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ІСТОРІОГРАФІЧНІ СТУДІЇ:
НОВА СЕРІЯ ВИДАНЬ УКРАЇНСЬКОГО

ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА

Президія Українського Історичного Товариства вирішила
започаткувати нове серійне видання історіографічні студії , в
якому запляновано друкувати монографії, присвячені різним
аспектам розвитку українській історіографії. Серію
започатковано дослідженням к. і. н. доцента Людмили Сакади Український
Історик : генеза, тематика, постаті , в якому досліджується
історію розвитку журналу Українського Історичного
Товариства. Праця базується на кандидатській дисертації авторки і є
першою обширною студією про Український Історик , в якій
проаналізовано головні етапи розвитку журналу, його
структуру, тематику, працю редактора та редколегії, автуру.
Монографія базована на архівних матеріялах.

Видання монографії у рік відзначення сорокаліття
часопису має символічне значення. Від 1963 року, коли появилося
перше число Українського Історика , протягом 40 років ми
редагували і видавали УІ і робили все, що було в наших силах, щоб
українська наукова історіографія в діяспорі, а від 1991 року  в
Україні, мала свій репрезентативний журнал, в якому
співпрацюють історики і дослідники спеціальних історичних дисциплін.
Сьогодні з подякою згадую академіка Української Вільної Академії
Наук в США проф. Олександра Оглоблина (Мезька), першого
Президента Українського Історичного Товариства і
найближчого співробітника Українського Історика , за його тривалий
внесок в розбудову журналу. Академік УВАН проф. Наталія
Полонська-Василенко, д-р Марко Антонович, д-р Олександер
Домбровський, д-р Ілля Витапович, д-р Богдан Винар, д-р Ярослав
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Пастернак, д-р Ігор Каменецький, члени першої Редакційної
Колегії 'Українського Історика  були справжніми будівничими
журналу, і за це належиться їм щира подяка.

Після 1991 року Українське Історичне Товариство і
"Український Історик  повністю включились у відродження української
історіографії в Україні. Сьогодні українська історіографія
неподільна і розвивається спільними зусиллями українських істориків
в Україні та поза її межами. У цьому науково-творчому процесі
"Український Історик  сповняє важливу ролю творчого
"історіографічного моста  між українською історичною наукою на Заході
й Україною. Сьогодні українська історіографія є органічною
частиною світової історіографії, і "Український Історик  старався
протягом багатьох років включити українську історіографію в
міжнародне русло світової історії. У значній мірі це осягнено.
Статті з "Українського Історика  індексуються в "Historical
Abstracts  та інших міжнародних бібліографічних довідниках і
тим самим їх включено в міжнародну
історіографічно-бібліографічну мережу.

У наступних випусках історіографічних досліджень пля-
нується звернути спеціяльну увагу на розвиток української
наукової історіографії поза межами України, в т. зв. українській
діяспорі. Також плянується видання у цій серії досліджень,
присвячених персоналіям українських вчених, історії наукових
установ, історіографічних шкіл, періодичних видань. Віримо, що
монографія Людмили Сакади заповнить важливу прогалину в
історичній літературі і дозволить дослідникам в Україні
докладніше ознайомитися з різними аспектами розвитку
"Українського Історика . Цим виданням тривало відзначуємо
сорокаліття міжнародного журналу української історіографії.

Любомир Винар
редактор серії

"Історіографічні студії ,
26.08.2003

8



ВІД РЕДАКТОРА

За сорок років, що існує Український історик', він давно
вже став явищем не лише національної історіографії. Сьогодні
цей історичний журнал багато дослідників розглядають в
одному ряду з такими періодичними виданнями як Киевская
старина , Записки наукового товариства імені Шевченка ,
Україна .

Як і вищезгадані видання УІ  постав як орган певної
науково-громадської структури. Киевскую старину  видавала
київська Стара громада, Записки" НТШ були органом
львівського наукового товариства, Україна   Українського
наукового товариства та Історичної секції ВУАН у Києві. Якщо за
КС  стояв колективний видавець, представлений іменами

Ф. Лебединцева, В. Антоновича, О. Лазаревського, В. Науменка,
то вже за ЗНТШ  та Україною  стояло ім'я однієї людини 
видатного вченого й організатора наукового життя Михайла
Грушевського. Часопис Український історик  є друкованим
органом Українського історичного товариства, та справжнім і
єдиним натхненником його є професор Любомир Винар із США.
Не випадково вихід у світ журналу на рік випередив заснування
самого товариства. Саме завдяки подвижницькій праці його
засновника від 1963 року й до наших днів з'являється журнал,
який є за межами України єдиними україномовним історичним
часописом.

Неможливо переоцінити значення цього журналу у справі
відстоювання національної історіографічної схеми, яка на
матірних землях перебувала під забороною від 30-х років XX
століття, бо оцінювалася попередньою комуністичною владою як
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прояв українського буржуазного націоналізму . Світова
історіографічна думка так само перебувала в полоні російської
дореволюційної та радянської історіографії, яка заперечувала окре-
мішній український історичний процес. Український історик
пропагував питому українську історичну науку поза межами
тодішнього СРСР.

Журнал УІТ став тим друкованим форумом, на сторінках
якого було закладено нову міждисциплінарну галузь науки 
грушевськознавство. Немає жодного іншого періодичного
видання, яке так багато уваги приділяє дослідженню життя і
діяльності нашого видатного історика й громадсько-політичного
діяча, М. С. Грушевського. Саме Український історик , завдяки
передусім статтям Любомира Винара, спричинився до
реабілітації імені Михайла Грушевського як політика, що став на чолі
відродженої української держави новітнього часу.

В УІ  друкувалися найвидатніші українські історики
другої половини XX століття О. Оглоблин, Н.
Полонська-Василенко, Я. Пастернак, М. Чубатий, М. Брайчевський, Я. Дашкевич,
Я. Ісаєвич. Важко знайти будь-яку ділянку історичних знань, з
якої б не було відповідних публікацій в журналі.

Внесок УІ  в українську історіографію вже досліджувався
у низці публікацій на сторінках самого часопису, проте
спеціальне монографічне дослідження цієї проблеми ми маємо лише зараз.
Книжка Людмили Сакади  давно очікувана подія, яка закриває
цю прогалину. Ця книжка  до певної міри підсумок тривалого
дослідження історіографічного феномену, що зветься
Український історик .

Ігор Гирич
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ПЕРЕДМОВА

Непроста і багатостраждальна, з поодинокими проявами
злету інтелектуальної думки й високості людського духу, історія
України XX століття вже належить до минулого.

Трагедія двох світових війн і драматичні у своїй
нездійсненності задуми періоду національно-визвольних
змагань, культурний розквіт доби українізації й випробовування
соціалістичним штурмом, голодоморами та репресіями всього
по-людськи нормального та національно свідомого, реалії
радянської економіки й утвердження тотального компартійного
контролю над суспільним життям, чорнобильська трагедія і
нице лицемірство влади  це все вже відбулося. Головним
здобутком українців у XX столітті стало проголошення
незалежності власної держави.

Історична наука, яка дбайливо зберігає і відтворює для
нащадків знання про минуле, має свою, часом дуже непросту,
історію. Ті реалії, які відбулися з українською історичною
наукою у XX столітті, вже стають предметом спеціальних
досліджень, бо це потрібно як самим історикам, так і всім
небайдужим до минулого і майбутнього свого народу. Сфера
гуманітарних знань у кожну історичну добу не менше, ніж економіка,
характеризує рівень розвитку суспільства, вона виявляє стан
його духовності та суттєві протиріччя, подолання яких є
умовою поступу. Об єктивні дослідження історії української
історичної науки XX століття, базовані на ретельному всебічному
вивченні процесів попередньої доби, є важливими для
успішної реалізації наукового потенціалу України XXI століття.
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Помітною особливістю української історичної науки
останніх десятиліть стало поступове зближення двох відгалужень
національної історіографії, що тривалий час існували
відокремлено: одна в Україні, інша розвинулася в умовах діаспори. У
радянську добу обидві вони були не лише відокремлені, але й
протипоставлені одна одній. Діаспорну історіографію
комуністична влада УРСР свідомо приховувала від широкого загалу,
зокрема й від майбутніх фахівців-істориків, санкціонуючи
допуск до закритих спецфондів  лише апологетично
налаштованим радянським вченим, які вивчали минувшину,
дотримуючись передусім принципів партійності  й класового підходу .

Науковий доробок істориків українського зарубіжжя стає
практично доступним на батьківщині лише під кінець 1980-х
років  з початком процесу подолання негативних наслідків
ідеологічного контролю компартії над суспільними процесами
і сферою гуманітарних знань. Доказовим фактом того, що
інтерес до наукового доробку діаспорних істориків зростав у
нас досить стрімко, є практика широкого використання його у
друкованих працях науковців і діячів культури України 1990-х
років. Обидві гілки української історіографії, материкового й
діаспорного походження, вже взаємно доповнили одна одну  в
Україні не лише цитують, але й широко публікують праці
діаспорних авторів, сюди надсилається фахова література із
Заходу, в т. ч. й видана за попередні десятиліття. Водночас у
діаспорних виданнях починають вільно публікуватися фахівці
з України. Загалом, саме тоді було започатковано процес
загальної переорієнтації української історіографії на позиції
державотворення й національно-культурного відродження,
характерними рисами якої стали не лише відмова від безнадійно
застарілих ідеологічних догм, але й врахування вартісного
наукового доробку колег із діаспори, сучасних історіософських та
методологічних підходів світової науки.

Процес переорієнтації історіографії в Україні на
подолання білих плям  і впровадження сучасних методик
наукового дослідження, розпочатий на зламі 1980-1990-х років, ще не
завершено. Триває формування історичної школи суверенної
України з позицій творчого використання кращих надбань
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національної історіографічної спадщини й сучасних досягнень
світової науки, усталення історичної термінології спонукає до
ґрунтовного вивчення та узагальнення попереднього
історіографічного досвіду.

Історія української історичної думки, всебічно
досліджена й правдиво зображена, за умови її відображення у свідомості
громадськості, могла б бути, на наш погляд, досить
повчальним соціальним досвідом для наступних поколінь. Однак не
надто покладаючись на таку перспективу (адже історія вчить,
що вона нічому не вчить ), все ж маємо надію, що
запропонована праця з історії української історіографії другої половини
XX століття, яку подано крізь призму журналу Український
історик , що ось вже сорок років виходить на зарубіжжі як
друкований орган Українського історичного товариства, буде
цікавою для читача і корисною для початківців в історичній
науці.

* * *

Український історіографічний процес вписано в історію
національної культури, і водночас він є складником світового
історіографічного процесу. Умови розвитку нашої
історіографії майже до кінця XX століття, з огляду на політичні
обставини історичного буття України, визначили особливу роль
українських історичних журналів як у створенні системи наукових
історичних знань, так і у процесі визрівання національної ідеї.
Українськими істориками було започатковано практику публі-
каторської діяльності у періодичних виданнях з появою
перших науково-спрямованих українознавчих журналів
( Киевская старина , Записки НТШ , згодом Україна  за
редакторства М. С. Грушевського). Відтоді науковій періодиці випало
стати одним із суттєвих чинників поступу  історичні
журнали сприяли розробці багатьох наукових проблем, розширенню
джерельної бази, зокрема введенням до наукового обігу нових
документів з минулого України. У переломний період розвитку
української історіографії на межі ХХ-ХХІ століття означена
місія історичної періодики ще раз актуалізувалася.

Без спеціальних досліджень фахової періодики важко
уявити собі опрацьованою історію української історіографії.
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Наукові періодичні видання належать до тих форм фіксації
історичної думки, які безпосередньо й досить систематично
відображують перебіг наукового та історіографічного (рефлек-
сійного) процесу. На особливій місії періодичних видань у
науковому й суспільному житті наголошував свого часу
Михайло Грушевський, коли зауважив, що будь-який серйозний
журнал стає своєрідною дискусійною трибуною, сприяє
формуванню суспільних і наукових світоглядних уявлень, орієнтує
у науковому матеріалі.

Визначаючи, які головні функції виконує фахова
історична періодика у науці й суспільстві, вкажемо на такі:

1. Науково-інформаційна функція: на сторінках часописів
представлено найактуальнішу тематику історичних досліджень,
зокрема й через бібліографічний та рецензійний розділи, де
систематично подаються огляди найновішої літератури.

2. Апробаційна функція: автори оприлюднюють на
сторінках періодичних видань частково або в повному обсязі
головні ідеї та матеріали своїх досліджень, частина з яких
передує захисту дисертацій, появі монографій.

3. Функція наукової критики (дискусійна): здійснюється
через рецензійний розділ журналу; окрім того, на сторінках
періодичних видань нерідко з являються статті-відгуки
фахівців на попередню публікацію  іноді це стає поштовхом для
розгортання ґрунтовного обговорення проблеми чи
авторського підходу до неї за участю багатьох вчених.

4. Джерельно-літописна функція: через матеріали
наукової хроніки, рецензії та наукові публікації журналу він стає
своєрідним історіографічним літописом, адже фіксує
загальний стан розвитку історичних досліджень кожної доби; повні
комплекти часописів за увесь термін їх видання, навіть окремі
числа й річники набувають для дослідників джерельного
значення.

5. Суспільно-ідеологічна функція: своєю видавничою
діяльністю журнал бере участь у формуванні історичних поглядів,
сприяє збереженню історичної пам яті нації/соціуму, або ж
навпаки  за обставин цензурно-режимного тиску
використовується тоталітарною владою для деструктивного впливу на
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історичну пам ять, для поширення політично вигідних владі
історичних фальсифікацій.

Як бачимо, фахові історичні журнали є, до певної міри,
інструментом впливу на стан науки, водночас самі вони
віддзеркалюють епоху в ній, що відбиває певні особливості
розвитку суспільства.

Об єктивна потреба відтворення цілісного процесу
розвитку української історичної думки і відповідних форм
функціонування історичної науки диктує необхідність мати більш
повну картину їхнього розвитку в кожний історичний період.
Підпорядковуючись цій меті, автор обрала для дослідження
діаспорний журнал Український історик , адже процес
сучасної національної історіографії нам тепер важко уявити не лише
без академічного Українського історичного журналу  та
наукових записок університетських й академічних установ, але й
без Українського історика   результату видавничої
діяльності Українського історичного товариства (УІТ), яке постало
на зарубіжжі, а нині поширило свою діяльність в Україні.

1963 року журнал було засновано у СІЛА з ініціативи
історика Любомира Винара, який незмінно очолює його, є
головним редактором видання, а тепер ще й головою
Українського історичного товариства. З набуттям статусу офіційного
періодичного друкованого органу УІТ це видання
перетворилося на міжнародний журнал української історіографії та
українознавства, де поєднували свої зусилля науковці нашої
діаспори із різних країн світу.

У журналі було опубліковані численні рідкісні
джерельні матеріали та наукові розвідки з тих напрямів історичних
досліджень, які в українській історичній науці радянського
періоду довгий час були закриті або заангажовано
висвітлювалися через ідеологічні чинники. Нині це добре знане наукове
видання, що є спільним для істориків діаспори та України.
Діяльність цього часопису становить окрему, специфічну
сторінку української історичної науки.

Автор прагнула відтворити картину заснування на Заході
українського історіографічного журналу та перебіг його
видавничої діяльності, дослідити концептуально-теоретичний і фак¬
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тологічний доробок журналу шляхом аналізу його наукових,
джерельних публікацій. Нас цікавило, зокрема, чи була
закономірною поява українського історичного журналу на зарубіжжі,
де по Другій світовій війні опинилося чимало українських
науковців? Який науковий потенціал публікацій Українського
історика , і що, власне, він дав українській історичній науці? У
процесі пошуку відповідей на поставлені запитання у
хронологічних межах другої половини XX століття розглядаються
загальні обставини розвитку української історіографії, які
зумовили нагальну наукову потребу появи фахових періодичних
видань як в Україні, так і в середовищі українських істориків на
еміграції, проаналізовано масив публікацій комплекту журналу
Український історик  за період від самого початку його

видання у 1963 році і до 2002 року включно.
За першоджерелами, в т. ч. архівними, докладно

висвітлюється історія часопису, з ясовуються мета й обставини
видавничої діяльності друкованого органу УІТ, окреслено склад його
автури та дописувачів. Історіографічні проблеми, що знайшли
своє відображення на сторінках Українського історика
(зокрема полеміка з радянською історіографією періоду шістдесятих-
вісімдесятих років минулого століття щодо змісту й предмету
історіографічних досліджень, дискусія з проблеми наукової
схеми української історії) обговорюються більш докладно. Поза
увагою не залишилися публікації журналу з тематики
джерелознавства та спеціальних галузей історичної науки (історична
картографія, іконографія, українське знакознавство й родознав-
ство, історична бібліографія). Показано дієву роль журналу УІТ у
справі об єктивного висвітлення постатей видатних істориків
України  Михайла Грушевського, Володимира Антоновича,
Івана Крип якевича, Олександра Оглоблина, Наталії Полонсь-
кої-Василенко, Михайла Брайчевського й багатьох інших
дослідників з когорти тих, що відтворювали правдиву історію в
непростих обставинах наукового життя як на батьківщині, так і на
зарубіжжі. Все це дає нам підстави визначити реальний внесок
друкованого органу УІТ у науку, що важливо для відтворення
повної історично правдивої картини розвитку української
історіографії, зокрема, другої половини XX століття.
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На можливість поширити поле історіографічного
пізнання, здійснюючи спеціальні дослідження історичних
журналів та серійних видань, які віддзеркалюють загальний стан
науки, вперше у літературі звернув увагу наприкінці 1970-х
років історик і бібліограф із США Любомир Винар. За десять
років по тому про необхідність розгортання спеціальних
історіографічних досліджень фахової періодики як актуальну
наукову проблему в Україні заявив відомий дослідник
історіографії Анатолій Санцевич, констатуючи, що ця тематика ще
дуже слабко розробляється в монографічному плані. Вагомий
пізнавальний потенціал періодичних видань, які
безпосередньо відбивають у собі особливості історичної епохи та
обставини суспільного життя, стає нині очевидним для науковців:
думку про необхідність різнопланового систематичного
вивчення журналів як цінних документальних джерел
підтримують як історики, так і архівісти.

Дослідників цікавили науковий доробок україномовного
Українського історика  й діяльність його на Заході, що

відбилося в окремих публікаціях періоду ідеологічного
протистояння. Фрагментарне висвітлення цих питань було започатковано
у діаспорі  авторами статей, які друкувались у тамтешніх
виданнях громадсько-політичного, культурологічного й
наукового спрямування (з науковим аналізом, а часом з
публіцистичними підходами) та на сторінках самого Українського
історика . Досить нетрадиційним в історіографічній практиці
є той факт, що наукове дослідження цього журналу української
історіографії на Заході було започатковано свого часу на
сторінках самого видання.

У період апогею застійних явищ в радянській Україні
історик Любомир Винар, він же  головний редактор
часопису, опублікував важливе аналітичне дослідження Український
історик  і сучасний стан української історіографії . Були й інші
важливі праці цього автора з означеної тематики, які мали не
ситуативний, а аналітичний характер, хоча й з являлися вони
переважно на сторінках самого журналу УІТ.

Історія журналу та окремі аспекти його діяльності
висвітлюються в ряді статей інших авторів, що в різний час були

2-3-2183 17



опубліковані як в зарубіжних виданнях, так і в Україні. Проте
більшість цих матеріалів мали публіцистичний характер і
розміщувалися в різних часописах та на шпальтах газет переважно
з нагоди ювілейних дат УІ-УІТ. У низці зарубіжних публікацій з
числа тих, хто писав про журнал УІТ та його засновників з
науковим підходом, варто назвати насамперед членів УІТ 
довголітніх співробітників журналу: Олександра Домбровсько-
го і Лева Биковського, а також Ореста Субтельного, Степана
Горака, Тараса Гунчака, Тому Приймака, Аркадія Жуковського,
Олександра Барана та інших.

