися емо-
ційно некомфортного психічного стану через свої твори. Ващенкові 
тексти можна інтерпретувати як спробу «деконструкції» устійнених 
(«зовнішніх») інтерпретацій мотивів діяльности Грушевського. Попри 
те, що вони становлять значною мірою «річ в собі», творять власний 
мовний простір (Музи-Can`t, се(а)нс, не-від-порно, де-монструється), їх 
критикували з позицій класичного джерелознавства 57. Цікаво, що, від-
повідаючи, Ващенко доводив, що його дослідження перебуває в рамках 
«нормальної» науки, а не наголошував «постструктуралістську» чи іншу 
природу своїх підходів 58. Головне — цікавий полемічний привід не 
спричинив методологічної дискусії, в якій опоненти почувалися би на 
спільному понятійному полі.

«Тоталітаризм / геноцид / пам’ять»
Окреслення радянського ладу від 1917 до 1991 років як «тоталітар-

ного» більшості українських істориків дотепер здається чимось самооче-
видним. За такого підходу в центрі дослідницької уваги опиняються 
репресії, а суспільству відводять роль здебільшого пасивної жертви. 
Дуже впливова на заході ревізіоністська течія совєтології практично 
неприсутня в українському гуманітарному просторі. Відповідно, незна-
ні її арґументи й вагомі заперечення тих, хто доводить, що «теорії тота-
літаризму» зарано списувати в архів 59.

56 Ващенко В. Неврастенія. Непрочитані історії (Деконструкція одного надпису — 
сеанс прочитання автомонографії М. Грушевського). Дніпропетровськ, 2002; 
Його ж. Від самопрезентації до методології: Психобіоісторіографічний вимір 
простору історіописання М. Грушевського. Дніпропетровськ, 2007. Остання 
книжка стала основою докторської дисертації історика, успішно захищеної 2009 
року у вченій раді Дніпропетровського національного університету.

57 Гирич І. Лікарю, вилікуйся сам! // Україна Модерна. Київ — Львів, 2005. Ч. 9. 
С. 273–286.

58 Ващенко В. Так і не прочитані історії неврастенії М. С. Грушевського // Ейдос. 
Альманах теорії та історії історичної науки. К., 2005. Вип. 1. С. 391–398. Пор. 
також критику попередньої книжки: Харченко В. Три кроки вбік у правильному 
напрямі (Рец. на кн.: Ващенко В. В. Лекції з історії української історичної науки 
другої половини ХІХ — початку ХХ ст.) // Дніпропетровський історико-
археографічний збірник. Дніпропетровськ, 2001. Вип. 2. С. 647–667. Рецензент 
зосередився на критиці натягнених інтерпретацій, неповноті джерел, неадекват-
ностях у застосуванні ідей Макса Вебера, Клода Леві-Строса та Мішеля Фуко.

59 Див., напр.: Grieder P. In Defence of Totalitarianism Theory as a Tool of Historical 
Scholarship // Totalitarian Movements and Political Religions. 2007. Vol. 8. No. 3–4. 
P. 563–588; Zaslavsky V. The Post-Soviet Stage in the Study of Totalitarianism. New 
Trends and Methodological Tendencies // Russian Social Science Review. 2003. Vol. 
44. No. 5. P. 4–31.
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Совєтологічні праці, перекладені українською, переважно експліцитно 
антирадянські й відтворюють підходи часів «холодної війни». Це стосуєть-
ся насамперед зануреної у французькі дебати, виразно антикомуністичної 
полемічної праці Франсуа Фюре «Минуле однієї утопії» (українське ви-
дання — 2007) та перекладеної 2008 року з французької «Чорної книги 
комунізму». Ця публікація в Україні наразі не спричинила жодної дискусії, 
хоча французьке, німецьке, польське видання «Чорної книги» ставали 
приводом до запеклих інтелектуальних дебатів 60. Як не виникло поки що 
дискусії і про межі та можливості порівняння нацизму і комунізму. Най-
кращим приводом до такої дискусії може стати поширене в діяспорі 
й перенесене в Україну окреслення Голодомору 1932–1933 років як «укра-
їнського Голокосту». Уже пролунали думки про некоректність і недореч-
ність такої назви 61, але справжнє обговорення проблеми попереду.