За радянської влади журнал Український історик  не
поширювався в Україні і фактично був маловідомим навіть
серед фахівців, через це діяльність його, окрім лайки за
буржуазний націоналізм  у замовних псевдонаукових працях, не
одержала виважених наукових оцінок на батьківщині.
Поштовхом до вивчення історіографічного доробку журналу УІТ
стала реальна можливість ознайомитися з виданням широкому
колу дослідників в Україні після падіння політико-ідеологічних
перешкод наприкінці 1980-х рр. Одними з перших серед
фахівців в Україні позитивно оцінили журнал Український
історик  Ярослав Дашкевич, Сергій Білокінь, Володимир Сер-
гійчук, констатуючи на зламі 1980-1990-х років, що за
попередній період українознавчі студії поза територією країни
прогресували, в той час як на батьківщині історична наука
перебувала в застійному становищі. Потребу серйозного
переосмислення науковцями України усталених за попередній
період підходів до цілого ряду важливих проблем в українській
історіографії наголосив, оглядаючи матеріали журналу УІТ,
Володимир Сергійчук. Перший рецензійний відгук на
Український історик  появився в Україні у відновлених Записках
НТШ .

З початком 1990-х років з явилася можливість вільно
поширювати журнал і діяльність УІТ на батьківщині.
Різнопланова проблематика Українського історика  привернула увагу
науковців в Україні, активно обговорювалася на ряді
конференцій, тому черговий випуск журналу з нагоди його 30-ліття
спеціально було відведено оглядово-аналітичним матеріалам з
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тематики проблемної історіографії на сторінках Українського
історика . Автори цього випуску  з України й діаспори  не
лише знайомили читача з певним тематичним доробком
журналу за попередні роки, але й аргументовано оцінювали внесок
друкованого органу УІТ в українську історіографію,
окреслювали теоретико-концептуальний і джерельний потенціал цього
видання. Аналітичні статті-дослідження Ярослава Калакури 
Вклад Українського історика  в розвиток національної

історіографічної школи , Джерелознавство в дослідницькій
діяльності Українського історичного товариства , та Ігоря Гирича 
Внесок Українського історика  в грушевськознавство

можна визнати найвагомішими серед тогочасних публікацій, за
правдиву об єктивну оцінку наукового доробку Українського
історика .

У ряді публікацій цього періоду (1990-і роки) діяльність
Українського історика  не тільки науково популяризується в

Україні, що було логічним наслідком поширення діяльності
УГГ, але водночас здобувають оцінку його наукові матеріали,
які до цього були невідомими чи маловідомими історикам на
батьківщині. Щоб уможливити широке використання
матеріалів Українського історика  науковцями, Інститутом
української археографії НАН України було видано покажчик змісту.
Вибрану бібліографію найбільш вагомих матеріалів про
журнал Український історик  за попередній період, які
розкривають тематичний зміст видання (20 позицій), та публікації
загального плану про УІ-УІТ (90 позицій) опубліковано в
укладеному авторкою покажчику змісту журналу за 1963-1997 роки.

При написанні цієї праці було опрацьовано широке коло
різноманітних за характером та змістом архівних документів, в
яких відбилися питання появи й діяльності українського
історичного журналу на зарубіжжі. Основним і надзвичайно
цікавим для нас джерелом став, насамперед, повний комплект
журналу Український історик  з 1963 року. Різноманітні за
характером матеріали самого часопису дозволили з ясувати
широке коло досліджуваних питань: вміщені на його сторінках
численні документальні публікації висвітлюють історію появи
Українського історика  на зарубіжжі й процес його видавни¬
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чої діяльності; матеріали наукової хроніки, інституційно-ре-
дакційна й рекламно-довідкова інформація, некрологія набули
з часом значення джерельних матеріалів і також були
використані з цією метою. Залучаються документи із архіву
Українського історичного товариства (м. Кент, СІЛА), з числа
надісланих на наше прохання до Києва  в оригіналах або копіях 
головою УІТ Любомиром Винарем, а також ті, що вже
відклалися в Україні. Автору була доступною деяка інституційна
документація УІТ, в т. ч. комплект Бюлетеня для членів УІТ
(видавався у СІНА на правах рукопису) за роки існування
товариства, деякі супровідні документи. Окрім того, залучено
документи з фондів українських історичних архівів
(Центральний державний історичний архів України у Києві, Інститут
рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського,
наукового архіву Інституту археології Національної академії
наук України й інших), з деяких відомчих архівів офіційних
установ. Зважаймо на те, що певна частина документальних
матеріалів ще не відклалася в архівах постійного зберігання і
знаходиться на сьогодні в поточному справозданні УІТ та
українських установ. Вони, по можливості, також були
використані. Серед матеріалів поточного архіву УІТ у Києві при
місцевому осередку ім. М. С. Грушевського вже зібрано значну
кількість документів за попередній період (переважно у
ксерокопіях), а також ті документи й матеріали, що вже відклалися за
роки діяльності товариства в Україні.

Залучено епістолярні джерела, спогади засновника-ре-
дактора Любомира Винара та найближчих співробітників
журналу, а також матеріали, отримані листовно та при
безпосередньому інтерв юванні осіб, які мають відповідну інформацію
(Любомир Винар, Олександр Домбровський, Ігор Гирич, Сергій
Білокінь, Ярослав Ісаєвич та інші). Матеріали періодичного
друку, наукова й публіцистична література зарубіжного
походження й видана в Україні, де міститься інформація про
діяльність УІТ та Український історик , використані автором,
як і відповідні до тематики інші матеріали, опубліковані на
сторінках рівночасних періодичних наукових видань,
насамперед в Українському історичному журналі .

20



В основі цієї монографії  матеріали кандидатської
дисертації, яка була захищена автором у 2000 році на Вченій
раді Інституту української археографії та джерелознавства
ім. М. С. Грушевського НАН України. При підготовці
видання їх доопрацьовано і доповнено.

Автор висловлює щиру вдячність за надану можливість
використати джерельні матеріали з архіву УІТ та цінні поради
д-ру габ., професорові Любомирові Винару, д. і. н., професору
Ярославу Калакурі, особлива подяка за доброзичливі
зауваження і рекомендації у процесі здійснення дослідження і
написання монографії д. і. н., професору Геннадію Боряку та науковому
редактору к. і. н. Ігорю Гиричу, а також к. філ. н. Галині Бурлаці
й багатьом моїм колегам, переважно з гурту членів
Українського історичного товариства, які особистою участю у науковому
обговоренні теми сприяли появі цієї праці, яку присвячено
40-річному ювілеєві журналу Український історик .



Розділ 1

ПОЯВА УКРАЇНСЬКОГО

ІСТОРІОГРАФІЧНОГО ЧАСОПИСУ

В ДІАСПОРІ

Стан української історичної періодики
на середину XX століття

Українська історіографія до проголошення державної
незалежності перебувала під відчутним впливом політики, що
суттєво зашкодило її науковій об єктивності Використовуючи
відомі тепер засоби впливу на українське суспільство, правляча
в СРСР комуністична партія поширила з початком 1930-х років
свій ідеологічний контроль на всі суспільні науки. Саме тоді
було брутально обірвано паростки відродження національної
історичної науки, які були безпосередньо пов язані з науково-
організаторською діяльністю Михайла Грушевського (НТШ 
УНТ  Український соціологічний інститут  комплекс
історичних установ ВУАН). Водночас друковані видання було
припинено, установи погромлено, фактично повністю знищено
київську школу істориків1.

Усі наступні десятиліття історичні дослідження в
радянській Україні було підпорядковано вимогам партійності  з
обов язковим базуванням на марксистсько-ленінській
методологічній основі. При цьому свідомо нав язувалася політизація
історичних знань в прагматичних інтересах правлячого
режиму, а самі історики, вважала влада, мали бути бійцями
ідеологічного фронту 2.

Включення західноукраїнських земель до складу УРСР
напередодні Другої світової війни і, як наслідок цього, припи¬
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нення діяльності НТШ, боротьба режиму з істориками
львівської школи Михайла Грушевського, а по суті, з правдивою та
об єктивною історією України 3 негативно позначилися на
стані історичних досліджень. В умовах радянської дійсності в
Україні історія з науки силовими методами була фактично
перетворена на засіб пропагандивного забезпечення існування
тут чужого тоталітарного режиму. Як слушно спостеріг Борис
Крупницький, через історію Кремль хотів вплинути на душу
неросійських народів, переконати їх в тому, як багато вони
завдячують Москві 4.

На досить специфічну й визначальну для того часу
обставину звернув увагу один із дослідників історіографії Анатолій
Санцевич, коли зауважив, зокрема, що для українських
істориків (Інституту історії України) в умовах СРСР як унітарної
тоталітарної держави обов язковим було встановлення тісних
зв язків з московським науковим центром, водночас було
усталено своєрідний поділ праці між істориками в центрі і в
національних республіках з кардинальних питань новітньої
історії  перші повинні були прославляти російський народ
(власне, робітничий клас і селянство) і його месіанську роль
після буремних подій 1917 р. , а від других вимагалося
викривати буржуазних націоналістів (Інституту історії України) 5.
Наталія Полонська-Василенко про цей період згадувала, що
боротьба з істориками в 30-х роках проводилася не по лінії
несприймання марксизму, а по лінії боротьби з націоналізмом,
насамперед  всеукраїнським 6.

Однак, цей шлях був не єдиним варіантом розвитку
національної історіографії у минулому столітті, адже впродовж
його кількома хвилями відбувся вимушений відхід багатьох
науковців з України на зарубіжжя. Історики-емігранти
прагнули працювати за фахом в умовах іншої оточуючої їх реальності.
Олександр Оглоблин, що був одним з них, усвідомлював, що
не від гарного життя стався поділ української історичної науки
на два річища  певна частина українських істориків пішла з
України, за його словами, саме тому, що їм і їхній праці не стало
місця там, де правдива історія України визнана непотрібним,
небезпечним, а навіть шкідливим і ворожим ділом 7.
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Факт розколу української історіографи на дві окремі 
радянську, що за своєю сутністю залишилася російською
націоналістичною, проте була модифікована до політичних умов
тоталітаризму*, і діаспорну, базовану на українській
національній схемі історичного процесу, впроваджену М. С. Гру-
шевським, став цілком очевидним по Другій світовій війні. До
1990-х років в Україні й поза її територією практично
самостійно існували і творили свої власні наукові вартості дві окремі
історіографії України. Надовго розмежував їх ідеологічний су-
перкордон СРСР  Захід , що відгороджував світ будівників
соціалізму і комунізму  від капіталістичного оточення .
Українським історикам випало на власній долі переконатися, що
ніяка ділянка людського знання не стоїть так близько

практичної політики, як історичні науки 9.
Опинившись у становищі вигнанців зі своєї батьківщини

і перебуваючи  методологічно  на цілком протилежній
позиції до заідеологізованої радянської історичної науки,
історики старшого покоління української еміграції, а згодом і молодше
покоління дослідників, що здобувало відповідну освіту і фах на
зарубіжжі, об єктивно не могли уникнути тиску від усвідомлення
примату національного над науковим10. Ця обставина, сама по
собі, не була визначальною, але й не сприяла сцієнтизму й
об єктивності діаспорних досліджень минулого України.

Конкретно-історичні умови буття українського
суспільства й ряду інших народів під російсько-радянським
імперським тиском зумовили потребу обґрунтування політичної
думки й практики відповідними історичними концепціями. Це
було актуально спочатку в період завершення формування
модерної української нації при кінці XIX  на початку XX
століть для визрівання консолідуючої національної ідеї. З
іншого боку, українські історики на зарубіжжі, хоча й
усвідомлювали небезпеку будь-яких партійних  впливів на історичну
науку та прагнули позбутися їх, але не змогли цілком уникнути
позицій модерноцентризму в своїх дослідженнях, що
зумовлювалося об єктивною потребою боротьби за національне
визволення. Показово, що Дмитро Дорошенко ще у 1923 році
сформулював тезу-висновок про особливий вплив на українсь¬
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ку історіографію політичних обставин буття нації, коли
слушно зауважив, що наша національна історіографія є наука про
розвиток історичної думки на тлі національної ідеї 11.

В Україні лише з падінням тоталітарних форм
радянського режиму розпочався процес перегляду

світоглядно-методологічних засад історичної науки. Усвідомлення факту, що
поряд з тим вартісним, що було створено за попередній період
істориками в Україні, науковий доробок діаспорної гілки
української національної історіографії має й свою цілком реальну і
суттєву наукову цінність, прийшло до нас майже під кінець XX
століття. (Проте, варто зауважити, що йдеться про нелегкий
шлях власне наукової історіографії, яка творилася фахівцями
на зарубіжжі. Не слід ігнорувати й той факт, що усвідомлена
діаспорою потреба служіння національним інтересам стихійно
породила поряд із фаховими істориками окреме середовище
натхненних патріотизмом авторів білянаукових  та
псевдонаукових історичних праць, спрямованих на аматорське ширення
правди про Україну , що не мало нічого спільного з наукою12).

Відродження наукової історіографії в незалежній Україні
розпочалося, образно кажучи, не зовсім з пустелі 13, бо цілком
реальною була можливість вільно скористатися раніше
непізнаним на батьківщині науковим доробком діаспорної гілки
національної історіографії, де, як з ясувалося, вже опрацьовано
багато історичних тем і сюжетів. Пізнання накопиченого поза
Україною колосального концептуально-фактологічного
історіографічного матеріалу давало можливість дослідникам
швидше рухатися вперед14. Нині наша історична наука  на шляху
до наукової об єктивності, остаточно звільняючись від
соціальних замовлень як класово-партійних , так і національно-
патріотичних  тощо. Під кінець XX століття появилися новітні
узагальнюючі роботи з історії України, здійснені з
використанням новітніх методологічних підходів, досвіду світової науки15.

Отже, понад півстоліття  до кардинального вирішення
історичної долі України  загальні умови розвитку науки про
минуле України і на рідних землях, і на зарубіжжі не були
особливо сприятливими. Історики в УРСР мали можливість
доступу до архівних першоджерел, проте були обмежені в своїх
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наукових пошуках методологічно і тематично партійними
настановами. Тому всі небажані для влади дослідження
припинялися, їх автори переслідувалися. Ті ж фахівці з української
історії, хто знайшов можливість продовжити наукову працю
на Заході, були обмежені у своїх можливостях, адже до початку
1990-х років не могли й мріяти про доступ до архівних сховищ
України. Та у порівнянні зі своїми радянськими колегами, як
влучно зауважив Іван Лисяк-Рудницький, вони користувалися
двома велетенськими перевагами: свободою слова та прямим
зв язком з світом наукової думки Заходу 16.

Умови, які створювалися історикам для праці в
радянській Україні, були тісно пов язані з політичним курсом влади.
Скажімо, якщо в роки Другої світової війни можна
констатувати деяке послаблення ідеологічного пресингу на українську
історичну науку (в період евакуації було навіть започатковано
видання наукових записок Інституту історії України), то згодом
все досить швидко повернули на круги своя . У повоєнному
голодному 1947 році ЦК КП(б)У видав спеціальну постанову
Про політичні помилки і незадовільну роботу Інституту історії

України Академії наук УРСР , в якій істориків цілком серйозно
звинуватили, що, замість розглядати історію України в тісному
зв язку з історією російського, білоруського та інших народів
СРСР, вони наголошували на відмінності українського
історичного процесу, ідеалізували українських національних діячів,
орієнтуючись у цьому питанні на націоналістичні  настанови
Історії України-Руси  М. С. Грушевського17.

Тоді ж почалося розгортання нової масованої кампанії
боротьби з буржуазним націоналізмом , а, по суті, з
українською історичною наукою. Особливо гострій, хоч і цілковито
неконструктивній, критиці піддавалися праці істориків, які
належали до школи М. С. Грушевського18. 1954 року з нагоди 300-
ліття Переяславської угоди українському народу та історикам
було нав язано схвалені ЦК партії так звані Тези про
возз єднання України з Росією   власне, відцензуровану партійну версію
української історії, відступи від якої не дозволялися.

Оглядаючи долю української історіографії в перші
десятиліття по війні, Олександр Оглоблин умовно виділив два етапи її
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розвитку: перший, вважав він, мав місце у 1945-1953 роках, коли
внаслідок паралічу її на батьківщині тимчасово репрезентація
української історіографії в світі фактично припала на долю
еміграції 19, а другий  з 1953 року (на нашу думку, вірніше
було б  з 1956), коли почалося нове піднесення історичної
науки в Україні в період відлиги . О. П. Оглоблин пише, що вже
від того часу еміграційна наукова історіографія обмежила сферу
своєї діяльності й визначила свої специфічні цілі й завдання,
окреслила власне коло проблем і джерел, які реально було
вирішувати, перебуваючи на чужині. Еміграційні історики
визначали свої дослідницькі перспективи з врахуванням становища
ісгорї науки як в Україні, так і в світовій науці, обирали питання,
які просто не існували або ж не набули актуального значення
для історичної науки на батьківщині 20.

На середину XX століття на Заході діяли різні украшо-
знавчі дослідницькі центри, де працювали історики. З 1945 року
постала Українська вільна академія наук (УВАН). В Європі та в
Америці відновило свою діяльність Наукове товариство імені
Шевченка (НТШ). Обидві інституції мали окремі історичні
секції. Одразу по війні певну дослідницьку діяльність
проводили такі установи як Церковна археографічна комісія при
Апостольській візитатурі (1946), Науково-дослідний інститут
української мартиролога, Інститут генеалогії, однак їхня діяльність,
як і Українського історично-філологічного товариства (після
Праги  у Мюнхені), не була довготривалою й фактично
припинилася21. Дослідження минулого України також
проводилися в науковому осередку Отців василіан у Римі (у
відновлених на Заході Записках чину св. Василія Великого  друкувалися
іншомовні, переважно латиною, дослідження з історії
церкви22 ), в Історичній комісії академічного товариства
національного солідаризму Зарево , Інституті Волині, професурою
мюнхенського Українського вільного університету (УВУ) й іншими.

Як свідчать Олександр Оглоблин, Іван Лисяк-Рудниць-
кий, Любомир Винар, через таку розпорошеність сил
тогочасний стан організації суто наукових історичних досліджень у
діаспорі не можна було визнати задовільним, адже чисельно в
літературі переважали мемуарно-пропагандивні писання. Хоча
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провідні українознавчі установи на зарубіжжі ще тоді прагнули
поставити історичні дослідження на науковий ґрунт23, цьому
заважали певні непорозуміння  головним чином, між
представниками НТШ і УВАН, які претендували на першість
котроїсь з цих інституцій у визнанні бути українською
академією 24. Для налагодження координації наукової співпраці
необхідні були додаткові організаційні зусилля.

Як в Україні повоєнного періоду, так і в умовах діаспори
науковці гостро відчували об єктивну потребу мати свої фахові
( товсті ) періодичні видання й серійні збірники, без чого
складно забезпечити поступ історичної науки. Стан фахової
періодичної літератури на той час не міг задовольняти
істориків ні тут, ні там. Адже з початком 1930-х років наукові
видання, які вміщували матеріали історичної тематики,
припинилися. Журнал Україна , який за часів редагування його
М. С. Грушевським був солідним виданням наукового
українознавства, потім перетворився на звичайний партійний
журнал пропагандистського ґатунку, який згодом взагалі закрили.
У період Другої світової війни у Львові було припинено
видання Наукових записок НТШ , як і діяльність цього товариства.

Поза територією України найважливішими на той час
серійними виданнями або часописами, серед широкого кола
українознавчих матеріалів яких знаходили собі місце й
історичні публікації, були англомовні Аннали УВАН 25 і Записки
НТШ  (обидва видання виходили як неперіодичні збірники),
також Україна  Ілька Борщака у Франції. Часом історичні
матеріали з являлися на сторінках Літературної газети  (СІЛА),
часопису Розбудова держави  та інших еміграційних видань,
серед яких були й суто партійні друковані органи. З-поміж усіх
жодне не відповідало вимогам універсального фахового
періодичного видання, де б могли науково співпрацювати всі
українські історики діаспори  старшого і молодшого поколінь
та незалежно від інституційних непорозумінь.