Чи не єдиним помітним винятком із тоталітарної парадигми можна 
вважати переклад монографії Сергія Єкельчика «Імперія пам’яті», в якій 
автор запропонував погляд на радянську національну політику як «уза-
ємодію між московськими ідеологами, місцевими чиновниками, не-
російськими інтелектуалами та їхньою авдиторією» 62. Єкельчикова 
книжка не просто повернула республіканській бюрократії та інтеліґен-
ції статус суб’єктів історії, а й зобразила їх «провідними гравцями у фор-
муванні сталінської історичної уяви» 63.

Тематика геноциду ввійшла в Україну не з перекладної літератури, 
а зі світу поточної політики, і її актуалізували послідовні зусилля пре-
зидента Віктора Ющенка щодо міжнародного визнання Голодомору 
1932–1933 років як «геноциду українського народу». Штучний витвір 
американсько-польського юриста Рафаеля Лемкіна, який з’явився під 
час Другої світової війни, на початку ХХІ століття став чи не найзапе-
клішим полем історичної боротьби. В українському контексті окреслен-
ня одного з найбільших злочинів комуністичної системи — штучного 
голоду — як «геноциду» з наголосом на його спрямованості проти укра-
їнської нації та українських національних почуттів мало сприяти фор-
муванню національної ідентичности й насамперед принциповому 
виштовхуванню «радянського» за її межі.

60 Про німецьку дискусію див.: Der rote Holocaust und die Deutschen. Die Debatte 
um das “Schwarzbuch des Kommunismus” / Hg. H. Möller. München — Zürich, 
1999. Аналіз французьких дебатів у: Dean C. J. Recent French Discources on 
Stalinism, Nazism and “Exorbitant” Jewish Memory // History and Memory. 2006. 
Vol. 18. No. 1. P. 43–85.

61 Кульчицький С. Голодомор в Україні й український Голокост // Голокост 
і сучасність: Студії в Україні і світі. К., 2008. Вип. 1. С. 88–98.

62 Єкельчик С. Імперія пам’яті: Російсько-українські стосунки в радянській істо-
ричній уяві. К., 2008. С. 17.

63 Пор. критику цієї та інших ключових тез Єкельчика в рецензії Юлії Кислої: 
Україна Модерна. 2008. № 2 (13). С. 309–315.
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Важливим кроком на цьому шляху стало ухвалення у Верховній Раді 
28 листопада 2006 року відповідного закону. Його розгляд засвідчив 
політичні мотивації всіх основних політичних сил. Фракція Комуністич-
ної партії одразу залишила залу засідань, Партія реґіонів заявила, що 
не заперечує факту штучного голоду, але не погоджується з означенням 
його як геноциду. Голова Верховної Ради і голова Соціялістичної партії 
Олександр Мороз заявив: «Парламент не має замовчувати правду. Не 
має права» і запропонував змінити в тексті президентського законопро-
єкту слова «геноцид української нації» на «геноцид українського на-
роду». У такій редакції закон було ухвалено 233 голосами «за» 64. Варто 
додати, що під час обговорення законопроєкту й пізнішого коментуван-
ня закону майже не згадували Конвенції ООН 1948 року «Про попере-
дження злочину геноциду та покарання за нього», вже не кажучи про 
жваві історично-правові дискусії довкола категорії «геноцид» 65.

Українською дотепер не перекладено жодного класичного дослі-
дження із царини студій геноциду чи синтетичного вступу до пробле-
матики. Видані 2000 року есеї Цветана Тодорова «Обличчям до 
екстреми» та книжка Алена Безансона «Лихо століття. Про комунізм, 
нацизм та унікальність Голокосту» (2007) представляють лише один із 
аспектів французької дискусії, але аж ніяк не цілість суперечок.