Як незалежна наукова трибуна солідний історичний
журнал українською мовою  за відсутності єдиного центру
координації дослідницької діяльності українських істориків на
Заході  міг посприяти подоланню розпорошеності сил нау¬
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ковців і підвищенню рівня історико-українознавчих студій, міг
би задовольняти потреби фахівців, які вимушено часто
друкували свої матеріали на сторінках політично-ідеологічних
видань  в українських щоденниках і тижневиках. Відсутність
такого періодичного видання негативно позначалася на
результатах діяльності українських істориків діаспори26.

Будь-яке вузькопрофільне наукове періодичне видання
від початку приречене на обмежене коло читачів і незначний
тираж, саме тому його не так просто започаткувати. З багатьох
причин майже ніколи це не було справою швидко
здійсненною. Стосовно ж українського історичного журналу питання
фінансового забезпечення, що вирішується досить складно в
усі часи, у цьому випадку набувало другорядності. Головні
труднощі лежали в дещо іншій площині  у вимірах
суспільно-політичних, як в умовах діаспори, так і в Україні повоєнної
доби. А доказовим прикладом цьому є непроста і повчальна
історія появи офіційного Українського історичного журналу ,
що став першим історико-українознавчим фаховим
періодичним виданням у другій половині XX століття.

Вперше офіційну заяву про потребу науковців мати свій
історичний журнал ще у 1943 році зробив член-кореспондент
АН СРСР С. В. Юшков у доповідній записці ЦК КП(б)У про
перспективи відновлення науково-дослідної роботи Інституту
історії в Україні після повернення з евакуації27. ЦК не дав тоді
позитивного рішення, а обмежився лише запитом щодо ідеї
такого журналу в директора Інституту історії М. Н. Петровсь-
кого28. Маючи цілком реалістичне уявлення щодо тогочасної
ситуації в УРСР і про ставлення радянської влади до української
історичної науки й істориків, М. Н. Петровський 10 березня
1945 року на нараді з питань історії України в ЦК КП(б)У
відмовлявся від всеукраїнського історичного журналу,
посилаючись на те, що, мовляв, не будемо мати для нього авторів і
гідних матеріалів29.

Така, на перший погляд, не виважена й дивна позиція
керівника провідної наукової установи республіки стане цілком
зрозумілою, якщо ми зважимо на наслідки попередньої
перевірки діяльності Інституту історії України у 1944 році, коли серед
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критичних зауважень українським історикам цілком серйозно
закидалося, що в наявній історичній літературі інституту
майже не показано, що більшовизм є нащадком патріотичних

традицій і культурної спадщини українського народу... не
показано, що ленінізм є продовженням і здійсненням віковічних
мрій українського народу 30. У теперішнього читача ці
документально засвідчені вимоги партократів до фахівців
породжують емоційне сприйняття на рівні гумору й сатири. А на
той час директорові Інституту нескладно було передбачити
відомі наслідки, і він просто не побажав ризикувати.

Однак наукове життя настійно вимагало створення
історичного журналу. 1950 року Президія АН УРСР за
наполяганням вчених-гуманітаріїв звернулася до ЦК КП(б)У з
пропозицією перетворити існуючі наукові записки Інституту історії
України на періодичне видання (ввести передплату, збільшити
тираж)31. Та і на цей раз справа не була вирішена  негативний
висновок відділу пропаганди і агітації ЦК КП(б)У було
аргументовано тим, що важливі наукові праці Інститут історії має
можливість публікувати в загальносоюзному журналі
Вопросы истории  і в наукових записках Академії, а для створення
окремого журналу, нібито, немає ніяких підстав32.

Через 5 років при обговоренні Вченою радою Інституту
історії України статті, спеціально присвяченої питанню про
стан вивчення української історії, що була вміщена в
московському всесоюзному журналі Вопросы истории 33,
науковці ще раз наполягали на тому, як важливо мати свій
історичний журнал для організації дослідницької роботи на
відповідному рівні34.  Безрезультатно. Лише з початком
десталінізації  після відомого своїми історичними
наслідками XX з їзду компартії  історичний журнал в Україні зміг
стати довгоочікуваною реальністю. Цього разу колективний
лист керівництва історичних установ республіки до ЦК КПУ
про створення Українського історичного журналу  (1956)
дав, нарешті, позитивний результат35. Так, лише 1957 року на
хвилі послаблення тотального партійного контролю у Києві
було започатковано Український історичний журнал  (УІЖ),
який став, до слова, єдиним дозволеним радянською владою
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республіканським фаховим періодичним виданням на всьому
просторі СРСР.

Факт появи Українського історичного журналу
справив велике враження на істориків українського зарубіжжя 
вони високо оцінили його як перший конкретний здобуток
своїх радянських колег у постсталінському періоді36. Це
спонукало до більш активних дій щодо координації власних зусиль
на ниві історичних досліджень. Як свідчать матеріали
тогочасної преси, з середини 1950-х років у науковому середовищі
діаспори активно обговорюється необхідність наукового
журналу, що став би спільним для всіх українських істориків на
теренах поза СРСР37.

Ініціатором такого фахового періодичного видання
виступив історик Любомир Винар. Він народився у Львові 1932
року в родині педагогів, і ще дитиною разом з батьками виїхав
з України на хвилі масової української воєнної еміграції. Здобув
університетську освіту у Німеччині (у Мюнхенському
німецькому університеті та в Українському вільному університеті
одночасно). Згодом переїхав до США, де навчався у Вестерн
Резерв Університеті у Клівленді й здобув ступінь доктора
філософії в галузі історичних наук. На той час він був молодим
науковцем, що розпочав професорську кар єру в
американських університетах і водночас усвідомлював себе українським
істориком.

Любомир Винар не раз висловлював свою думку як у
розмовах з автором, так і в своїх друкованих працях, що намір
заснувати такого роду діаспорне видання не вдавалося одразу
втілити у життя через відсутність відповідного порозуміння
між українськими науковими осередками на Заході, головним
чином між НТШ і УВАН.

У 1955 році майбутній редактор-засновник
Українського історика  окреслив проблему українського історичного
журналу в умовах діаспори у листах до провідного українського
науковця Олександра Петровича Оглоблина, який позитивно
сприйняв саму ідею, але відверто висловлював застереження
щодо всіляких труднощів, які виникатимуть на шляху
реалізації цього задуму38.
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При листуванні та в особистих бесідах Л. Винара з О. Ог-
лоблиним окреслювалася концепція історичного журналу як
офіційного друкованого органу самостійного наукового
товариства українських істориків, що не буде пов язане формально
з будь-якою вже існуючою науковою українознавчою
установою на Заході. При цьому значно досвідченіший за Любомира
Винара Олександр Оглоблин погоджувався з думкою, що
спочатку цілком логічно було б створити об єднання істориків, а
вже потім видавати журнал того об єднання39. Як заступник
голови Українського історико-філологічного товариства
(празького, потім у Мюнхені), вчений розглядав теоретично
можливою ідею відродження цього товариства на американському
ґрунті, хоча й визнавав цю перспективу мало реальною.

На думку Олександра Оглоблина, в нових умовах життя
на зарубіжжі краще було б створити нове професійне
об єднання українських істориків різних поколінь із координаційним
центром у Нью-Йорку. Однак, з огляду на реальні обставини та
складнощі, в яких доводилося працювати еміграційним
історикам, нічого не залишалося, як ризикнути діяти
нетрадиційним шляхом. Будуть гроші,  вважав О. П. Оглоблин,  буде
журнал (чи збірник). Буде журнал  легше буде створити
Об єднання 40.

Успішно вирішеною ця проблема могла бути лише за
умов встановлення безпосереднього особистого контакту
ініціаторів з науковими кадрами ( треба створити якесь ядро , 
писав О. П. Оглоблин,  згуртувати кількох відданих цій
справі людей ) і при вирішенні фінансової проблеми. Олександр
Петрович принципово погодився прилучитися до справи і при
потребі особисто очолити нову фундацію, але він відмовлявся
виступити ініціатором цього діла й особисто провести
необхідну організаційну роботу, покладаючись в цьому на молодшого
за себе й енергійнішого Любомира Винара41.

Для широкого обговорення українською громадськістю
ідеї створення нового об єднання істориків та історичного
журналу Любомир Винар помістив тоді у газеті Свобода
(США) свою статтю До питання організації історичних
дослідів , де наголосив, що створення професійного товариства
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українських істориків у діаспорі та відповідне періодичне
видання було на той час невідкладною потребою. При цьому він
висловив сподівання, що майбутній журнал могли б видавати
спільно НТШ та УВАН42.

Ідея, що зародилася і була висловлена публічно, почала
набувати собі прихильників і опонентів рівночасно. У червні
1956 року на неофіційній зустрічі істориків, що відбулася після
наукової конференції Історичної секції УВАН у Нью-Йорку,
коли обговорювалися проблеми, окреслені у згадуваній нами
статті, її учасники  О. Оглоблин, Л. Винар, М. Чубатий, Л. Со-
невицький, П. Грицак  визнали цілком слушною ідею
товариства і журналу (лише один з них, останній, висловлював
деякий сумнів у доцільності цих ініціатив)43.

Перспективу видання історичного журналу або збірника
Л. Винар обговорював того ж року з діаспорними діячами
Ю. Лавріненком та М. Прокопом, які займалися виданням
Літературно-наукового вісника , що виходив від Сучасної

України  (партійне видання) і Української літературної
газети . Ініціативу вітали, та надати практичну допомогу у виданні
окремого історичного журналу вони не могли, правда,
запропонували, щоб в наступних однорічниках
Літературно-наукового вісника  ввести окрему історичну секцію за редакцією
Олександра Оглоблина44. Та сталося так, що видання самого
цього збірника після виходу першого тому припинилося.

Володимир Кубійович, редактор Енциклопедії
українознавства , відвідавши 1957 року США, мав зустріч з
Любомиром Винаром і до ідеї створення товариства та нового
історичного журналу поставився тоді досить стримано (однак згодом,
з середини 1960-х років, став членом УІТ і співробітником
Українського історика )45.

1958 року у статті Криза організації історичних дослідів ,
вміщеній у Свободі , Любомир Винар ще раз привернув увагу
громадськості до актуального завдання створення організації
українських істориків, яка б не лише формально об єднала
дослідників, але й спромоглася видавати своє фахове
періодичне видання. Історик вважав, що такий журнал мав би велике
значення не лише для науки, а й для української культури
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взагалі, бо навколо нього в умовах діаспори мав би змогу
гуртуватися український науковий світ, що привело б до
відродження завмираючих історичних дослідів 46.

Однак, протягом другої половини 1950-х років задум
створення товариства українських істориків та фахового
часопису на зарубіжжі втілити в практику не вдалося.

Під час роботи 11 Міжнародного історичного конгресу
істориків 1960 року у Стокгольмі кілька українських науковців,
які брали участь у ньому, підтримали ідею створення
історичного товариства та журналу. Діячі НТШ також не були проти
створення товариства українських істориків, але ніхто, як
згадує Любомир Винар, не брався до практичного здійснення цих
проектів47.

Початок 1960-х років приніс нову ідею про неперіодичне
видання  Історіографічний збірник  від Історичної комісії
Зарево , де б вміщувалися різні матеріали з української історії
та допоміжних історичних наук. Це так зване академічне
товариство національного солідаризму Зарево , що було під
впливом ОУН А. Мельника, виникло 1949 року у Мюнхені за
ініціативою Марка Антоновича і об єднувало еміграційну
українську молодь. При ньому створювалися різні студійні
комісії , й одна з-поміж них  з українознавства та з
ідеологічної проблематики. Починаючи з 1951 року, наукові
дослідження членів цієї комісії друкувалися на сторінках щоквартальника
Розбудова держави , який виходив за редакцією Марка

Антоновича, а пізніше Богдана Винара, проте в 1958 році видання це
було припинене і на початок 1960-х років ще не відновлене.
Головою історичної комісії Зарева  в середині 1950-х років був
Марко Антонович, а 1960 року її очолив Любомир Винар48.
Перше число майбутнього Історіографічного збірника
практично було вже сплановано49, але цей задум не діждався свого
втілення з огляду на аналогічну ініціативу УВАН, яка появилася
майже одночасно.

В Історичній комісії УВАН, головою якої був Олександр
Оглоблин, на пропозицію Івана Лисяка-Рудницького було
скликано спеціальну ініціативну групу для організації наукових
конференцій. На одному з засідань цієї групи, 27 січня 1962
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року, обговорювалася можливість нового періодичного
видання УВАН історичного спрямування, оскільки Аннали УВАН  як
неперіодичні збірники представляли переважно монографічні
твори50. Під час наступної конференції УВАН у СІЛА
обговорювали завдання цієї групи й вирішили не розпорошувати
сили  не створюючи товариства українських істориків,
концентрувати зусилля на виданні наукового органу у формі
тематичних збірників українською мовою . Саме так
зародився проект Історичних збірників УВАН  і була створена
спеціальна редакційно-видавнича комісія для їх підготовки,
очолювана І. Лисяком-Рудницьким51.

Не було рації започатковувати одночасно подібні між
собою історичні видання. Пропозиція Л. Винара про злиття двох
проектів не отримала підтримки у І. Лисяка-Рудницького. До
того ж і О. Оглоблин з певних міркувань застерігав проти цього
на його думку, певні непорозуміння у відносинах голови
редакційно-видавничої комісії УВАН з НТШ та УВУ, які мали місце,
не сприяли б консолідації українських істориків діаспори52.

Від ідеї Історіографічного збірника , який мала намір
видавати комісія Зарево , довелося тимчасово відмовитися,
проте й Історичний збірник  УВАН так і не зміг вийти
друком. Любомир Винар згадує, як усе це привело його до
усвідомлення тієї обставини, що поява наукового історичного
журналу, враховуючи певну пасивність старшого покоління
українських науковців, можлива лише за активності
молодших. До того ж, участь молоді дала б можливість позитивно
впливати на взаємини між науковими установами діаспори53.

З інших міркувань, як свідчить Любомир Винар,
історичний науковий журнал на Заході був потрібен українцям ще й
тому, що він мав стати у міжнародних вимірах своєрідним
суттєвим доповненням (але  не додатком!) до офіційного
київського УІЖ у, обмеженого рамками офіційної радянської
ідеології. Водночас діаспорний історичний журнал мав би бути
трибуною для наукових дискусій, для спростування
тенденційних поглядів і фальшивих концепцій національної історії, а
це слугувало б піднесенню престижу української історіографії у
світовій науці54.
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Не відмовляючись на майбутнє від ідеї історіографічного
періодичного збірника, Любомир Винар під тиском обставин
трансформував її на той час до більш реалістичного для
втілення формату історико-інформативного бюлетеня, що слугував
би поширенню бази української зарубіжної історіографії. Цю
ідею науковець активно обговорював з широким колом колег,
що працювали у різних країнах Заходу, при особистих
зустрічах або в листуванні: з Марком Антоновичем, Олександром
Оглоблиним, Наталією Полонською-Василенко, Богданом
Винарем, Ігорем Камінецьким, Олександром Домбровським,
Ярославом Пастернаком, Іваном Лисяком-Рудницьким, Петром
Курінним, Іринеєм Назарком, Левом Биковським та іншими
дослідниками. До обговорення він залучив видатного
американського історика і редактора престижних англомовних
історичних журналів С. Гаррісона Томпсона, з яким разом
працював тоді в університеті штату Колорадо55. Більшість позитивно
поставилася до ідеї, та в дійсності мало хто вірив у
життєздатність цього проекту. Оптимістами цього задуму, за
спогадами його автора, спочатку були лише Лев Биковський, о. Іри-
ней Назарко та Олександр Домбровський56.

Так з середини 1950-х і до 1963 року тривав період
розробки концепції українського історичного журналу на
Заході, добору відповідної назви, пошуку шляхів забезпечення
матеріальної бази для незалежного наукового видання, яке
фактично мало виходити українською мовою для нечисленної
аудиторії фахівців. В умовах зарубіжжя все це породжувало
чимало проблем і потребувало тривалого підготовчого
періоду, що передував появі журналу Український історик 57.

Ця остання концепція журналу спочатку окреслювала
нове видання як історичний інформативний бюлетень для
поширення історіографічно-бібліографічної бази української
науки. Передбачалося, що в задуманому Любомиром Винарем
періодичному виданні будуть друкуватися тільки короткі статті,
матеріали хроніки, бібліографія, рецензії та дещо з архівних
документів58. Ці обмеження диктувалися прагненням не
дублювати й не складати своїм виданням конкуренцію ініціативі
І. Лисяка-Рудницького  Історичним збірникам  УВАН.
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Щоб почати здійснювати задумане, залишалася
дрібниця   віднайти реальні кошти на періодичне видання.
Переконаний у значущості задуму, молодший за багатьох своїх колег і
тому вільніший від умовностей Любомир Винар почав
випробовувати всі можливі шляхи для розв язання проблеми
фінансового забезпечення журналу. Здебільшого вони, за
документальними свідченнями, викликали певну недовіру та деякі
серйозні застереження від Олександра Оглоблина, Марка
Антоновича й інших59.

Засновник журналу згадував про те, як він вдавався до
різних варіантів вирішення цієї непростої проблеми. Якось він
запропонував видавцям журналу Смолоскип , що виходив за
редакцією Осипа Зінкевича, якого Любомир особисто знав ще
з 1950-х років60, щоб два випуски журналу були відступлені
Історичній комісії Зарево  (розуміємо так, що йшлося про
тимчасове перепрофілювання фінансових витрат
видавництва), але ця пропозиція не знайшла схвалення61. Ще до цього, у
1956-1957 роках, коли планувалося видавати історіографічні
збірники комісії Зарево , Любомир Винар звертався з питань
їх фінансування до видавництва Пролог , а вже у 1963-1964
роках йому довелося вдруге звертатися туди ж з аналогічною
пропозицією, але і на цей раз не вдалося досягти бажаного
результату62.

Врешті, ініціатору вдалося домовитися про надання
незначної фінансової підтримки з Марком Антоновичем, який,
хоча сам і не вірив у цілковитий успіх цього проекту63, та все ж
погодився передати певну суму з тих коштів, що залишилися у
нього від журналу Розбудова держави , який на той час не
відновився б4. Але й цього було недостатньо. Пошуки тривали.

Щоб зменшити друкарські витрати, Любомир Винар
уклав тимчасовий договір з українсько-американською
видавничою спілкою в Чикаго ( Ukrainian-American Publishing &
Printing Co. Inc. ), яка видавала щомісячник Самостійна
Україна   орган Організації державного відродження України,
(середовище ОУН-м). Сторони досягли домовленості про
можливу суттєву знижку на друкарські витрати для перших
чисел журналу в обмін на право видавництва дати передрук
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частини матеріалів на сторінках часопису Самостійна
Україна 65. Однак, засновник Українського історика  принципово
не погодився на початкову пропозицію, щоб історичний
журнал став друкованим додатком до цього партійного видання66.
У фінансовому відношенні цей договір практично уможливив
випуск найперших чисел журналу, хоча для друкарні це було
справою збитковою, про що з деяким розпачем, хоча в цілому
доброзичливо, писав 18 серпня 1965 року управитель
чиказької друкарні І. Петручок у листі до Л. Винара67. Також і спогади
редактора-засновника свідчать, що при випуску перших трьох
чисел Українського історика  управителі друкарні Українська
видавнича спілка  М. Панасюк та І. Петручок надали значну
матеріально-технічну допомогу68.

У жовтні 1963 року в Самостійній Україні , число 10
(176), рік видання VI, на сторінках 17-25 було вперше видруко-
вано тематичний блок під назвою Український історик  (з
використанням кліше майбутнього УІ формату бюлетеня), де
вміщувалися матеріали, які були підготовлені для першого
числа журналу, зокрема важлива стаття Олександра Оглоблина
Завдання української історіографії на еміграції  й деякі інші69.
Цим матеріалам передувало коротеньке редакційне
повідомлення такого змісту: Завдяки співпраці з головою Історичної
комісії Зарево , п. Д-ром Л. Винарем, маємо змогу відкрити в
нашому журналі відділ п. з. Український історик , що
появлятиметься 4 рази на рік .