В українському (як, до речі, й російському, що його безпосередньо 
заторкнули українські ініціятиви) контексті дискусія про природу Голо-
домору була політичною і науковою водночас. Абсолютна більшість 
українських істориків охоче сприйняли політичні ініціятиви та підтри-
мали комеморативні практики держави, вочевидь побачивши в них так 
довго очікуване «соціяльне замовлення». Це не означає, що видані 
в межах ювілейних заходів наукові праці рівноцінні. Одним зі здобутків 
перекладацької справи можна вважати видані 2007 року в Харкові до-
кументи італійських дипломатів про голод, що їх зібрав і прокоментував 
Андреа Ґраціозі 66. Італійський дослідник — один із тих західних науков-
ців, що обґрунтовують коректність опису Голодомору як «геноциду». 
Серед інших (зрештою, надалі дуже нечисленних) західних праць про 
Голодомор іще на початку 1990-х було перекладено «Жнива скорботи» 
Роберта Конквеста. Водночас жодної праці з критикою підходу Конк-
веста дотепер не перекладено, що істотно збіднює арґументацію укра-
їнських авторів, які не читають іноземними мовами.

Термін «етнічні чистки» в українському контексті виявився менш 
бажаним, ніж «геноцид». Вочевидь, тому, що в західній літературі його 

64 http://www.voanews.com/ukrainian/achive/2006-11-28-voa3.cfm
65 Автор цих рядків спробував запропонувати огляд цих дискусій у статті: Порт-

нов А. Концепції геноциду і «етнічних чисток»: західні наукові дискусії та їхні 
українські сюжети // Україна Модерна. 2008. № 2 (13). С. 82–114.

66 Ґраціозі А. Листи з Харкова: Голод в Україні та на Північному Кавказі в повідо-
мленнях італійських дипломатів 1932–1933 рр. Харків, 2007.
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щоразу частіше вживають на окреслення антипольської акції україн-
ського підпілля 1943 року, що її більшість українських авторів воліють 
називати евфемізмом «Волинська трагедія».

«Етнічні чистки» увійшли до світового медійного, політичного 
й академічного простору 1992 року (в контексті воєн у колишній Юґо-
славії) і миттєво цей простір опанували. Історія поняття сягає сербо-
мусульманського конфлікту 1980-х років у Косові, національного 
протистояння часів Другої світової війни і навіть Балканських воєн по-
чатку ХХ століття. Певні аналогії цього терміна можна добачати в за-
кликах Гітлера й Гімлера до v�lkische Flurbereinigung (очищення 
терену захоплених нацистами країн від євреїв, ромів і поляків) 67, твер-
дженнях найвищих посадовців повоєнних Чехословаччини і Польщі, 
що поразка Німеччини дає їм унікальну історичну нагоду «радикально 
очиститися від німецького елементу нашої держави» 68, чи радянських 
чистках і вже пострадянських зачистках території. У кожному разі, 
важливо те, що термін походить від виконавців, і початково в їхніх вус-
тах він мав цілком позитивне значення.

Перше наукове означення «етнічної чистки» запропонував 1996 
року Ендрю Бел-Фіалкоф: «сплановане, продумане переміщення з пев-
ної території небажаного населення на підставі етнічних критеріїв»69. 
Розрізнення між «етнічною чисткою» та «геноцидом» (що надалі є пред-
метом суперечок) провів Норман Наймарк: «Геноцид — це зумисне 
вбивство частини або всієї етнічної, релігійної чи національної групи… 
Мета етнічної чистки — вигнати людей і часто-густо всі сліди їх пере-
бування з конкретної території» 70.