Ініціатор Українського історика  після того
наголошував, що не мав будь-яких партійно-ідеологічних мотивів у
співпраці з чиказьким видавництвом, хоч потім йому цим не
один раз докоряли. Появу цієї публікації він виправдовував в
одному з листів до Олександра Оглоблина так: Найкраще,
якщо б У.І. появлявся окремо  але наразі це неможливо через
фонди. І так я зайшов в борги, etc. Я дав дозвіл С.У.
передруковувати матеріял з тим, що друк коштує значно менше 70.

Невдовзі, на початку листопада71 1963 року вийшов
друком перший окремий випуск журналу Український історик
(ч.1), доповнений деякими матеріалами. У цьому випуску було
подано такі вихідні дані: Число 1  1963  Рік 1 , без
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зазначення місця видання та вказівок про наклад. Він налічував
24 сторінки, мав вигляд зброшурованого зошита форматом
280 х 210 мм. Наприкінці випуску було зазначено, що це 
історичний бюлетень, який появляється чотири рази на рік , і
видає його Історична комісія Зарево , а редагує д-р Л. Винар.
Також було подано адрес редакції квартальний: 634, Highland
Avefnue]. Boulder. Colorado] , та вказано ціну річної
передплати  2.00 дол.72

Наклад першого, як і наступного випуску Українського
історика   бюлетеня (ч. 2-3 за 1964 рік), що становив 200
примірників, сам редактор мав розповсюдити серед
українських науковців, насамперед істориків, і культурних діячів, яких
хотілося б бачити потенційними авторами і передплатниками
історичного журналу на Заході73.

З виходом першого числа журналу Олександр Оглоблин
взявся застерігати засновника Українського історика  проти
будь-яких обставин, що можуть прив язати нове фахове
видання до партійної літератури74. Однак, при подальшому
обговоренні реального фінансового стану новоствореного журналу,
коли причини для занепокоєння були очевидні, а старший і
досвідченіший Олександр Петрович не міг порадити в цьому
питанні, у нього вже не лишилося аргументів проти такої
співпраці редактора-видавця Українського історика  з чи-
кагською друкарнею75. Та й сам Любомир Винар, за його
словами, щиро прагнув видавати У.І. зовсім самостійно і не
в язатися з будь-якими ідеологічними виданнями або установами 76.

Обираючи назву для нового періодичного видання
української історіографії на Заході, редактор-засновник
перебирав кілька варіантів. Врешті він обрав для свого дітища назву
Український історик . Любомир Винар виходив з тих

міркувань, що вона має якнайкраще відображати характер і зміст
цього фахового науково-інформаційного видання, на
сторінках якого поряд з оглядами-рецензіями та спеціальним
розділом наукової хроніки вміщувалися б також короткі статті
на важливі історичні теми та публікації джерельних матеріалів.
Існували й інші початкові варіанти назв: Український
історичний квартальные , Український історичний огляд , але врешті
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залишено було відомий нам  Український історик 77. Щодо
найпершого варіанту назви  Історіографічний збірник , то
від неї довелося відмовитися з огляду на змінену концепцію
видання (вже не збірник, а періодичний інформативний
бюлетень), до того ж все ще залишався актуальним ще не втілений
задум Івана Лисяка-Рудницького  видавати із схожою назвою
Історичний збірник  УВАН. Зважаючи на ту обставину, що

справа цього проекту УВАН дещо затягувалася, Любомир
Винар все ще не полишав остаточно свою надію на видання в
майбутньому історіографічного збірника праць еміграційних
істориків від Історичної комісії Зарево 78.

Поряд з вирішенням проблеми фінансового
забезпечення та питання вибору назви велика увага від самого початку
приділялася справі формування редакційного портфеля.
Засновник усвідомлював, що перспективи журналу не в меншій
мірі, ніж від фінансів, залежатимуть від бажання провідних
українських істориків співпрацювати в ньому.

Для першого числа нового періодичного видання
Олександр Оглоблин, йдучи назустріч особистому проханню
Любомира Винара79, написав коротку програмну статтю, в якій
сформулював головні завдання українських істориків в умовах
діаспори80. Поряд із редакційним зверненням, саме вона
відкривала перше число нового історичного журналу. Інші
матеріали для цього випуску склали статті та рецензії, одержані
редактором від Василя Дубровського, Богдана Винара, Романа
Климкевича, Михайла Ждана і Наталії Полонської-Василенко.

Поява 1963 року на Заході фахового журналу
Український історик  започаткувала нову специфічну сторінку в історії
української історіографії другої половини XX століття. Журнал
Український історик , який з того часу виходить українською
мовою ось вже 40 років безперервно, згодом став не лише
авторитетним виданням серед фахівців, але й неординарним
явищем у національному і світовому історіографічному процесі.

Феномен Українського історика   це правдивий доказ
збереження тяглості національного історіографічного процесу
попри всі потуги компартійної влади в Україні заборонити
писати правду про наше історичне минуле, попри настійні
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домагання перетворити історичну науку на батьківщині в
служницю політичних потреб режиму. Зберігаючи кращі
традиції національної історіографії, традицію об єктивних
історичних досліджень, Український історик   трибуна вільної
асоціації вчених на зарубіжжі  гідно виконав місію антитези
офіційному Українському історичному журналу  доби
радянського тоталітаризму, коли київське видання фактично було
перетворене владою на інструмент поширення й укорінення в
науці  й суспільній свідомості грубих фальсифікацій

української історії.
Оглядаючи з ретроспективи років пройдений шлях

Українського історика , його засновник неодноразово
висловлювався щодо періодизації історії журналу. Один з варіантів
наукової періодизації Любомира Винара, що, на нашу думку, був
найбільш вмотивованим, наводимо нижче.

Перший період  роки 1963-1964, це був період виходу
історичного журналу в якості бюлетеня Історичної комісії
Зарево  (числа 1-4), коли видання мало, в основному,

інформаційно-бібліографічний характер.
Другий період  від 1965 року до середини 1980-х років,

колон у наступні два десятиліття з моменту набуття офіційного
статусу друкованого органу Українського історичного
товариства журнал у новому форматі розбудовувався як періодичне
видання української історіографії на Заході; наслідком цього
стало зростання наукового авторитету видання та визнання

його в українських і неукраїнських наукових колах зарубіжжя.
Третій період  з другої половини і до кінця 1980-х

років: у зв язку з розширенням тематики публікацій видання
УІТ набуло характеру історико-українознавчого журналу.

Четвертий період  започатковано 1990-го року: його
ознаменовано поширенням співпраці діаспори з науковцями
України, що сприяло трансформації журналу УІТ у спільне
видання для істориків України й діаспори81.

Дослідивши предметно майже сорокалітню історію
розвитку журналу Український історик  на тлі історії
Українського історичного товариства, автор вбачає можливим
запропонувати свій, дещо інакше вмотивований, варіант періодизації,
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коли кожен з трьох періодів має свій особливий конкретний
зміст та характеризується суттєвими особливостями
видавничої діяльності. Саме за такою періодизацією розглядається
нижче історія журналу:

1- й період: Український історик   бюлетень
Історичної комісії Зарево  (1963-1964 роки);

2- й період: Український історик   орган Українського
історичного товариства, журнал історії та українознавства на
Заході (1965-80-і роки).

3- й період: період новітньої історії журналу, коли
Український історик  трансформується в загальноукраїнське фахове
періодичне видання національної історіографії, спільне для
науковців діаспори й України (від 1990 року)82.

Український історик   бюлетень Історичної комісії
академічного товариства Зарево  (1963-1964 рр.)

У коротенькому зверненні Від редакції , з якого
розпочинався перший (окремий) випуск журналу Український
історик , що побачив світ під кінець 1963 року, читачам
повідомлялося, що основною метою нового історичного видання є
систематичне ознайомлення широкої громадськості з
історичними дослідженнями, в першу чергу, з історії України та
східноєвропейського регіону. Серед редакційних програмних
тез зокрема зазначалося: Будемо старатися всебічно насвітлю-
вати історичну проблематику, наукову діяльність українських і
чужинецьких інституцій, інформувати про працю поодиноких
дослідників, подавати огляд нових видань і взагалі провадити
потічну історичну бібліографію 83. Далі було вміщено
запрошення до всіх українських наукових установ і науковців
співпрацювати у новому періодичному виданні, також
висловлювалося сподівання, що Український історик  стане виконувати
функцію історичного й інформаційного журналу усіх наших

наукових інституцій 84.
На 24 сторінках першого числа Українського історика  

бюлетеня  було розміщено різні за характером матеріали, які
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структурно поєднувалися у кілька розділів-рубрик. Випуск
містив 5 невеликих за обсягом статей, першою з яких було
подано працю Олександра Оглоблина Завдання української
історіографії на еміграції . Вона містила теоретично-програмні
настанови і була спеціально приготовлена для цього випадку. В
цій статті обговорювалися важливі проблеми змісту й
основних завдань наукової роботи еміграційних українських
істориків. Будучи переконаним, що українська еміграційна
історіографія є лише частиною цілої української історіографії ,
О. П. Оглоблин специфікував ці завдання з огляду на реальні
можливості дійсно наукової праці в умовах діаспори85.

Далі у першому випуску було подано ще чотири короткі
статті: з проблематики козаччини, авторства Любомира
Винара, частину першу гострополемічної статті українського
сходознавця Василя Дубровського (псевдонім Історик ) про
тогочасне становище радянського Азербайджану, деякі
міркування Богдана Винара щодо координації діяльності наукових
установ діаспори та інформаційну за характером статтю
Романа Климкевича про новоутворене на Заході Українське
генеалогічне і геральдичне товариство.

Від самого початку у журналі закладалася традиція
джерельних публікацій. У рубриці 3 архіву  було вміщено
тематичну добірку епістолярних джерел з особистого архіву
Любомира Винара. Це були листи українського історика Ілька
Борщака з Франції, які важливі тим, що в них обговорювалися
різні проблеми дослідження історії України.

Першими матеріалами рубрики Про згаслих  стали
статті-некрологи про Володимира Дорошенка (написав Л. Ба-
чинський) та про Івана Багряного  передрук з Українських
вістей . Згодом досвідченіший Олександр Оглоблин порадив
редактору, що у журналі доцільніше вести некрологію лише
стосовно вчених, переважно істориків86. Однак тоді редактор
залишився при думці, що подеколи треба також містити згадки
про творців історії  провідних політичних і суспільних діячів
і цього принципу він і дотримувався у 1960-х роках87.

Перше число історичного бюлетеня мало солідний
рецензійний і хронікальний розділи. У рубриці Огляди-рецен-
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зії  було представлено матеріали наукової критики, які подали
Любомир Винар, Михайло Ждан (був автором двох рецензій) і
Наталія Полонська-Василенко. Розділ Хроніка  містив
коротку інформацію про видавництва, наукові інституції та
конференції, також тези-повідомлення Над чим працюють
українські науковці . Звісно, йшлося про українське зарубіжжя.

В окремому роздіїїі Бібліографія  подавалися анотації
на ті нові історичні видання англійською мовою, які тематично
співвідносилися з українською чи східноєвропейською
тематикою. А насамкінець випуску було вміщено Редакційне
повідомлення  у формі звернення до авторів і видавництв з
проханням надсилати нові книжкові видання для анотацій і
рецензування, також містилася інформації! рекламного
характеру про продаж редакцією деяких книжок.

Цей докладний опис змісту першого числа
Українського історика  засвідчує науково-інформаційний характер ново-
з явленого видання з історії України, що вигідно відрізняло
його від багатьох тогочасних діаспорних часописів популярно-
пропагандивного спрямування. Сам редактор-засновник
Любомир Винар з виходом першого числа цього періодичного
видання, виважено оцінюючи його роль, висловився так:
Характер журналу наразі популярно-науковий і інформаційний 88.

Примітно, що на відміну від Українського історичного
журналу  та й багатьох інших наукових періодичних видань,
організації! видавничого процесу Українського історика
починалася досить нетрадиційно. Перше число його було
укладено й видано практично зусиллями однієї людини  молодого
українського історика Любомира Винара. Редколегії, як такої,
на початку у нового періодичного видання просто не було.

Маємо свідчення, що редактор-засновник своєчасно
піклувався про відповідну рекламу свого видання. Олександр
Оглоблин в одному з своїх листів до Любомира Винара
схвалював розміщення ним рекламних повідомлень про Український
історик  в газеті Свобода , радив помістити їх ще й в інших
виданнях у СІЛА, а також у європейських газетах89. Іншою
важливою справою, яку теж треба було безвідкладно
налагоджувати, стало розповсюдження нового видання90.
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Марко Антонович схвально відгукнувся на перше число
ініційованого Любомиром Винарем журналу й повідомив, що з
його появою попередні сумніви, які були, остаточно розвіяні.
Він же практично допоміг налагодити розповсюдження
Українського історика  у Канаді  в Едмонтоні, Монреалі, Саска-
туні й Торонто91. Олександр Оглоблин, у свою чергу, порадив
редакгору-засновнику звернутися до зацікавленої в одержанні
Українського історика  особи з Мюнхену, яка, можливо,

допоможе організувати передплатників з Німеччини і взагалі з
Європи92. Вже у наступному випуску бюлетеня (ч. 2-3 за 1964 рік) на
звороті обкладинки повідомлялися адреса адміністрації цього
видання у СІЛА та адреси його представників в усіх основних
країнах поселення української діаспори  у Канаді (М.
Антонович), Англії (В. Бондаренко), Франції та Німеччині (А.
Жуковський) і Австралії (С. Міщук). Це є найкращим доказом
вдало проведеної відповідної організаційної роботи щодо
поширення нового українського історичного журналу в діаспорі.

Початок було покладено, проте фінансові труднощі були
досить відчутними. Ще 1964 року після багатьох позитивних
відгуків, які прийшли на перше число, хоча іноді траплялися й
інші  виникла ідея шукати можливості перетворити
Український історик -бюлетень на товстий  журнал93.

Наступне, друге число історичного бюлетеня також
зредагував сам Любомир Винар, і воно було цілком готове до
друку,94 але саме через фінансові труднощі видавничий процес
було затримано і число не вийшло своєчасно окремим
випуском. В той же час молодші і дехто із старшого покоління
науковців несхвально відгукнулися на появу першого числа,
дорікаючи навіщо, мовляв, було розбивати сили 95.

Ситуацію фінансового напруження щодо забезпечення
видавничо-друкарських витрат журналу в 1963-1964 роках
документально ілюструє один із тогочасних листів управителя
чикагської друкарні Івана Петручка до редактора. Йшлося про
полагодження остаточних розрахунків між замовником і
друкарнею: вартість робіт за друк перших випусків журналу
(чч.1-4) становила всього 974 американських долари, і
управитель вкотре докладно роз яснює редакторові Л. Винару всі
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статті витрат аж до найдрібніших і врешті, втративши
терпіння, пише прямо: . .редактор Панасюк, йдучи назустріч Вашим
проханням допомогти в видаванні Вам Історика, поставив
ціну друку таку низьку, що друкарня видавала Вам Історика
майже без заробітку, зрештою, я вже один раз Вам про це
писав 96.

Саме через фінансові труднощі наступний випуск
вийшов друком із суттєвою затримкою та поєднаними числами
(ч. 2-3 за 1964 рік) на 56 сторінок, про причини цього редакція
відверто повідомляла читачів, звертаючись по допомогу до всіх
небайдужих до справи97. Вперше у цьому випуску було видру-
ковано список добродіїв, що вже пожертвували певні суми на
розбудову часопису98. Відтоді було започатковано традицію
оприлюднювати на сторінках журналу списки всіх меценатів,
т. з. дарителів , що фінансово підтримували Українського
історика  й Українське історичне товариство, і робилося це без
огляду на розмір найменших сум, що надходили. Водночас,
реальні суми коштів, які протягом довгого часу докладали в цю
справу з власних кишень засновник-редактор Любомир Винар
і його найближчі співробітники  Марко Антонович,
Олександр Домбровський та інші, як правило, не оголошувалися99.

Вже багато років по тому, в незалежній Україні згадуючи
ті часи, головний редактор журналу розповідав автору про
появу Українського історика , а на запитання, чи дійсно була
вже така необхідність дякувати зі сторінок журналу поіменно
кожному, хто давав свої п ять і навіть один-два долари на
редакційні потреби, відверто відповів: Хоча тут (в Україні 
Л.С.) і ходили такі думки, що ми нібито мали ці долари з
американської розвідки, а в цей час ми були щиро вдячні, як
хто давав і 50 центів на нашу справу, бо все робили члени
редколегії без будь-якої платні і в міру своєї спроможності 100.

Однак і у стані фінансової скрути редакція прагнула
будь-що зберегти науковий характер часопису, не відступатися
від наукового підходу у формуванні редакційного портфеля й
принципово відмовляла деяким авторам у публікації
історичних досліджень  сумнівної наукової вартості, хоча за
розміщення їхніх матеріалів на сторінках журналу було обіцяно
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певні грошові суми101. Натомість видавці журналу багаторазово
зверталися за матеріальною допомогою до багатьох діаспорних
громадських інституцій та діячів, до читачів свого журналу,
вважаючи такий шлях єдино можливим і цілком виправданим.

Засновник Українського історика  вважає, що з огляду
як на фінансові, так і організаційні справи, 1964 рік був
найбільш критичним періодом для журналу, і мова йшла про
його існування і розвиток або його кінець 102.

У 1964 році фактично розпочалося формування
редакційної колегії Українського історика , до складу якої редакго-
ром-засновником свідомо залучалися авторитетні українські
фахівці з різних країн, з різних українознавчих інституцій,
представники різних поколінь українських науковців на Заході.

Оскільки черговий випуск Українського історика  з
фінансових причин появився друком із запізненням, поєднавши
числа 2-3, у ньому вже зазначалася редакційна колегія, яку склав
гурт вчених-ентузіастів з числа професорів мюнхенського
Українського вільного університету і співробітників Історичної
комісії Зарево , а Олександр Оглоблин водночас був і діячем
Української вільної академії наук.

Перший склад редакційної колегії Українського
історика   з еміграційних українських науковців, які проживали
в різних країнах Європи й Америки  на довгі роки лишався її
основним кістяком. До нього ввійшли: Любомир Винар
(головний редактор), Марко Антонович, Василь Дубровський,
Богдан Винар, Михайло Ждан, Ігор Каменецький, Роман Клим-
кевич, Олександр Оглоблин, Наталія Полонська-Василенко, з
четвертого числа журналу в роботу редколегії включився
Олександр Домбровський, а з 1965 року приєдналися Ярослав
Пастернак і Теодор Мацьків. Це була команда самовідданих
ентузіастів, за словами Л. Винара,  гурт одержимих духом
ідеалістів , які зуміли вдержати український історичний журнал
на зарубіжжі, бо ні за редакційно-технічну роботу, ні за статті в
журналі не отримували ніякої платні й гонорарів103.

Основний обсяг роботи, не лише редагування, але й
справа організаційно-координаційного забезпечення
життєдіяльності видання (запрошення авторів та листування з ними,
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справа поширення видання серед української громадськості в
країнах зарубіжжя та надсилання його до найбільших
бібліотек, розбудова фінансово-матеріальної бази та інші) впав на
плечі головного редактора видання Любомира Винара. Один з
його найближчих колег, який від початку пройшов поряд з
ним крізь всі перипетії на тривалому шляху Українського
історика , Олександр Домбровський, свідчить про цей період
діяльності редактора журналу, що окрім редагування він
кожного року від 1963 р. писав сотні листів у цих справах, і це
діялося і діється коштом різних особистих і родинних
вигод 104 , і все це вимагає часу й жертвенної, іноді майже понад
людські сили праці, щоби вдержати Українського історика  на
науковому рівні при організуванні автури, фінансової сторінки
та адміністрування включно з технічною працею при мовній
редакції й коректі 105.