Українську дискусію про Волинь 1943 року значною мірою спрово-
кували польські державні та суспільні ініціятиви вшанування 60-річчя 
цих подій. Її докладний аналіз не входить до мети цієї статті 71. Зазна-
чимо тільки, що українські автори надавали перевагу окресленню «Во-
линська трагедія» та формулі «Прощаємо і просимо вибачення», що 
відповідає европейським стратегіям «примирення пам’яті». Цікаво, що 
із публічних виступів політиків «етнічна чистка» з’явилася тільки в тек-
сті одіозного глави Адміністрації президента Віктора Медведчука. Він 
писав:

67 Naimark N. Fires of Hatred: Ethnic Cleansing in Twentieth-Century Europe. Cam-
bridge — London, 2001. P. 67.

68 Ibid. P. 114.
69 Див.: Bell-Fialkoff A. Ethnic Cleansing. Basingstoke, 1996.
70 Naimark N. Fires of Hatred: Ethnic Cleansing in Twentieth-Century Europe. P. 3.
71 Див., зокрема: Berdychowska В. Ukraińcy wobec Wołynia // Zeszyty Historyczne. 

Paryż, 2003. T. 146. S. 65–104; Wołyń 1943 — 2008. Pojednanie: Zbiór artykułów 
publikowanych w “Gazecie Wyborczej” / Wybór tekstów M. Wojciechowski. War-
szawa, 2008; Мотика Ґ. Друга світова війна в польсько-українських історичних 
дискусіях // Україна Модерна. 2009. Т. 4 (15). С. 127–136.
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Мене як українця насамперед цікавить питання про відповідальність відо-
мих українських політичних сил за терористичні дії, що призвели до смер-
ти тисяч мирних людей. Ці дії набули характеру спрямованої проти 
польського населення масштабної етнічної чистки і, поза сумнівом, під-
лягають засудженню як злочинні 72.

Із фахових істориків про Волинь як «етнічну чистку» писав Андрій 
Заярнюк 73, але його провокативна стаття подальшої дискусії не ви-
кликала.

Не йшлося про дискусію і владі. Ледве проштовхнувши через 
Верховну Раду ухвалення спільної польсько-української заяви щодо 
річниці Волинських подій, президент Леонід Кучма не вжив жодних 
заходів, щоби надати цій проблемі ширшого суспільного розголосу. 
За даними соціологічних опитувань, 2003 року 48,9 % українців уза-
галі нічого не знали про Волинь 1943 року 74, адекватна інформація 
про неї так і не з’явилась у підручниках. Легкість, із якою влада го-
ворила про «прощення», відбивала відсутність мінімального пере-
живання історії та водночас готовність використати її з політично 
доцільною метою.

Парадоксально, саме відсутність пам’яті про українсько-польський 
конфлікт, а не його переосмислення чи «примирення» сприяли розви-
тку партнерських стосунків між двома державами. «Волинська» дис-
кусія не тільки стала першою публічною дискусією навколо історичної 
ситуації, в якій українці виступали не в ролі жертви чи принаймні у ролі 
не лише жертви, а й наголосила тему «пам’яті».

Соціяльний контекст 1970–1980-х років: стрімке зростання місько-
го та зменшення сільського населення, збільшення міґраційних потоків, 
вступ людства до фази інформаційного суспільства і навіть нафтова 
криза 1974 року, — актуалізував у Франції праці 1920-х років соціолога 
Мориса Гальбвакса, який писав про колективну пам’ять як елемент 
конституювання будь-якої групи 75. 1984 року П’єр Нора започаткував 
багатотомову серію «Місця пам’яті» (Lieux de memoire), яка мала на меті 
скласти перелік усіх сфер пам’яті, де символічно зафіксовано французьку 

72 Медведчук В. Волинь — наш спільний біль // День. 2003. 2 квітня. (http://www.
day.kiev.ua/17597)

73 Заярнюк А. Виконавці етнічної чистки поляків на Волині як інтелектуальна 
проблема // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, держав ність. 
Львів, 2003. С. 261–286. На думку Заярнюка, «етнічну чистку» від геноциду 
відрізняє те, що її виконавці не мають підтримки державного апарату, а жерт-
ви можуть чинити збройний опір.