Майже з кожним наступним випуском зміст журналу
поширювався. Вже 1964 року в Українському історику  було
започатковано нові тематичні рубрики: Біографія ,
Геральдика і сфрагістика , Ювілеї , Мемуаристика , Дискусія , в
яких подано цікаві й важливі матеріали як з історіографії, так і
з допоміжних історичних дисциплін.

Оцінюючи ініційоване ним видання, що мало фахове
спрямування й виходило на зарубіжжі українською мовою,
Любомир Винар в одному з тогочасних листів до Олександра
Оглоблина серед найвагоміших переваг насамперед наголошував
на незаангажованому характері українського історичного
журналу: ...головне  маємо свій власний орган, в якому можемо
свобідно, без жадних цензур, висловлюватися. І це основне. Це ж
одинокий журнал історичний поза межами батьківщини 106.

В Україні появу діаспорного журналу Український
історик  було помічено фахівцями майже одразу. Доказ тому 
опублікований факт, що зафіксував випадок під час зустрічі на
XII Міжнародному історичному конгресі у Відні 1965 року:
коли у неформальній розмові було піддано суттєвій критиці
київський УІЖ , тогочасний директор Інституту історії
Академії наук УРСР К. К. Дубина без будь яких аргументів заявив
колегам, що ваш Український історик  не кращий за наш
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Український історичний журнал 107. Повідомляючи цей факт
від імені секретаріату УІТ у хронікальному розділі
Українського історика , Любомир Винар зазначив, що тут не місце
проводити докладне порівняння між УІ  та УІЖ ем, однак
правомірно стверджувати, що більшість матеріалів у київському
журналі явно пропагандивно-політичного характеру, які
мають мало спільного з українською історичною наукою і можуть
бути лиш джерельним матеріалом у дослідах впливу
комуністичної партії на поневолену історіографію України 108. Про
цей випадок Іван Лисяк-Рудницький, свідок й учасник тієї
короткої розмови у Відні, залишив таку ремарку: ...обставини
не дозволили на те, щоб роз яснити, чому ці два історичні
періодики, київський та еміграційний, такі неспівмірні, що їх
навіть трудно порівнювати 109.

Сам головний редактор Українського історичного
журналу  Федір Павлович Шевченко в одній із своїх статей
мимоволі (чи свідомо?) оповістив широке коло читачів в Україні, що
українські історики на зарубіжжі мають свій історичний
журнал, і в ньому було відзначено 100-літній ювілей М. С.
Грушевського110.

У травні 2000 року на Міжнародному історичному
конгресі у Чернівцях Ярослав Ісаєвич робив доповідь з історії
розбудови української самостійницької державної думки і у зв язку з
цим згадував, що в Україні 1960-х років знали про вихід за
кордоном журналу Український історик . Академік навів досі
маловідомий факт: у карпатських горах на Івано-Франківщині, у
криївці біля Болехова, патріоти з Українського національного
фронту, зокрема Дмитро Квецько і Зеновій Красівський,
підручними засобами розмножували на друкарській машинці журнал
Воля і Батьківщина . Саме там передруковано було деякі

важливі матеріали з тогочасного Українського історика , адже діячі
українського революційного підпілля добре усвідомлювали, чим
загрожує втрата історичної свідомості для народу. З накладу в 15
примірників, на які тоді були спроможні, більшість, на жаль,
попала до рук КДБ (комітету держбезпеки), але деякі числа
розійшлися по руках, і ця інформація слугувала поширенню
історичної правди в Україні111.
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Доречним у цьому контексті видається нам уривок
одного листа з оцінкою діяльності Українського історика  за
попередні десятиліття, що серед інших був надісланий з України з
нагоди 35-літнього ювілею журналу. ...Ви єдині боролися в
нашій історичній науці, коли це було неможливо або майже
неможливо в Україні. Саме Ви підготували й опублікували
сотні розвідок про наше далеке й ближче минуле. В роки
тоталітарного безпросвіття ми жадібно вчитувалися в сторінки
Українського історика , коли вдавалося якимсь чином дістати
його. Саме завдяки Вашій невтомній подвижницькій праці
яничарам не вдалося знищити нове покоління дослідників
української минувшини ,  зазначив у ньому президент
національного університету Києво-могилянська академія
Вячеслав Брюховецький112.

На противагу Українському історику  київський
Український історичний журнал  в добу тоталітаризму був виразником
офіційної радянської історіографії, і не з волі науковців це
видання використовувалося як трибуна партійної пропаганди113.
Так, за підрахунками Михайла Ждана 1971 року в УІЖ і на
історію України було відведено не більше 20% місця і переважно
у відділі повідомлень і заміток, а решту займала партійна
тематика114. Інший рецензент УІЖ у М. Мельник, оглянувши доступні
йому на Заході 17 номерів київського журналу із 36 за 1976-1978
роки, наводить свої підрахунки: із загальної кількості вміщених
264 матеріалів лише 31, або 13,5%  присвячені українській
тематиці взагалі і є аполітичними , проте з-поміж них лише 11
статей  з минулого України (в 17-ти номерах журналу)115.

За часів радянської дійсності Український історик  з
ідеологічних причин був невизнаним і практично
недоступним читачам в Україні. Неповний комплект УІ  відкладався у
колишньому фоні спецхрону  Центральної наукової
бібліотеки Академії наук у Києві, і лише декілька розрізнених чисел
зарубіжного історичного журналу за часи відлиги , потім
перебудови  потрапили в той час до фондів наукової бібліотеки

Інституту історії.
За умов ідеологічних утисків національної історіографії з

боку тоталітарного режиму в Україні зусиллями українських
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вчених на зарубіжжі була реалізована одна з альтернативних
можливостей  наукове вивчення минулого України
розгорталося у вільному світі. Ця окрема діаспорна гілка національної
історіографії була виплекана ціною жертовної праці
українських істориків, які фактично без доступу до джерел і
архівосховищ продовжували працювати професійно й творили нові
історичні вартості без будь-якої державної підтримки, лише
звертаючись часом за матеріальною підмогою до свідомої
частини української громади. Історія появи й розвитку
Українського історика   це один з доказів усвідомлення ними

довготривалої вимушеної розлуки з Україною, і свідомий опір
можливості втратити назавжди українську барву у плетиві
світового історіографічного процесу.

Орган Українського історичного товариства: журнал
історії і українознавства у діаспорі (1965-1980-і рр.)

Любомир Винар згадував у розмові з автором, що коли
після перших випусків зайшла мова про перетворення
бюлетеня на товстий  журнал, то надходили пропозиції як від діячів
НТШ, так і представників УВАН в Америці, й вони звали до
себе  з метою фірмувати  надалі Українського історика 116.
Це тільки посилило прагнення мати цілком незалежне  як від
партійних кіл, так і від будь-якої з існуючих українських
інституцій  наукове періодичне видання, яке давало б можливість
вияву вільної історичної думки й сприяло б збереженню
кращих традицій української національної історіографії поза
батьківщиною.

На початковому етапі Олександр Оглоблин навіть
висловлював побоювання, чи не зашкодить створення
редакційної колегії з науковців, які вже є представниками певних
інституцій, незалежності нового видання. Через ці сумніви питання
про фірму  він вважав другорядним117. У листах до Любомира
Винара він схвалив намір перейти на формат повноцінного
журналу й обіцяв особисто допомагати в редакційній справі,
але без оголошення і зайвої реклами . Щодо питання колек¬
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тивної редакції вчений зазначав: Не думаю, щоб наразі треба
було творити редколегію: хай журнал стане на ноги,
зміцниться  отоді можна буде й редколегію завести... поки що досить
головного редактора 118.

Натомість Наталія Полонська-Василенко відразу
прийняла запрошення до співпраці в редколегії журналу119. Від
самого початку вона з ентузіазмом поставилася до ідеї створення
самостійного історичного товариства, яке б фірмувало
Український історик , давала добрі поради в цій справі, зокрема,
запропонувала перетворити саму редакцію часопису на
ініціативну групу товариства істориків120.

Після активного обговорення проблеми поміняв свою
думку і Олександр Оглоблин, застерігав надалі лише від
легковажності й формалізму, вважаючи, що створення нового
історичного товариства в діаспорі  справа досить складна, а
робити це лише на папері  ніяк не можна, щоб не скомпрометувати
остаточно саму ідею121. До того досвідченіший у справах вчений
висловив свій сумнів, чи так легко буде відібрати  журнал од
Зарева , яке, за відгуками у пресі, дуже ним дорожить 122.

Про долю Українського історика  й необхідність
заснування на зарубіжжі Українського історичного товариства в
якості його опікуна  О. П. Оглоблин обмінювався думками в
листуванні з Н. Д. Полонською-Василенко123. Коли ж
Олександр Петрович визнав остаточно, що Українське історичне
товариство треба творити  хоч би заради збереження
Українського історика 124, він дав слушні поради, як краще
розв язати справу. Дуже важливо, наголошував він, не тільки
скласти відповідну програмну статтю-заклик, але й персонально
запросити до Ініціативної групи ряд найавторитетніших
науковців. Як пише Любомир Винар, Олександр Оглоблин своїм
авторитетом вченого сприяв позитивному сприйняттю
науковою громадськістю самої ідеї створення УІТ, окрім того, він
особисто звертався до потенційних кандидатів у члени
Ініціативної групи125.

Коли Любомир Винар підготував проект офіційного
звернення ( Комунікат ) у справі утворення УТГ126, Олександр
Оглоблин особисто відредагував його текст та розробив проект
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структури Історичного товариства, яка передбачала обрання
Управи, голови та його заступників, секретаря-скарбника,
контрольної комісії. Він же дав свої рекомендації щодо кандидатур127
та порадив, як практично  кореспонденційним шляхом
(анкетним опитуванням)  провести вибори Управи товариства128.

Щоб реально прискорити справу організації Історичного
товариства, Наталія Полонська-Василенко подала ідею
перетворити саму редакційну колегію Українського історика  на
Ініціативну групу Українського історичного товариства (УІТ)129.
Її підтримали Василь Дубровський та Олександр
Домбровський130. Склад ініціативної групи мав бути розширеним шляхом
запрошення українських науковців з різних країн світу, до
яких Любомир Винар і звернувся особисто короткими листами
з відповідними пропозиціями131.

Наслідком проведених таким чином переговорів було
створення Ініціативної групи УІТ, до складу якої ввійшло 17
українських науковців з різних країн світу, переважно з числа
членів УВАН, НТШ і професорів Українського Вільного
Університету та з інших університетів. Це були: Марко Антонович,
Богдан Винар, Любомир Винар, Ілля Витанович, Олександр
Домбровський, Василь Дубровський, Михайло Ждан, Ігор
Каменецький, Роман Климкевич, Петро Курінний, Михайло Міл-
лер, о. Іриней Назарко, Олександр Оглоблин, Євген Онацький,
Ярослав Пастернак, Наталія Полонська-Василенко і Микола
Чубатий132.

На пропозицію Олександра Оглоблина Любомир Винар
погодився стати координатором діяльності Ініціативної групи.
Він розіслав до всіх її членів обіжний лист  від 20 січня 1965
року і проект звернення про ініціювання товариства  для
колективного обговорення й затвердження133.

Чергове четверте число Українського історика  (яке
вийшло друком під кінець 1964 року ще у старому форматі зоши-
та-бюлетеня) відкривав офіційний документ Комунікат
(звернення) Ініціативної групи у справі утворення
Українського історичного товариства. У цьому документі за
підписами 17 членів Ініціативної групи наголошувалася необхідність
об єднання усіх українських істориків і дослідників допоміж¬
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них історичних дисциплін поза батьківщиною, що можливо
при підтримці прихильників-меценатів з числа зацікавлених
історією України. У переліку головних завдань, що постають
перед утворюваним Товариством, окремою позицією
зазначалося: Видавати і розбудовувати історичний журнал
Український історик"134.

Оскільки матеріальні умови проживання українських
науковців у різних країнах поселення були досить скромними і
через поважний вік певної частини з них спеціально зібратися
разом на Установчу конференцію УІТ було досить складно,
вирішили проводити Установчі збори також
кореспонденційним шляхом ( листовний референдум ). Саме для цього було
виготовлено та розіслано поштою всім потенційним
кандидатам в УІТ бланки членських заяв у супроводі з текстом Кому-
нікату  від Ініціативної групи135.

Тим дослідникам, які виявили свою підтримку УІТ і
повернули підписані членські заяви, у лютому 1965 року було
надіслано т. з. Виборчий листок  з переліком кандидатів до
Управи УГГ136. Але ще до цього всі члени Ініціативної групи
мали можливість подавати власні пропозиції щодо
персонального складу кандидатів до Управи товариства137.

За підсумками проведеного референдуму на правах
установчих зборів 1 березня 1965 року стало офіційною датою
утворення Українського історичного товариства, яке мало на
той час 45 членів-засновників138. Було обрано Управу УІТ, її
Президію, Контрольну комісію. Про все це офіційно було
повідомлено на сторінках Хроніки  наступного випуску
Українського історика  за 1965 рік139, який вперше тоді вийшов у
новому книжковому форматі вже як офіційний орган
Товариства українських істориків  (на звороті титульної сторінки
було також зазначено: Видає Українське історичне
товариство )140.

Створення самостійного товариства українських
істориків у діаспорі засвідчило прагнення оберігати кращі традиції
української історичної науки та підносити її міжнародний
авторитет. З цих міркувань УІТ визначило своїм завданням:
...причинитися до розбудови вільної української історичної
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науки і тим самим виконати свій обов язок перед українською
й світовою наукою й перед українським народом 141.

Ось так з початком 1965 року було реорганізовано
Український історик , який набув тепер статусу офіційного
друкованого органу УІТ і почав виходити як науковий
щоквартальний журнал у новому книжковому форматі (240 х 168 мм).

Олександр Оглоблин, обраний головою Українського
історичного товариства, не вважав прийнятним для себе бути
рядовим членом редколегії друкованого органу142. За власним
бажанням він формально вийшов тоді з членів редколегії
часопису, але фактично й надалі лишався найближчим
порадником і співробітником головного редактора журналу. Лише
згодом, з 1986 року, офіційно було поновлено його членство в
складі редколегії журналу УІТ.

Як і передбачалося, складання і друк Українського
історика  було перенесено з СІЛА до Німеччини і, за
попередньою домовленістю, укладеною ще в травні 1964 року з
тогочасним директором мюнхенської друкарні Logos  (власність
української католицької церкви у Німеччині) Г. Наняком143,
саме тут друкували журнал УІТ протягом наступних 22-х
років. Відповідальність за художньо-технічне оформлення
журналу взяв на себе Фелікс Кордуба, який з часом став
директором цієї друкарні і до кінця свого життя багато допомагав
видавцям журналу144.

У 1965 році відповідальним адміністратором журналу
було призначено Олексу Вінтоняка, засновника українського
видавництва Дніпрова хвиля  у Мюнхені. Він же очолив
Головне представництво Українського історика  у Європі,
заступивши першого офіційного представника журналу Аркадія
Жуковського145.

Вирішення питання матеріального забезпечення справи
видання друкованого органу УІТ цілком покладалося на членів
товариства і його прихильників, які надавали фінансову
допомогу на розбудову Українського історика  та інші видавничі
цілі товариства. Переглянуті нами Бюлетені УІТ  за 1967-1969
роки, що видавалися окремими брошурами на правах
рукопису за редакцією Романа Климкевича, містять відомості про
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меценатів Українського історика 146. Так само у самому
журналі були постійно згадувані поіменно майже всі дарителі .

Усі співробітники Українського історика  працювали на
громадських засадах, адже журнал, який видавали переважно
на пожертви земляків, довго не мав стабільного матеріального
забезпечення. Редактор Любомир Винар, на чию долю випало
найбільше повсякденного клопоту, свідомо відмовився від
плати за редагування журналу147.

Документальними свідченнями незадовільних
матеріальних умов видавничої діяльності у 1960-70-х роках можуть
слугувати досить характерні численні звернення Управи УІТ і
редакції до читачів і передплатників журналу з проханням
своєчасно сплачувати членські внески (члени УІТ, які
сплачують внески, одержували журнал без додаткової оплати) і
вносити добровільні пожертвування на розбудову матеріальної
бази журналу148. Традиційними на сторінках журналу або ж на
окремих вкладних листках до нього стали також спеціальні
публікації іменних списків осіб, що вже зробили свій
доброчинний внесок для підтримки журналу.

З метою заохочення до таких дій не тільки серед членів
УІТ, а й сторонніх осіб було введено умовну категорію
меценатів Українського історика . Спочатку до загальної категорії
меценат  зараховувалася кожна особа, яка зложить щорічний

даток не менше дол. 10.00, або установа не менше дол. 20.00  
саме так повідомлялося, скажімо, на одному з перших окремих
вкладних аркушів, що був віднайдений автором в одному з
примірників журналу (ч. 3-4 за 1966 р.) під назвою Збірне
меценатство Українського історика 149. Згодом, з нагоди 15-
ліття журналу, Управою УІТ було впорядковано порядок
присвоєння різних почесних категорій дарителів : фундатори
УІ  складали на видавничі цілі пожертви від 500 до 1000 дол.,

меценати  від 300 до 500 дол. (представники обох категорій
водночас зараховувалися до членів УІТ довічно й одержували
журнал та інші видання товариства), добродії УІ  робили
внесок від 100 до 300 дол. (з правом одержувати журнал три роки)
і прихильники УІ  вносили від 50 до 100 дол. (одержували за це
однорічну передплату)150. Серед громадськості діаспори періо¬
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дично практикувалося проведення разових ювілейних
добровільних пожертв на журнал151.

Ще одним способом залучення добровільних внесків
стала традиція опублікування імен добродіїв, які склали гроші
на вінок для пошанування померлих, але віддавали їх, заради
увічнення пам яті своїх рідних і близьких, на розбудову
українського історичного журналу в діаспорі. Для прикладу, Роман
Пристай з Рочестера на вшанування пам яті померлого в Сибіру
свого брата Петра передав на журнал у 1977 році 500 доларів152.

Як вже зазначалося, головний редактор Любомир Винар
однозначно заперечив отримання будь-яких грошей на
утримання журналу з американської розвідки153, хоч такі
звинувачення раніше публічно закидалися видавцям Українського
історика  деякими радянськими критиками, що на догоду
партійним настановам викривали тоді
буржуазно-націоналістичних фальсифікаторів історії України .

Саме через незадовільні фінансові можливості історичний
журнал вимушено виходив у 1960-70-х роках поєднаними
числами, переважно двічі на рік, а XV том журналу вийшов річником
за весь 1978 рік. Згодом ця особливість  випускати журнал
поєднаними числами  узвичнилася й збереглася донині154.

Слід відзначити, що Олександр Домбровський, який
знає справу з особистого багаторічного досвіду як один із
найактивніших довголітніх співробітників журналу, звернув
увагу на порівняно високу ефективність
матеріально-фінансових затрат, які спрямовувалися громадськістю діаспори на
Українській історик . Оформлення передплати на журнал

здійснювала адміністрація Українського історика  у СІЛА (за
тією ж адресою, що й редакція  Р.О. Box 261, Bowling Green,
Ohio 43402, USA ) або в Європі (адреса: Dr. О. Wintoniak,
Dniprowa Chwyla , 8 Muenchen 2, Dachauerstr. 9, West Germany ),
про що можливо було довідатися з вкладного аркуша Від
адміністрації Українського історика  до книжки числа 3-4 за
1967 рік.

Олекса Вінтоняк забезпечував розсилку журналу із
Мюнхена до передплатників та бібліотек. Як свідчать виявлені нами
джерела, 1972 року Український історик  (за 1969 р. і наступні)

57



було надіслано саме ним до Центральної наукової бібліотеки
АН УРСР у Києві155, проте журнал осідав у т. з. спецфонді  і не
був доступним широкому колу читачів.