74 Berdychowska В. Ukraińcy wobec Wołynia. S. 69.
75 На марґінесі цікаво зазначити, що видану 1925 року працю Гальбвакса «Суспільні 

рамки пам’яті» було перекладено 1969 року польською: Halbwachs M. Społeczne 
ramy pamięci. Warszawa, 1969. Українського перекладу немає дотепер.
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національну ідентичність 76. Проголосивши, що «Франція — це пам’ять», 
Нора прагнув укласти «символічну топографію національної історії». 
До його переліку потрапили, зокрема, Марсельєза, Ейфелева вежа, 
Жанна д’Арк, «Педагогічний словник» Фердинанда Б’юїсона тощо. Вже 
незабаром спалахнула дискусія про політичні конотації проєкту Нора 
й теми, що не потрапили до поля його уваги 77.

На схід Европи мода на дослідження пам’яті прийшла в іншому 
контексті: звільнення від радянської спадщини, творення (чи відро-
дження) національних наративів, узгодження національних візій мину-
лого як складника політичного примирення. Розпочалися розмови про 
«історичну політику» та «політику пам’яті» 78. Стратегії історизації по-
ставали на переконанні, що певні репрезентації історичних фактів мають 
колективний мобілізаційний потенціял 79.

На відміну від того, як це було в західних сусідів, в Україні не від-
булося навіть камеральних дискусій довкола таких понять, як «культу-
ра пам’яті» (Ян Ассман), «спільнота пам’яті» (Барбара Шацька) чи вже 
згадані «місця пам’яті». Створюючи Український інститут національної 
пам’яті (травень 2006), влада, вочевидь, відтворювала поняттєвий ви-
нахід польських і словацьких колеґ, але при цьому не перенесла на 
український ґрунт тамтешніх принципів роботи цих установ (прокурор-
ських функцій, контролю за архівами колишніх спецслужб). Постанова 
Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 року № 764 «Про утво-
рення Інституту національної пам’яті» визначала як його завдання 
«реалізацію державної політики в сфері відродження і збереження на-
ціональної пам’яті українського народу», «допомогу у всебічному ви-
вченні історії української нації, зокрема, репресій проти неї тоталітарних 
режимів», «поширення об’єктивної інформації з історії України в світі». 
Ані в указі, ні в публічних виступах керівників Інституту не було згадок 

76 За браком українських перекладів вітчизняні історики могли ознайомитися 
з основними тезами Нора хіба що з російських видань: Нора П., Озуф М., 
де Пюимеж Ж., Винок М. Франция — это память. Санкт-Петербург, 1999; Нора П. 
Всемирное торжество памяти // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3. 
(http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/nora22.html) та ін.

77 Див., зокрема: Anderson P. La pensee tiede. Un regard critique sur la culture fran-La pensee tiede. Un regard critique sur la culture fran- pensee tiede. Un regard critique sur la culture fran-pensee tiede. Un regard critique sur la culture fran- tiede. Un regard critique sur la culture fran-tiede. Un regard critique sur la culture fran-. Un regard critique sur la culture fran-Un regard critique sur la culture fran- regard critique sur la culture fran-regard critique sur la culture fran- critique sur la culture fran-critique sur la culture fran- sur la culture fran-sur la culture fran- la culture fran-la culture fran-
caise. Paris, 2005.

78 Либонь, інтелектуально найцікавішою була ця дискусія в Польщі. Вона 
відображена в публікаціях: Cichocki M. Władza i pamię�. Kraków, 2005; Gawin D. 
Polska, wieczny romans. Kraków, 2005; Traba R. Historia — przestrzeń dialogu. War-
szawa, 2006; Krasnodębski Z. Zmiana klimatu. Kraków, 2006; Nowak A. Historie 
politycznych tradycji. Piłsudski, Putin i inni. Kraków, 2007. S. 353–393, та ін.