У багатьох регіонах СІЛА й Канади, у Німеччині, Франції,
Великобританії, Австрії та Австралії було визначено офіційних
представників Українського історика , які на громадських
засадах займалися справою розповсюдження журналу УІТ.
Докладні адреси їх за всі роки незмінно подаються на палітурках
журналу. Однак справа розповсюдження журналу в Європі
постійно перебувала серед актуальних проблем діяльності УІТ.
Головний редактор видання постійно обговорював її у листах
до представників діаспори з різних країн, маючи надію, що
вони посприяють практично вирішенню цього завдання. Так,
у одному з листів до члена редколегії журналу відомого
літературознавця Юрія Бойка-Блохина (Німеччина) редактор
зазначив: Нам конче треба поширити УІ на європейському терені.
Найкраще зачинати від Англії і я про це п. Кордубі писав 156.

Започаткований нетрадиційно  спочатку періодичне
видання, а вже потім утворено науково-громадську інституцію,
офіційним органом якої став журнал  Український історик
має ще ряд особливостей, які вирізняють його серед інших
фахових періодичних видань. Навряд чи знайдеться ще хоча б
одне видання такого ґатунку, яке від моменту створення й
протягом свого тривалого  вже ось 40 років  існування
виходить під редакторством однієї особи. Один цей факт, за
словами Олександра Барана, є в анналах української
історіографії унікальне явище 157. Інша особливість редакційної
роботи Українського історика  (як і видавничої діяльності УІТ в
цілому) полягає в тому, що всю поточну роботу редакційна
колегія журналу, керована головним редактором, веде
переважно кореспонденційним шляхом, лише при нагоді в
зустрічах на різних наукових конференціях обговорюються задуми
при безпосередньому особистому спілкуванні. І до сьогодні ця
метода  незмінна особливість в діяльності редколегії УІ ,
коли майже всі актуальні питання головний редактор узгоджує
кореспонденційним шляхом (раніше  листовно, тепер 
факс-повідомлення й електронна пошта) або телефоном158.
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Від 1966 року з нагоди важливих ювілейних дат редакційна
колегія журналу започаткувала традицію видавати спеціальні
тематичні випуски, де переважна частина матеріалів відповідно
присвячувалася оголошеній тематиці. Тематичні числа
Українського історика  цього періоду було присвячено до таких
ювілейних дат: 100-річчя від дня народження М. Грушевського
(1966), 50-річчя Української національної революції 1917-1920
років (1967), 70-ліття від дня народження та 50-ліття наукової
праці О. Оглоблина (1970), 100-ліття Наукового товариства імені
Шевченко (1973), 40-річчя від дня смерті М. Грушевського
(1974), 10-ліття Українського історика  (1975), 40-ліття наукової
праці О. Домбровського (1977), 30-річчя науково-академічної
діяльності Л. Винара (1981), 100-ліття народин Д. Дорошенка,
В. Липинського, М.Слабченка (1982/83), 20-річчя Українського
історика  (1983), 50-річчя з дня смерті М. Грушевського (1984),
20-річчя УІТ (1985). Також окремі томи, цілком або частково,
були присвячені 80-річчю від дня народження О. Ольжича-Кан-
диби (1985, 1986), до 1000-ліття Хрещення України-Руси (1988,
1989), 25-ліття Українського історика  (1988), 90-річчя від дня
народин та 70-річчя наукової праці О. Оглоблина (1989).

Подання тематично згрупованого матеріалу в таких
спеціальних випусках журналу давало можливість більш
послідовно висвітлити ту чи іншу важливу історичну чи
історіографічну тему.

У другому періоді історії розвитку журналу УІТ (1965 
кінець 1980-х років) було закладено більшість з традиційних
рубрик журналу, найважливіші з-поміж них такі: Дискусія і
полеміка  (1967), Наукові установи  (1969), Українські вчені ,
Воєнна історіографія  (1970), Українська еміграція  (1971),
Грушевськіана  (1972), Методологія  (1978), Історичні

джерела  (1980) та Історична документація  (1981), Періодизація
й термінологія  (1982), а також Літературознавство ,
Шевченкознавство  (1986), Мазепіяна  (1987), Джерела до історії
церкви  (1987), ЮОО-ліття Хрещення України , Історія
української преси  (1988) та деякі інші.

Важливі зміни в діяльності Українського історика
відбулися в середині 1980-х років, коли на пропозицію головного

59



редактора журналу Любомира Винара було проведено його
реорганізацію159. Орган УІТ остаточно самовизначився як
журнал історії та наукового українознавства, хоча вперше за таким
грифом появилося число журналу ще за кілька років до цього
(1983, чч. 2-4). У тематику публікацій історичного журналу ще
раніше епізодично вкраплялися деякі матеріали з поля
наукового українознавства (зокрема, у 1972 вперше з явилася
рубрика 3 історії мови ), і вже відтоді таким матеріалам у журналі
було відведено постійне місце, хоча основний обсяг журналу,
як і раніше, належить матеріалам історичної проблематики.
Закріплене нововведення збільшило як коло залучених авторів,
так і число зацікавлених передплатників журналу.

До складу редакційної колегії часопису саме в цей
період влилися авторитетні науковці  Олександр Баран, Юрій
Бойко, Олег Ґерус, Тарас Гунчак. Якщо до 1985 року
редакційна колегія журналу складалася з 12 чоловік, то надалі склад її
було поширено, і до числа її членів були введені: Аркадій
Жуковський, Всеволод Ісаїв, Василь Омельченко, Богдан Руб-
чак, Ігор Стебельський, Орест Субтельний, Дмитро Штогрин.
За згодою Олександра Оглоблина було відновлено офіційне
повідомлення у журналі про його входження до складу
редколегії160.

У 1985 році, поряд з головною редакцією й

адміністрацією журналу в США (за безпосереднім керівництвом
Любомира Винара), було створено ще одне редакційне бюро
Українського історика  у Канаді під керівництвом Марка Антоновича.
Сам він, в різні періоди, але загалом багато років, був мовним
редактором журналу і від самих початків зробив багато для
становлення цього видання.

Коли відійшла в минуле коротка доба хрущовської
відлиги  в УРСР, і розпочався період відвертої русифікації та
зумисного фальсифікування історії України на догоду
партійним настановам, утримання журналу українських істориків
на Заході, на переконання членів Українського історичного
товариства, ставало справою національного престижу, бо ж
кожна нація, кожна держава має свій історичний орган, який

репрезентує наукові досягнення в ділянці історії 161.
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У хроніці УІ  зафіксовано такий цікавий момент,
перевірити який за іншими джерелами нам поки що не вдалося:
той факт, що на Заході існував науковий історичний журнал,
який націоналісти  видавали українською мовою, нібито
суттєво вплинув на долю Українського історичного журналу  в
УРСР, бо коли переважну більшість українських наукових
видань у середині 1970-х років переводили на російську мову,
цьому часопису було дозволено зберегти україномовність162.

В Українському історику  1970-80-х років досить
частими були гострі ремарки щодо Українського історичного
журналу , особливо у розділах хроніки. На важливі матеріали
київського УІЖ у вміщувалася наукова критика в рецензійному
відділі багатьох чисел УІ . У той час у самому УІЖ і про УІ
згадували значно рідше: по-перше, щоб не привертати зайвий
раз увагу до зарубіжного видання, по-друге, радянські партійні
історики ганили буржуазно-націоналістичних
фальсифікаторів історії України  в окремих спеціально замовних виданнях 
брошурах та книжках про буржуазне українознавство 
знаряддя ідеологічних диверсій імперіалізму .

Видавці й автори Українського історика  були
уважними до обставин розвитку історичної науки на батьківщині,
тому журнал послідовно фіксував всі прикрості, що
відбувалися з нею на тлі тогочасного суспільного життя в УРСР. На
середину 60-х років журнал УІТ констатував унеможливлення
вільного розвитку історичних дослідів у задушливій ідейно-
політичній атмосфері  радянського суспільства, і в рубриці
Вістки з України  було повідомлено про перші арешти серед

української інтелігенції163.
В Українському історику  ніколи не було огульних

підходів до оцінки радянської української історіографії. Автори і
дописувачі журналу були уважними й прискіпливими
рецензентами наукового доробку своїх колег в Україні  за чверть
століття на сторінках УІ  було вміщено багато оглядів,
анотацій і рецензійних відгуків як на важливі матеріали з УІЖ у,
так і на інші видання з історії України, хоча доступ до них на
Заході, зрозуміло, був дещо утрудненим. Журнал УІТ не
залишав поза увагою факти грубої фальсифікації історії України
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радянською наукою і систематично вміщував на своїх
сторінках відповідну критику, зокрема, на офіційний 2-томник
Історії УРСР, Радянську енциклопедію історії України та інші
офіційні видання.

Історики українського зарубіжжя співчутливо
поставилися до тієї ситуації, в якій після 1972 року опинилися їхні
колеги в Україні. Олександр Оглоблин із жалем відзначив на
сторінках УІ , що відомі й заслужені історики усувалися з
редколегій видань, з наукових інститутів, з громадського
життя, водночас відійшли в небуття і забуття старші, досвідчені
і кваліфіковані історики , а журнали, й зокрема УІЖ , та
серійні наукові збірники скорочувалися або їх вихід просто
припинявся164.

Діаспорний історичний журнал завжди надавав
моральну підтримку тим вченим і культурним діячам в Україні, які в
добу Шелеста  намагалися реабілітувати деяких

дореволюційних істориків (М. Костомарова, М. Драгоманова, О.
Лазаревського, Д. Яворницького, до певної міри, і самого М.
Грушевського), а потім у добу застою  чинили опір русифікації та
відстоювали самобутність українського народу і мали мужність
заявити, що в УРСР викривлюється історична правда, бо саме
через партійний контроль історики, як визнав Михайло
Брайчевський, були змушені приховувати загальновідомі і цілком
беззаперечні факти 165.

В Українському історику  було підтримано й належно
оцінено зусилля тих представників української інтелігенції, які
вболівали за долю історичної науки в Україні. Серед них 
Михайло Брайчевський, Юрій Бадзьо, Іван Дзюба, Валентин
Мороз та інші. Вміщуючи на своїх сторінках передрук
переданого на Захід відкритого листа-звернення Ю. Бадзя до
російських та українських істориків журнал УІТ на початку 1980-х
років прагнув з свого боку привернути увагу світової
громадськості до процесу тотальної русифікації та знищення історичної
науки в Україні та історичної свідомості в пам яті її народу166.

Майже чверть століття обидва українські історичні
журнали  київський УІЖ  та діаспорний УІ   одночасно,
проте під різним кутом зору відображали стан української
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історичної науки, погляди українських істориків, їх наукові
дискусії, віддзеркалювали різні, в т. ч. контроверсійні, напрями
та наукові концепції історичних досліджень минулого України.

Поряд з українською мовою, якою журнал з
принципових міркувань видавався на зарубіжжі від самого початку, було
вирішено допустити публікувати на його сторінках деякі
важливі матеріали англійською та іншими мовами, що їх
використовує світова наука167. Це відкривало можливість залучити до
співпраці у журналі представників молодшого покоління
істориків українського походження, які здобули фахову освіту вже
на зарубіжжі й переважно пишуть свої праці англійською та
іншими мовами. Це також уможливлювало появу в журналі
УІТ праць деяких іноземних науковців з українознавчої чи
методологічної тематики168.

Ще одна помітна зміна відбулася 1987 року, коли було
вирішено перенести місце друкування журналу з Німеччини
назад до Америки. Це рішення мало дві вагомі причини: з
одного боку, після смерті Фелікса Кордуби  він як директор
друкарні Логос  опікувався до цього видавничо-технічною
стороною журналу  треба було знову узгоджувати питання
про друк журналу з новою адміністрацією, а з іншого боку, на
той час більшість передплатників Українського історика  була
вже саме з країн Америки, і перенесення друку наближувало
журнал до читачів і водночас зменшувало витрати на пересилку.

З початком 1987 року було досягнуто домовленості щодо
друку журналу УІТ у СІЛА з керівництвом Ukraprint Inc.
(видавництво Осипа Зінкевича). Уповноважений у видавничих
справах президент фірми Віталій Зінкевич офіційно взяв
зобов язання щодо складання, друку та розсилки журналу
Український історик  накладом 1000 примірників у видавництві
Ukraprint Inc.  (Woodstock)169, що було закріплено
відповідним контрактом170. Саме тут журнал складали й друкували
кілька наступних років, допоки не з явилася можливість
перейти до послуг наукового видавництва, що й було здійснено171.
Починаючи з 1993 року, журнал Український історик
виходить друком у видавництві наукового спрямування COMPU-
TOPRINT Corp.  у Кліфтоні (США).
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Отже, упродовж другого періоду своєї історії, який
розпочався з перетворення Українського історика  на
друкований орган УІТ у 1965 році й охоплює чверть століття  до
кінця 1980-х років, діаспорний журнал швидко еволюціонував
від інформаційного бюлетеня до рівня визнаного фахового
періодичного видання української історіографії на Заході,
матеріали якого відтоді реєструються в міжнародному
бібліографічному виданні Historical Abstracts  та інших солідних
бібліографічних довідниках.

Український історик   загальноукраїнське
видання науковців діаспори й України

Найновіший, третій період розвитку Українського
історика , який триває нині, розпочався на зламі 1980-90-х
минулого століття з появою реальної можливості
започаткувати співпрацю видавців діаспорного історичного журналу з
науковцями України та вільно поширювати часопис на
батьківщині.

Під час наукового відрядження 1989 року до США Сергій
Білокінь, який на той час вже був відомий своїм публічним
виступом про необхідність відновлення на батьківщині
чесного імені Михайла Грушевського172, з ініціативи Любомира
Винара був ознайомлений з журналом УІТ, і йому найпершому
серед науковців України було запропоновано співпрацювати в
редколегії Українського історика 173.

Вагомою публікацією журналу, в якій переконливо
стверджувалася актуальність розгортання практичної співпраці
істориків України й діаспори, став виклад виступу Сергія Білоконя
Про становище історичної науки в Україні  на конференції в

Ратґерському університеті СІЛА в березні 1990 року.
Виступаючи на ній, вчений наголосив, що в Україні у середовищі незаан-
гажованих науковців починає переусвідомлюватися
попередній період наукової діяльності й набуває визнання очевидний
факт, що в роки холодної війни і застою центр
українознавчих студій вийшов поза територію , а для успішного розвитку
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української історичної науки необхідним є об єднання обох її
відгалужень  тієї, що в краю, і тієї, що в діаспорі 174.

Наприкінці 1989 року на установчих зборах
Американської асоціації україністів, які відбувалися в стінах Гарвардського
університету, голова Українського історичного товариства
Любомир Винар познайомився з представником Археографічної
комісії Академії наук України Геннадієм Боряком, який
поінформував його про видавничі плани цієї комісії, зокрема про
нові перспективні напрямки джерелознавчих досліджень і
щодо Грушевськознавчої тематики175.

Любомир Винар надіслав згодом до Києва офіційний
лист із СІЛА на ім я голови Археографічної комісії АН УРСР
Павла Соханя, де висловлював зацікавлення у співпраці,
зокрема стосовно опрацювання архівних матеріалів М. С.
Грушевського176. У квітні 1990 року керівництво Археографічної комісії в
офіційній відповіді повідомило про свою згоду на співпрацю з
УІТ у широкому діапазоні українознавства та висловило
зацікавлення у творчих контактах177.

Саме з цих моментів, коли стала фактичною реальністю
співпраця з науковцями України, починається, на нашу думку,
якісно новий період діяльності Українського історичного
товариства і його друкованого органу  журналу Український
історик . На адресу наукових установ із США до Києва в порядку
книгообміну надсилаються видання УІТ, і серед них  перші
комплекти журналу Український історик  за попередні роки.

Велику роль відіграло особисте відвідання України
професором Любомиром Винарем у вересні 1990 року. Між
Українським історичним товариством і Археографічною комісією АН
УРСР тоді було підписано офіційну Угоду про
співробітництво 178. Також було встановлено контакти УІТ з Товариством
охорони пам яток історії і культури, зокрема з львівською
обласною організацією, очолюваною Ярославом Ісаєвичем179.
Під час київських і львівських зустрічей голова УІТ особисто
познайомився з багатьма науковцями і культурними діячами в
Україні, які свідомо стали на шлях повернення об єктивної
історичної правди. Згодом більшість із них стали членами
Українського історичного товариства180.
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Невдовзі після історичної події 1991 року  здобуття
Україною державної незалежності  за ініціативою голови УІТ
і нових членів почали виникати осередки товариства в Україні:
11 серпня 1992 року  у Львові, 20 серпня  у Києві, а згодом
і в інших містах  у Дніпропетровську, Острозі, Ужгороді,
Дрогобичі, Черкасах181. У своїй діяльності осередки УІТ в
Україні гуртуються навколо журналу Український історик ,
об єднуючи переважно науковців університетських центрів, з
академічних кіл та архівно-музейних установ у Києві. Як наслідок
цієї співпраці, значна частина друкованих матеріалів журналу
за 1990-і роки належить авторам з України.

Було визначено офіційних представників Українського
історика  в Україні, а розповсюдження журналу спочатку взяла
на себе культурологічна Фундація ім. Олега Ольжича. До складу
редколегії журналу УІТ було введено Михайла Брайчевського,
Ярослава Дзиру, Віктора Зарубу182. З 1994 року Михайло
Брайчевський був офіційно затверджений на співредактора
журналу, а склад редколегії на запрошення керівництва УІТ
поповнили нові члени з числа провідних істориків наукових установ і
університетів України  Ярослав Дашкевич, Ярослав Ісаєвич,
Микола Ковальський, Ігор Гирич, Володимир Сергійчук, Юрій
Мицик.

Незнаний довгі роки на батьківщині Український
історик  досить швидко став у нас визнаним авторитетним
науковим виданням. Наслідком співпраці Українського історичного
товариства та Інституту української археографії та
джерелознавства НАН України та практичної реалізації укладеної ними
Угоди про співробітництво  1993 року у Києві було видано

бібліографічний покажчик Українського історика  за 1963-
1992 роки183. Це уможливило використання українськими
дослідниками публікацій журналу при опрацюванні багатьох
актуальних тем і сюжетів з минулого України, що й засвідчується
численними посиланнями на журнал УІТ в опублікованих
цими роками наукових працях.

Високу оцінку фахівців здобув внесок журналу
Український історик  за ЗО років його існування на міжнародній
науковій конференції Українознавство в розбудові держави
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(Київ, 14-16 жовтня 1993 р.). Друга сесія цієї конференції, яку
проводили спільно Міністерство освіти України, Інститут
українознавства Київського університету і Академія наук України,
була спеціально присвячена темі Український історик  і
проблеми будівництва української держави . Учасниками сесії
було внесено чимало конкретних пропозицій для подальшого
вдосконалення журналу, який було запропоновано
перетворити надалі на спільне видання науковців діаспори і України, але не
допустити при цьому злиття його з тогочасним Українським
історичним журналом , що як офіціоз академічної науки ще
перебував на той час на застарілих методологічних позиціях184.

Водночас за ініціативою представника Українського
історичного журналу  у жовтні 1993 року відбулася робоча
зустріч редакторів часописів українських істориків
Володимира Рички та Любомира Винара. Це започаткувало новий етап
взаємовідносин між двома українськими історичними
журналами  етап конструктивної співпраці для поступу української
національної історіографії185. Відтоді УІЖ  подавав на своїх
сторінках неупереджену інформацію про діяльність істориків
Українського історичного товариства та про його
Український історик , а в авторських матеріалах київського журналу
частими є посилання на діаспорний історичний журнал186.

Коли попит на журнал серед науковців і бібліотек
України, що хотіли б отримувати видання УІТ, значно зріс, частину
накладу Українського історика за 1993 рік (ч. 1-4 /116-119),
було віддруковано з готового макету у Києві (друкарня AT
Київ , 1994). На той час офіційне представництво журналу

УІТ в Україні очолив історик Ігор Гирич з Інституту української
археографії та джерелознавства НАНУ, він же був обраний
заступником голови Київського осередку УІТ ім. М. С.
Грушевського, також був заступником редактора Українського
історика . Цього молодого талановитого науковця було
вповноважено координувати діяльність регіональних представництв
УІ  в Україні та забезпечити безоплатне розповсюдження

журналу і видань УІТ серед бібліотек, наукових установ і
університетів у порядку книгообміну187. Останнім часом адміністрація
Українського історика  заохочує своїх передплатників і членів
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УІТ на Заході замовляти журнал для певних публічних,
університетських, шкільних та інших бібліотек в Україні188.

30-літній ювілей Українського історичного товариства у
1995 році вперше широко відзначався не лише в діаспорі, але й
науковою громадськістю України, де було проведено ряд
наукових імпрез. З квітня 1995 року у Львові з цієї нагоди відбулася
наукова сесія Національної Академії наук України,
підготовлена Інститутом українознавства НАНУ спільно з Львівським
відділенням Інституту української археографії та
джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Інститутом історичних досліджень
при Львівському університеті ім. І. Франка. Ювілейна доповідь
голови УІТ професора Любомира Винара розкрила
передумови виникнення та історію УІТ, шлях становлення
Українського історика , а в більшості з виголошених наукових доповідей
було проаналізовано ті аспекти історії України, які знайшли
своє висвітлення на сторінках Українського історика 189.

Відповідно до ухвали Львівської наукової сесії НАНУ,
восени (11-12 жовтня) 1995 року у стінах Київського
університету ім. Тараса Шевченка було проведено міжнародну наукову
конференцію, спеціально тематично присвячену УІТ
(організаторами її виступили Інститут українознавства Київського
університету ім. Тараса Шевченка, Київський осередок УІТ та
Інститут української археографії НАН України), яка стала
свідченням великого інтересу фахівців  істориків, політологів,
українознавців  до тридцятилітнього доробку УІТ та його
друкованого органу  Українського історика 190.

На ювілейному засіданні Ужгородського осередку УІТ
31 жовтня 1995 року обговорювалося питання співпраці
історичного факультету Ужгородського університету з
Українським історичним товариством та Українським істориком 191.

У другій половині 1990-х років УІТ встановило зв язки
також з університетами (історичними факультетами) у
Дніпропетровську, Одесі, Чернівцях, Острозі, Луцьку та інших містах.
Все це дало змогу розширити коло авторів і дописувачів
Українського історика .

Отже, з початком 1990-х років у журналі УІТ
систематично публікуються матеріали науковців з України. За нашими
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підрахунками, за 1963 2000 роки у журналі друкувалися
матеріали майже 300 авторів, то з поміж них 30%, або близько 90
авторів з України, чиї праці друкувалися переважно вже в
останнє десятиліття означеного періоду.

За цей же період тематику журналу було значно
розширено. Серед започаткованих у 1990-х роках журнальних рубрик
і підрозділів слід назвати такі як: Археологи й історики  (1993)/

Історики й археологи  (1994), Академічні наукові установи
(1997), Архіви, бібліотеки, музеї  (1996), Демографічні
дослідження  (1995), Дослідження історії Волині  (1996),
Дослідження козацької історіографії  (1991-1992), Історична школа
Грушевського  (1996), Історіографічні студії  (1993),
Історіософія  (1994), Матеріали до історії УІТ  (1995), Українська
Центральна Рада  (1997), Учні і співробітники М.
Грушевського  (1996), Українська державність , Хмельниччина  (1998),
Петлюрознавство , Етнічні досліди  (1999), 3

історіографічної спадщини Олександра Петровича Оглоблина  (2000), Мова
і культура  (2001) тощо. Всього за роки існування
Українського історика  в ньому впроваджено, за нашими підрахунками,
понад 120 тематичних розділів та окремих рубрик (постійних
або тимчасових).

На новому етапі розвитку Українського історика  від
1990 року було видано окремі ювілейні тематичні числа
журналу та тематичні історіографічні збірники, які мали посвяту з
нагоди визначних подій: до 25-ліття УІТ (1990), до 125-річчя,
130-річчя та 135-річчя від дня народження Михайла
Грушевського (1991/92, ч. 3-4/1-4; 1996; 2002), до тридцятиліття
Українського історика  (1993,1994) та Українського історичного
товариства (1995), на пошану основника Українського історика  і
Українського історичного товариства Любомира Винара з
нагоди його 65-ліття (1997), до тридцятип ятиліття
Українського історика  (1998, 1999, ч. 1), спеціальний випуск
Олександер Мезько-Оглоблин: діяльність і спадщина: з нагоди
100-річчя від дня народження  (2000, ч. 1-3), Перший
міжнародний конгрес українських істориків  (2000, ч.4), У
п ятдесятиліття смерті Дмитра Дорошенка: 1882-1951  (2001).
Свого часу з нагоди 35-ліття Українського історика  окремим
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випуском часопису (1999, ч. 4) було видруковано нову більш
поширену бібліографічну версію покажчика змісту журналу
УІТ, що охоплює 1963-1997 роки192.

На порозі нового тисячоліття Українське історичне
товариство ініціювало проведення Першого міжнародного
конгресу українських істориків, який відбувся у травні 2000 року в
стінах Чернівецького національного університету ім. Ю. Федь-
ковича. Докладний звіт з цього конгресу і його Резолюцію , де
наголошується, що нині наука більше не поділяється на
вітчизняну і діаспорну, а переростає в єдину українську
історичну науку , було вміщено на сторінках чергового числа
Українського історика 193. Почин проведення міжнародних

конгресів українських істориків під егідою УІТ та Світової
наукової ради Спілки Визволення України має продовжитися в
2003 р. у м. Кам янці-Подільському.

УІТ проголосило головним завданням своєї діяльності в
сучасних умовах сприяння розбудові незалежної української
історіографії та національної культури в Україні194.
Усвідомлюючи важливість практичної дії, а не декларацій, УІТ безоплатно
надсилає в українські бібліотеки свої видання та журнал
Український історик . Водночас у співпраці з науковими установами й
університетами УІТ видає в Україні історичні монографії й
джерела з історії України, які повертають народу історичну
правду про його минуле, допомагають виховувати нові
покоління істориків та свідомих українських громадян 195.

Здійснена цим журналом у новітній період свого
розвитку досить швидка еволюція від діаспорного видання
альтернативного українознавства (відносно до радянського
Українського історичного журналу  та інших наукових видань в Україні
попереднього періоду) до рівня авторитетного тепер вже
загальнонаціонального українського наукового видання, яким
став Український історик , відбулася завдяки принциповій
методологічній селекції редакційною колегією наукового
матеріалу для публікацій і консолідації керівництвом УІТ в одному
періодичному виданні інтелектуального потенціалу оновленої
історичної науки в Україні і поза територією, з одного боку, та
матеріально-фінансових можливостей діаспори, з іншого.
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Як бачимо, заснований на Заході журнал Український
історик  появився у 1963 році як науково-популярне й
інформаційне видання українських науковців діаспори, а з набуттям
офіційного статусу друкованого органу Українського
історичного товариства (1965 р.) він швидко прогресував до рівня
наукового журналу, що займав альтернативну позицію до
радянської історичної науки та її офіційного Українського
історичного журналу  періоду застійних явищ на батьківщині. У
журналі УІТ, що як орган недержавної науково-громадської
інституції виходить на зарубіжжі за матеріальною підтримкою
громадськості діаспори, співпрацювали видатні українські
історики та широке коло дослідників з Європи й Америки, а в
останнє десятиліття до них приєдналися науковці з України.

Підсумовуючи пройдене за попередні роки, засновник і
багатолітній головний редактор журналу УІТ зазначив: Ми
робили все, що було в наших силах, щоб Український історик
став репрезентативним журналом української історіографії.
Ми мали успіхи й невдачі, але довголітня поява журналу У.І.Т. 
це перш за все правдивий доказ зрілості української історичної
науки на Заході, а від 1990-х років в Україні 196. На першій
Міжнародній науковій конференції, присвяченій 40-річчю
журналу Український історик , яку проведено в травні 2003
року за ініціативою Національного університету Острозька
академія  й Інституту досліджень української діаспори (діє у
структурі університету) та за підтримкою зарубіжних
українських наукових інституцій, доповідачі, розглядаючи широке коло
актуальних проблем, наголошували виняткову роль журналу
УІТ в долі української історіографії.

Вже 40 років Український історик  є унікальною
трибуною української історичної науки у світі. Своєю діяльністю
журнал сприяє збереженню тяглості кращих традицій
національної історіографії, а в останні роки набув значення
загальноукраїнського фахового видання, спільного для істориків
діаспори й України. Все це дозволяє вести мову про феномен
Українського історика , який важко переоцінити, враховуючи
його фактичний внесок у розвиток украшської національної
історіографії XX століття.
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34 У лещатах тоталітаризму... Частина II. Док. 72.  С. 194,201.
35 Лист керівництва Інституту історії АН УРСР, Інституту історії

партії ЦК КПУ та Архівного управління МВС УРСР до секретаря ЦК
КПУ С. В. Червоненка про потребу створення Українського
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42 Винар Л. До питання організації історичних дослідів //
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43 Див.: Винар Л. Український історик : Хронологія і статистичні
дані//УІ.  1994.  Ч. 1-4(120-123).  С. 307-308; Його ж. Українське
історичне товариство: генеза і рання діяльність.  С. 15.

44 Див. фрагменти з листування Ю. Лавріненка та М.
Прокопа з Л. Винарем за 1956 р.: Винар Л. Українське історичне товариство:
генеза...  С. 15-16, прим. 7.

45 Винар Л.  Там само.  С. 16.
46 Винар Л. Криза організації історичних дослідів. (Цит. за:
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51 О. Д. Конференція українських істориків і дослідників
суспільних наук в УВАН у ЗДА // Свобода.  1963, 13 вересня. 
Ч. 175.

Любомир Винар подає склад цієї комісії, посилаючись на
документ  міміографічне видання офіційного повідомлення УВАН та
його Редакційно-видавничої комісії Історичних збірників УВАН
початку 1963 р.: О. Оглоблин, головний редактор видання, та члени
комісії  І. Лисяк-Рудницький (голова), О. Федишин (заст. голови з
фінансових справ), Л. Винар, В. Голубничий, О. Данко, О. Домбровсь-
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кий, М. Лабунька, Ю. Лавріненко, В. Маркусь, Я. Пеленський. (Див.:
Винар Л. На службі історичної науки...  С. 14, прим. 25).

52 Винар Л.  Там само.  С. 14.
53 Винар Л. Український історик : журнал історіографії і
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Українського історичного товариства: Покажчик змісту: 1963-1992 (ч. 1-115). 
Київ, 1993.  С. 10.
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56 Винар Л. Українське історичне товариство: генеза і рання
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цьому, само собою зрозуміло, передує підготовча робота і можна
виділяти окремий підготовчий період). В одній з пізніших своїх робіт
з історії журналу УІТ Любомир Винар переглянув свою сучасну точку
зору на періодизацію розвитку Українського історика , і серед
чотирьох його головних етапів (періодів)  вважає 1955-1963 роки за
перший доісторичний  період . (Див.: Винар Л. Український

історик  з перспективи 35 років (1963-1998) // УІ.  1998.  Ч. 136-139. 
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58 Винар Л. На службі історичної науки... // УІ. 1988.  Ч. 1-4. 
С. 16, прим. 33 (посилання на лист Л. Винара до О. Оглоблина від 25.07.
1963 р.).

59 Там само.  С. 15 (фрагмент листа О. Оглоблина до Л.
Винара від 25.03.1963).

60 Лист Л. Винара до автора монографії від 28.05.1999. З архіву
автора.

61 Винар Л. На службі історичної науки ...- С. 15, прим.19.
62 Там само.  С. 16, прим. 34. Також див.: З листів Олександра

Оглоблина до Любомира Винара. (Публікація Л. Винара) // УІ. 
1995.  Ч. 1-4.  С. 236, прим. 52.

63 Професор Л. Винар, відгукуючись на вихід нашої статті про
журнал УІТ в УІЖ і (1997, ч. 4 ) наголошував, що єдиним, хто від
самого початку вірив у задум історичного журналу і морально
підтримав його як ініціатора видання, був Олександр Оглоблин, а Марко
Антонович спочатку навіть відговорював його від цієї ідеї, проте
потім став одним із найактивніших співробітників Українського
історика  і довго був його мовним редактором.
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обставини автору дослідження таке: Я зробив договір з Українською
видавничою спілкою з Чікаго, що вони можуть частину матеріалу УІ
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28.05.1999. З архіву автора).

66 3 листів Олександра Оглоблина...  С. 238, прим. 60.
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70 Див.: З листів Олександра Оглоблина...  Додаток: Лист
Любомира Винара до Олександра Оглоблина з 14.XII.1963 // УІ. 1995. 
Ч. 1-4. С. 249.

71 Винар Л. Українське історичне товариство: генеза...  С. 23.
72 УІ.  1963.  Ч. 1.  С. 1, 23.
73 Про те, що наклад перших випусків Українського історика

(ч. 1 і ч. 2-3) становив 200 примірників, було повідомлено
засновником на запит автора (Лист Л. Винара від 28.05.1999 р. З архіву автора).

74 3 листів Олександра Оглоблина...  Док. ч. 3.  С. 231.
75 Там само.  Док. ч. 5.  С. 238.
76 Там само.  С. 238, прим. 60.
77 Там само.

78 Винар Л. На службі історичної науки...  С. 17. (Про це
свідчить також повідомлення з розділу Хроніка  першого числа
Українського історика  за 1963 рік, с. 20).

79 Винар Л. На службі історичної науки...  С. 16.
80 Оглоблин О. Завдання української історіографії на еміграції //

УІ.  1963.  Ч. 1.  С. 1-3.

81 Винар Л. Український історик : журнал історіографії і
наукового українознавства.  С. 20-23. (Оглядаючи 35-літній шлях
розвитку журналу, Любомир Винар дещо змінив свою думку щодо його
періодизації  лишаючи поділ на чотири періоди, він назвав тепер
період 1965-1990 років третім, т. з. головним  періодом, що тривав
повних 25 років, протягом яких Український історик  став
головною трибуною український істориків і дослідників допоміжних
історичних наук на Заході, поза межами України , тому четвертий або
найновіший період охоплює роки 1991 до 1998-го включно , а роки
1955-1963 при цьому названо першим, т. з. доісторичним , періо-
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дом розвитку часопису. На наш погляд, це був не зовсім вдалий
варіант періодизації).

82 Пропонований професором Л. Винарем початок новітнього
періоду з 1991 року, від здобуття незалежності Україною, є, на нашу
думку, неточним, і певно сталося це через формальний підхід. Адже
УІТ дещо випередило хід історії і зав язало співпрацю з науковцями
України ще до того, як Україна була проголошена незалежною
державою. Вже число 1-4 за 1990 рік містить значну частину матеріалів
авторів з України (їх подали В. Заруба, Я. Дзира, В. Сергійчук, С.
Білокінь), а у хронікальному розділі подано інформацію про співпрацю
УІТ з НТШ у Львові, з Археографічною комісією АН УРСР та про
прийняття нових членів до УІТ, серед яких названо 21 прізвище
громадян України.

83 Від редакції // УІ.  1963.  Ч. 1.  С. 1.
84 Там само.

85 Оглоблин О. Завдання української історіографії на еміграції //
УІ.  1963. Ч. 1. С. 1-3.

86 3 листів Олександра Оглоблина...  Док. ч. 3.  С. 230.
87 Там само.  С. 230, прим. 26.
88 Там само.  С. 249. (Додаток: лист Л. Винара до О.

Оглоблина з 14.ХІІ.1963). [Виділення Л. В.].
89 Там само.  Док. ч. 4.  С. 235.
90 Професор Любомир Винар пише: Пригадую, що перше

число і 2-3 ми висилали з Болдеру. Я і моя дружина сиділи на підлозі і
пакували числа до потенціяльних передплатників... опісля вже 4-е
число висилали з друкарні  (Лист Л. Винара від 28.05.1999. З архіву
автора). У травні 2000 року в кулуарах Міжнародного конгресу
українських істориків у Чернівцях про це ж розповідала автору дружина
редактора пані Анна Винар, згадуючи, як вони удвох тривалий час
готували вдома пакети з першими числами журналу для відправки
поштою на адресу вчених і діячів діаспори з різних країн.

91 Винар Л. На службі історичної науки...  С. 15, прим. 31.
92 3 листів Олександра Оглоблина...  Док. ч. 4.  С. 235.
93 Від редакції і видавництва Українського історика  // УІ. 

1964.  Ч. 2-3.  С. ненумерована, за відліком 57.
94 Про це є згадка в листі О. Оглоблина до Л. Винара від

22.04.1964 Див.: З листів Олександра Оглоблина... Док. ч. 4.  С. 235.
95 Оглоблин О. до Л. Винара, лист від 14.10.1964. Цит. за: Винар

Л. На службі історичної науки...  С. 18.
96 Лист І. Петручка, управителя Ukrainian-American Publishing

& Printing Co. inc. , до Л. Винара від 18.08.1965. (Копія документу з
архіву УІТ у Кенті). Архів УІТ у Києві.
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97 Від редакції і видавництва Українського історика  // УІ. 
1964.  Ч. 2-3.  С. ненумерована, за відліком 57.

98 Збірне меценатство Українського історика  // Там само.
99 Олександр Домбровський повідомляє, що Любомир Винар

спочатку докладав з власної кишені, щоби вдержати журнал при
житті . (Див. Домбровський О. Науково-організаційна діяльність
Любомира Винара // УІ.  1981.  Ч. 1-4.  С. 12). Про участь Марка
Антоновича особистими коштами у покритті матеріальних витрат на
видання журналу вперше повідомив автору Любомир Винар у Києві 13
жовтня 1995 року. Про все вище згадане розповідав нам також
Олександр Домбровський під час інтерв ю у Києві 15 червня 1998 року.

100 Фонограма інтерв ю з професором Любомиром Винаром.
З архіву автора.

101 Повідомлено автору Олександром Домбровським 15.06.1998
у Києві.

102 Винар Л. Український історик : журнал історіографії...  С. 17.
103 Вперше повідомлено Л. Винаром автору в інтерв ю 13

жовтня 1995 року у Києві. (Переважну частину цього інтерв ю було
опубліковано.  Див.: Сакада Л. За гріхи уярмленої бранки И Час/Time. 
1996, 5 липня.  Ч. 26 (106).  С. 10). Також про це йдеться у листі
Л. Винара до автора від 28.05.1999 р.

104 Домбровський О. Науково-організаційна діяльність
Любомира Винара // УІ.  1981.  Ч. 1-4.  С. 9.

105 Домбровський О. Любомир Винар  будівничий української
історіографії в діяспорі // Осягнення історії / Збірник праць на
пошану проф. М. П. Ковальського з нагоди 70-річчя / Острозька
академія, Українське історичне товариство / Гол. ред. Л. Винар та
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106 3 листів Олександра Оглоблина...  С. 249. (Додаток: лист
Л. Винара до О. Оглоблина з 14.ХІІ.1963).  [виділення Л. В.  Л. С.].

107 Див: Винар Л. Діяльність Українського історичного
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108 Винар Л. Там само.
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директора Інституту українознавства ім. І. Крип якевича НАН України //
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112 Слово президента Українського історичного товариства (підп.
Любомир Винар) 11 УІ.  1999.  Ч. 2-4.  С. 10 (Цитату наведено з
листа В. Брюховецького за 5 березня 1998 року).

113 Докладніше про історію УІЖ у див.: М. В. Коваль. Флагман
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114 Ждан М. [Рец на:] В. А. Дядиченко, Ф. Є. Лось, Розвиток
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117 3 листів Олександра Оглоблина...  Док. ч. 4.  С. 235.
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119 Винар Л. Матеріали до біографії проф. Наталії Полонської-
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120 Винар Л. На службі історичної науки...  С. 19, прим. 39
(фрагмент листа Н. Полонської-Василенко до Л. Винара від
15.09.1964); Винар Л. Матеріали до біографії проф. Наталії
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у справі УІТ від Я. Пастернака, о. Іринея Назарка, М. Чубатого, І. Ка-
менецького, В. Міяковського за 1964-1966 роки).