79 Докл. див.: Mink G. Between Reconciliation and the Reactivation of the Past Conflicts 
in Europe: Rethinking Social Memory Paradigm // Czech Sociological Review. Vol. 69. 
No. 3. P. 469–491. Український (радше плутаний і непрозорий) переклад цієї 
статті див. у: Європа та її болісні минувшини / Автори-упор. Ж. Мінк, 
Л. Неймайєр. К., 2009.
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про вивчення репресій проти різних національних чи релігійних груп, 
про проблеми люстрації чи передання архівів НКВД—КДБ (відповідний 
законопроєкт був підготований, але навіть не потрапив на розгляд пар-
ламенту). Іншими словами, замість провадження та координування 
послідовної політики пам’яті, на Інститут покладено радше декоратив-
ні функції.

Ковзанки над пусткою
Відхід абсолютної більшости істориків від радянського різновиду 

марксизму супроводжувало засвоєння комплексу текстів й історичних 
уявлень, які можна узагальнено назвати «українським національним 
наративом». Саме зміну стилістики класової боротьби на мову «на-
ціонального відродження» і сприйняли більшість істориків як зміну 
методології. Звісно, були й інші моделі: зосередження на фактографії, 
що ґрунтується на вірі в можливість відтворити історію «як вона є», 
та переконаності в передчасності методологічних дискусій в україн-
ському контексті; декоративне використання (особливо у вступах) 
поодиноких термінів світової науки, що легко поєднуються із суто 
традиційним характером подальшого викладу; доволі екзотичне 
збереження вірности одному з модернізованих різновидів марксизму; 
нарешті, нечисленні спроби осмислення західних епістемологічних 
дискусій та використання їхнього доробку в Україні. Причому «тран-
слятори» західних концепцій в Україні виступали водночас основни-
ми інтерпретаторами української ситуації на заході й, тим самим, 
опинилися в ситуації необхідности зворотного перекладу. Не є нови-
ною, що, попри замилування панівного західного дискурсу «інакшіс-
тю», оту інакшість можна висловити тільки певними, окресленими 
засобами, що нерідко перетворюють відмінності на щось знайоме 
і розпізнавальне 80. Водночас повна відмова від достосування «ло-
кального» голосу до очікувань західного читача була би рівнозначна 
втраті шансу бути почутим. У цьому контексті запитання Анджея 
Новака, чи ціною успішности перекладу має бути підпорядкування 
локального голосу вимогам глобальних дискурсів 81, набуває особли-
вої гостроти.

Загалом українська пострадянська історіографія була напрочуд 
сприйнятлива до нових, «західних» слів, які вельми швидко було інтер-
налізовано в працях, що, поза термінологічними новотворами, відби-
вали інтелектуальні практики, стилістику, тематизацію історії, відомі 
з радянських часів. Позиція мовного пуризму та пошуку українських 
аналогів поняттєвих неологізмів від початку 1990-х була і залишається 

80 Пор., зокрема, виступ Цезарія Орнатовського під час дискусії: Debaty w IBI AL 
/ Red. J. Kieniewicz. Warszawa, 2008. T. 1. S. 136.

81 Ibid. S. 123.
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марґінальною. Словам «модерність», «ментальність» вдалося швидко 
набути леґітимного (на позір самоочевидного) статусу. Сильніший опір 
професія чинила щодо нового розуміння «націоналізму» та словника 
постструктуралізму (дискурс, ґранд-наратив, деконструкція), хоча на-
разі вживання постмодерних слів властиве колу авторів, що значно 
перевищує групу прихильників текстів Фуко і Дериди.

Серед стратегій (часто несвідомих) одомашнення західних понять 
переважали пере-називання, ототожнене зі зміною сутности (так кра-
єзнавство легко стало «мікроісторією»); декоративний слововжиток 
і накладання західного словника на місцевий емпіричний матеріял без 
глибшої рефлексії про контекстуальність запозичених категорій.

Пострадянська гуманітаристика, особливо на початку 1990-х, 
легко сприймала спрощену опозицію «безнадійно застаріле» (читай: 
радянське) — «новаторське» (читай: сучасне західне). Під час історіо-
графічної дискусії Ярослав Грицак радив колеґам: «Більшості моїх 
передбесідників я міг би тільки порадити: читайте, вчіть іноземні 
мови. Читайте західну літературу, там ті речі давно вже продискуто-
вані. А ми тут намагаємося відкривати якусь Америку, боїмося, що 
нас позбавлять нашого хліба» 82. Для більшости професії відкриття 
Америки самотужки триває. Навіть попри розширення кола істориків, 
що спеціялізуються на транслюванні ідей закордонної гуманітарис-
тики, попит на їхні праці не зменшується. А українській інтелекту-
альній ситуації надалі бракує серйозної рефлексії про асиметрії 
світової гуманітаристики, своєрідний міжнародний поділ праці між за-
хідними істориками-концептуалістами та українськими істориками — 
«постачальниками фактажу».

Фраґментація історіографії на національному і міжнародному рів-
нях, її розпад на замкнені групи з власною внутрішньою мовою, за 
слушним спостереженням Ніколая Копосова, є аналогом розпаду все-
світньої історії. Загальновизнані авторитети зникають, природа співіс-
нування різних середовищ нагадує «блискучу ізоляцію». Рідкісна 
полеміка (зазвичай гостро особистісно забарвлена й спрямована на 
знищення, а не на зрозуміння опонента) відбувається в різних друкова-
них органах, у колі однодумців. Байдужість прибирає шати толерант-
ности й декларує небажання і неготовність покласти край нестерпному, 
найяскравішим проявом чого є толерування плаґіяту на найвищих ща-
блях академічної піраміди.

Тож, попри окремі успіхи, перекладацькі здобутки, фахові видавни-
чі та журнальні проєкти, творення нових мікросередовищ, питання, чи 
є українська історична наука (в її різних, часто антагоністичних проявах) 
питомою частиною міжнародного наукового світу, можна вважати ри-
торичним.

82 Михайло Грушевський і українська історична наука… С. 348.
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Andriy Portnov

“Western” Categories  
in Ukrainian Post-Soviet Historiography:  

Linguistic Changes in the Age of Translation

How did Soviet historians adapt to post-Soviet language, and how did they 
adapt this language to themselves? How have the classic works in the humanities 
disciplines begun speaking in Ukrainian? This article focuses on problems relating 
to the language of scholarship, factors in its creation and development, the nature 
of intellectual language, and the character of the reception of new ideas and terms. 
Taking as his point of departure the idea that the integration of new, borrowed 
intellectual constructs is always a process of internalization and “domestication” 
within a certain, and always unique, social context, the author examines the 
presence in Ukrainian historiography of such categories as “mentality/civilization,” 
“nationalism/national idea,” “modernization/myth,” “postmodernism,” and 
“totalitarianism/genocide/memory.” In his view, Ukrainian post-Soviet historio-
graphy has been generally receptive to new “Western” words. Some of the key 
strategies behind their domestication are renaming, which is identified with 
the change of essence (thus, regional ethnography easily became “microhistory”) 
as well as decorative word usage and superimposition of the Western dictionary 
on local empirical material without a deeper reflection on the contextuality of 
these borrowed categories. The “translators” of Western concepts in Ukraine have 
functioned simultaneously as the main interpreters in the West of the Ukrainian 
situation and thereby have ended up needing to perform back translations. 
Following in the footsteps of the Polish historian, Andrzej Nowak, the author 
considers the following question: Should the success of a translation be predicated 
on the subordination of the local voice to the demands of global discourses?