132 Українське історичне товариство: Комунікат // УІ. 1964. Ч. 4. 
С. 1 [Цей документ подано за підписом 17 членів Ініціативної групи].
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133 Винар Л. Архівні матеріали до історії У.І.Т.  Док. чч. 10 і
11. С. 197-199.

134 Українське історичне товариство: Комунікат. // УІ. 
1964.  Ч. 4.  С. 1.
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1995.  Ч. 1-4.  С. 37.

136 Українське історичне товариство: Вибір Управи: Комунікат. //
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137 Винар Л. Українське історичне товариство: генеза...  С. 39.
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139 Хроніка: Вибір управи: Комунікат. // УІ.  1965.  4.1-2. 
С. 90-91.

140 УІ.  1965.  Ч. 1-2.  С. 1-2 (за відліком).

Як вбачається автору, лише з цього моменту можна вважати
Український історик  офіційним органом УІТ, хоча професор Л.

Винар дотримується дещо іншої думки й наголошує, що вже ч. 4 за 1964
рік треба вважати за таке. Його аргументом є те, що на підтитульній
сторінці цього числа за 1964 рік було зроблено запис видає
Українське історичне товариство . Можливо, що число журналу вийшло із
запізненням вже в 1965 році, проте воно готувалося до друку як
черговий бюлетень і містить на своїх сторінках лише Звернення
Ініціативної групи УІТ. Закріплення офіційного статусу Українського
історика  як органу УІТ не могло, за логікою подій, відбутися раніше
ніж офіційне оформлення товариства. Відповідно лише ч. 1-2 (5-6) за
1965 рік, яке має після заголовку Український історик  відповідний
запис на титульній сторінці Орган Товариства українських
істориків  (чому не подано точну назву  нам невідомо), а на
підтитульній  Видає Українське історичне товариство  безсумнівно
можна вважати офіційним друкованим органом УІТ. Вже з наступного
ч. 3-4 (7-8) за 1965 рік усталилися написи  на титулі: Журнал
Українського історичного товариства , на підтитульній сторінці:
Видає: Українське історичне товариство .
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1964. Ч. 4. С. 1.

142 Число 1-2 (5-6) за 1965 рік вийшло без прізвища О. П.
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ч. 3-4, за валовою нумерацією 7-8, за цей же рік подає його прізвище
в українському варіанті списку редколегії [певно, помилково], а в
англійському тексті це прізвище відсутнє). Відповідні пояснення з
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Розділ 2

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОЇ

ІСТОРІОГРАФІЇ В ОБГОВОРЕННІ

ЖУРНААУ УІТ

Українська історіографія, це визнаний факт, досі не
посідає чільного місця у світовому історіографічному
процесі. Одну з причин такого стану можна вбачати в тому, що
майже до кінця XX століття не було сприятливих умов для її
розвитку. І зумовлювалося це суттєвим впливом обставин
суспільно-політичного буття української нації на розвиток
історичної науки, зокрема відсутністю власної незалежної
держави протягом століть. Та попри все, українська історична
думка, опираючись на плюралістичне методологічне
підґрунтя, прямувала у своїх наукових пошуках останньої третини
XIX  першої третини XX століття у спільному напрямі з
іншими. Однак з утвердженням марксистської методології 
як єдиної вірної  для всіх суспільних наук  наша
національна історіографія фактично припинила свій розвиток в
умовах УРСР. Обшир досліджень минулого України було
суттєво звужено, працю істориків підпорядковано вимогам
режиму, і, як з ясувалося у підсумку, лише певна частина
досліджень, здійснених радянськими істориками, належить
до науково вартісного доробку.

Режимні обмеження в УРСР (зокрема у період 1930-х 
початку 1950-х та у 1970-х  першій половині 1980-х років)
спонукали до реалізації можливих альтернативних варіантів
розвитку української історичної науки поза територією. Очевидний
факт розгалуження такої науки, в Україні й за кордоном, та
відмінності розвитку обох гілок національного
історіографічного процесу цілком усвідомлювалися його творцями.
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Різними були методологічні засади у роботі радянських і
зарубіжних українських істориків. Журнал УІТ як трибуна
української історичної думки на Заході фіксував ті особливі
умови праці, які мали довгий час науковці в Україні. Коли після
хрущовської відлиги  партійний контроль у радянській
історіографії значно посилився, керівництво компартії зі сторінок
офіційного радянського Українського історичного журналу
рипуче вимагало, аби історики дотримувалися партійних
критеріїв  у наукових дослідженнях, обіцяючи вжити певних
заходів для виправлення допущених помилок 1.

Для радянських дослідників минулого України майже до
кінця 1980-х років практично обов язковим було дотримуватися
єдиного марксистського формаційного підходу при аналізі
тенденцій і явищ суспільного буття. Як підмітив Михайло
Брайчевський на сторінках Українського історика  (1994), поняття
історіософії у радянській науці збігалося з поняттям істеричного
матеріалізму і, по суті, було поглинене ним, що й призвело до
застійного стану, коли реальне пізнання об єктивної істини
було заступлене директивою , яка щоразу виявлялася черговим
міфом, і міфотворчість заступила собою науковий пошук 2.

Українські історики, які опинилися на зарубіжжі, свідомо
не погоджувалися з обмеженим історичним матеріалізмом
марксизму, і, не вважаючи теоретичну основу історичної науки
чимось заскорублим, вбачали її явищем у розвитку. В
Українському історику  наголошувалося, що дослідження теорій
історичного процесу продовжує бути водночас доменою дослідів
фіїюсофії історії й історичної теорії 3.

Водночас серед українських істориків діаспори, як і у
світовій історичній науці цього періоду взагалі, утверджується
прагнення до незалежності історичних досліджень від будь-
яких партійних настанов. Проте й на зарубіжжі українські
історики так само не могли почуватися цілком вільними від
тиску на них ідеологічних засад, бо безпосередньо чи
опосередковано у їхній свідомості присутні були завдання національно-
визвольного характеру, хоча прагнення до об єктивності, коли
йдеться про справді наукову історіографію, завжди брало верх.
О. Оглоблин, Л. Винар, інші автори журналу УІТ не раз наголо-
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шували, що необхідною умовою об єктивності історичного
досліду є не лише досконале знання історичної методології та
самого предмету дослідження, але й повна незалежність
історика від будь-яких суспільних чинників, які можуть тенденційно
впливати на селекцію та оцінку історичних джерел, на аналіз
досліджуваного явища4.

У другій половині 1970-х років, коли в радянській Україні
розвиток історіографії перебував вже у цілковитій залежності від
настанов компартійного режиму, Олександр Оглоблин
проголосив своє щире переконання у необхідності цілковитої свободи
наукового пошуку: Я абсолютно відкидаю будь-яку
підпорядкованість історії як науки будь-яким стороннім цілям та завданням,
інтересам та бажанням, навіть найкращим і найшляхетнішим. Я
противник нагинання історичних фактів чи концепцій до
якихось політичних, а навіть патріотичних інтересів 5.

З особливостями діаспорного життя науковців були
пов язані інші труднощі, зокрема відірваність від основної
джерельно-архівної бази. Здобуток діаспорної гілки української
історіографії, яка паралельно розвинулася на чужині у відриві
від материкової, має свої плюси  й мінуси . Значною мірою
він зберіг свою актуальність через опрацювання теоретико-
концептуальних аспектів української історичної науки. Ці
проблеми перебували в центрі уваги діаспорного фахового журналу.

Трактування поняття українська історіографія
у полеміці з радянською наукою

Показово, що історіографія  у її категорійному
трактуванні як наукова дисципліна, зміст самої дефініції українська
історіографія  й деякі інші теоретичні аспекти української
історичної науки були предметом спеціального обговорення на
сторінках журналу Український історик   з причин дещо
інакшого розуміння й трактування цих понять еміграційними
істориками, у порівнянні з радянською офіційною наукою.

Щодо самого терміну історіографія , то він належить до
полісемантичних6. З XVIII і до середини XIX століття термін
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вживали переважно на означення самої історичної науки (зрідка
це трапляється й дотепер, зокрема на зарубіжжі), а істориків
тоді називали й історіографами, і це було його першим
термінологічним значенням. Друге значення  історіографія як
література з певного питання або як історія дослідження
конкретної проблеми (лише у другій половині XIX  на початку
XX століття виокремився самостійний за формою науковий
напрямок історичних досліджень). Третє значення терміну
походить від назви окремого навчального курсу в університетах 
історіографія  як історія самого процесу історичного

пізнання. Проте ще й на початок XX століття історіографічні
дослідження зосереджувалися переважно на розвитку історичної
думки й не приділяли належної уваги особливостям
функціонування самої науки.

Окрему систему наукових знань зі своїми специфічними
завданнями і проблемами поняття історіографія  почало
означати пізніше. Формування предмету історіографічних
досліджень як комплексу проблем історії історичної думки,
організаційних форм розвитку науки та історичної освіти, також
історії наукових центрів започатковано лише у 1920-1930-х
роках7.

За радянський період згадані варіанти термінологічного
змісту поняття історіографія  зазнали певного унормування:
перше з наведених значень було визнано архаїчним, друге
лише з 1980-х років отримало серед фахівців уточнену назву
проблемна історіографія , а третій напрямок як галузь

наукових знань, яка вивчає історію історичної думки й науки, привів
до утвердження окремої спеціальної історичної дисципліни.

Отже, під історіографією  в широкому значенні
терміну переважно розуміють історію історичної науки в цілому.
Підсумовуючи коротко: історіографія  це спеціальна галузь
знань, яка вивчає розвиток історичної думки й процес
збагачення наукових історичних знань, місце історичної науки у
суспільному житті та обставини її розвитку, а також еволюцію
її теоретико-методологічних й джерелознавчих засад8.

Перші нариси розвитку української історіографії,
авторства Миколи Василенка, Володимира Іконнікова, Михайла Гру-
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шевського, з явилися під кінець XIX  на початку XX століття
й мали або надто узагальнений, або окреслений тематичний
характер9. Ґрунтовніші праці появилися лише у 1920-х роках:
Нарис української історіографії  Дмитра Баталія (том 1, вип. 1-2,
Київ, 1923-1925) та Огляд української історіографії  Дмитра
Дорошенка (Прага, 1923).

За радянських часів рідко коли йшлося про цілісне
поняття українська історіографія  як таке. Лише хвиля десталі-
нізації уможливила появу монографії Михайла Марченка
Українська історіографія (з давніх часів до середини XIX ст.)
(Київ, 1959).

Показово, що у виданій за 1970-і роки офіційній
академічній Радянській енциклопедії історії України  відсутнє
окреме гасло, яке мало б бути присвячене національній
історіографії. Тут наведено трактування лише загального поняття
історіографії як наукової дисципліни, що вивчає, наводимо
дослівно, історію істор. науки, виникнення і розвиток істор.
думки, процес нагромадження істор. знань  і при цьому
з ясовує соціальну основу і соціальну функцію істор. пізнання,
досліджує боротьбу в ній різних напрямів, течій, шкіл,
концепцій , водночас аналізує методи вивчення історичних
джерел та висвітлює організацію і форми дослідницької роботи в
галузі історії10.

Відомо, що національна орієнтація історичного
пізнання виникає на певному суспільному етапі розвитку.
Бездержавні нації мали гостру потребу використовувати історію  як
наукове знання про своє минуле  для формування
національної свідомості й патріотизму. Випадок з Україною, як зауважив
Віталій Масненко, продемонстрував досить цікаву модель
реалізації етнополітичної функції історичної науки 11.

Завдання національно зорієнтувати українську
історіографію блискуче виконав з початком XX століття Михайло
Грушевський12. Одну з перших концепцій української наукової
історіографії  державницьку за своїм спрямуванням 
творив Дмитро Дорошенко, який, перебуваючи в еміграції від
1919 року, присвятив себе переважно науково-академічній
діяльності. Автор відомого Огляду української історіографії  наго-
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дотував, що українська історіографія майже ніколи не була
предметом університетських викладів , і причина тому

відома  загальне становище української історичної науки, котра
довший час не мала ні притулку в наукових інституціях, ні
власних наукових органів , а через те довго перебувала у
помітній залежності від чужої  російської чи польської 
історичної науки, й лише в останні десятиліття почала
відокремлюватись в самостійну наукову галузь 13. Вчений першим
сформулював зміст поняття національної історіографії як науки про
процес розвитку української історичної праці й української
національно-історичної думки 14.

Журнал Український історик , що поєднав і предстаї. іяв
на Заході дослідників з кола Українського історичного
товариства, не стояв осторонь проблематики теоретичних аспектів
історіографії. Поширений варіант визначення предмету
історіографії подав свого часу в журнальній публікації Лев Шан-
ковський, автор Нарису української воєнної історіографії
(1970)  досить рідкісного за тематикою, як на ті часи,
дослідження (яке не мало аналогів у радянській літературі). Оскільки
історіографія, як прийнято вважати, охоплює історію створення
історичних праць та життєпис істориків, досліджує розвиток
історичної думки й поширення історичних знань, то вона, на
думку цього дослідника, не повинна обмежуватися лише
вивченням біобібліографічних матеріалів про історичну науку в
минулому, але має показувати її у розвитку15. Автор нарису
привернув увагу дослідників історіографії до необхідності
вивчення тих конкретно-історичних умов, серед яких випадало
розвиватися українській історичній думці. Заради повноти й
об єктивності дослідження історіографія, за Л. Шанковським,
має не лише висвітлювати діяльність наукових установ,
товариств і організацій, але й зважати на наявність архівів, бібліотек,
музеїв та доступність їх використання, враховувати існування
відповідної мережі видавництв і наукових журналів та
можливість вільного широкого обговорення публікацій у наукових
рецензіях, доповідях тощо16. Зазначені вище методологічні
зауваги дослідник відніс і до воєнної історіографії як історії воєнно-
історичної науки, якій, власне, й було присвячено його нарис.
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З огляду на багаторічний досвід видання українського
історичного журналу на зарубіжжі та досвід наукової праці
членів УІТ й інших наукових інституцій, Любомир Винар
приділив увагу обговорюваній проблемі у статті Думки про
Українського історика  і сучасний стан української історичної
науки  (1978, ч. 1-3), де як одне з першочергових з ясувалося
питання про зміст і обсяг поняття українська історіографія . У
своїй програмного характеру статті він вдався до теоретичних
викладок з метою дещо розгорнути й уточнити зміст самої
дефініції, оскільки сам факт ігнорування тогочасною
офіційною радянською наукою поняття українська історіографія
вбачався дослідникам поза Україною явищем ненормальним.
Прослідкувавши розвиток змісту поняття від перших відомих
формулювань Дмитра Дорошенка та Дмитра Баталія (про
включення окрім чисто фактичного змісту ще й питань теорії
історичного процесу), автор статті навів трактування предмету
української історіографії Олександром Оглоблиним (за
Енциклопедією українознавства ), де історіографія тлумачилася,
як і Дмитром Дорошенком, як розвиток української наукової
праці над дослідженням минулого України і, разом з тим,
розвиток української національно-історичної думки  17.

Саме тоді, коли після зміни на початку 1970-х років
політичного курсу в СРСР бажаною метою для режиму стала
деформація історичної пам яті українського народу й насадження
національного нігілізму, словосполучення українська історіографія
як самостійне поняття принципово витіснялося з наукового
обігу. Натомість для потреб радянських істориків через
офіційні академічні видання впроваджувалася громіздка
конструкція, яку цитуємо дослівно: Історіографія історії УРСР  як
частина одного із складників ( історіографії історії СРСР )
історіографії  наукової дисципліни радянської історичної науки 18.

Саме в ці роки на зарубіжжі з трибуни конференції в
Канадському інституті наукових студій (1977), а згодом зі
сторінок Українського історика  Любомир Винар оприлюднив
своє глибоке переконання, що українська національна
історіографія є явищем світового історіографічного процесу і
включає наукові праці українських істориків або істориків україн¬
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ського походження, присвячені історії України, без огляду на
місце їхнього перебування і мови, якою вони друкують свої
праці 19. Вчений подав на сторінках журналу УІТ своє
розуміння понятійної концепції українська історіографія , яка, за
його трактуванням, є спеціальною історичною наукою, що
займається вивченням історії розвитку історичної науки, має
обов язково охоплювати не тільки дослідження організаційних
форм історично-наукової діяльності (наукові установи) та
вдаватися до критичного розгляду творчості поодиноких
істориків на тлі їхньої доби  й давати характеристику окремих
історіографічних шкіл, але їй також належить здійснювати
дослідження духу часу  і обставин, серед яких приходиться

працювати історикам і розвивається історична наука 20.
Автор цієї концепції вважав суттєвим з ясування ролі

окремих історичних шкіл, одним із перших звернув увагу на
значимість здійснення спеціальних досліджень наукових
історичних журналів та інших серійних видань, які
віддзеркалюють стан історичної науки у певну добу.

Заслуговує на увагу оригінальна думка вченого, яка
конкретизує ще одне із завдань історіографії  досліджувати
принцип зворотного впливу історичних знань на розвиток
суспільства. Заради всеохоплюючого висвітлення історії української
історичної науки необхідно, на його думку, вводити у
тематичний обшир національної історіографії вивчення впливів
історіографічних напрямів і концепцій на історичний розвиток
української нації 21. Вдаючись до аналізу одного з існуючих від
1960-х років визначень історіографії радянською наукою як
дисципліни, що вивчає не первинний процес  розвиток
суспільства, як це робить історія, а вторинний процес самої
історичної науки 22, Любомир Винар з певною мірою
критичності поставився до наведеного у статті Ф. П. Шевченком
формулювання, яке в тогочасних радянських умовах не могло,
як ми тепер розуміємо, не містити обов язкової пригадки про
марксистсько-ленінський діалектичний метод як

методологічну основу  всіх суспільних дисциплін.
Думки діаспорних істориків із щодо змісту і обсягу

понять історіографія  та українська історіографія , які фіксував
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на своїх сторінках Український історик , до певної міри
перегукувалися з деякими теоретичними трактуваннями в Україні.
Під кінець 1980-х років відомий дослідник історіографії
Анатолій Санцевич у статті Предмет та об єкти дослідження
історіографії , вміщеній в Українському історичному журналі ,
так само намагався дещо розширити обсяг звуженого
радянською наукою поняття предмету та трактування об єктів
дослідження історіографії як спеціальної історичної дисципліни23.

Лише в нових історичних умовах державності України
поняття українська історіографія  у тому розумінні, яке
оприлюднив Любомир Винар у журналі Український історик
чверть віку тому, вже не викликає заперечення у наших
науковців. Проте традиційний поділ на т. з. вітчизняних
(включаючи усіх колишніх радянських) істориків і діаспорних
часом все ще у вжитку. Однак, всі ті, хто в нових умовах плідно
працює на ниві національної історіографії, вже названі просто
українськими істориками, в т. ч. (а не на противагу!)  й
українські історики на зарубіжжі. Отже, сучасне усвідомлення
української історіографії як одного із природних складників
загального процесу-явища  світової історіографії  за своїм
змістом наближається до вже сформульованого у попередній
період Любомиром Винарем.

Від себе додамо, що, коли брати у ширшому розумінні
обсяг змісту поняття українська історіографія , то воно має
охоплювати собою також і українське бачення всесвітньої
історії. Проте й в усталеному розумінні обсяг поняття
українська історіографія  не є тотожним поняттю історіографія

історії України , бо останнє включає в себе також ті
дослідження минулого України, які здійснюються чужоземними
істориками (представниками інших націй), які мають сцієнтичний
інтерес до української історії.

Найбільш узагальнено історіографію трактують нині як
спеціальну галузь знань, яка вивчає сам процес і
закономірності розвитку історичної науки, еволюцію її теоретико-
методологічних, джерелознавчих принципів та дослідження її
проблем24. Проте це не є аксіомою. Процес теоретичного
осмислення змісту понять історіографія  й українська історіо¬
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графія  зокрема, триває25. Актуальна дискусія має реальний
шанс бути продовженою на сторінках журналу УІТ, адже
теоретичні роздуми Євгена Сахновського, вміщені в одному з
останніх чисел Українського історика  у статті Сучасна
українська історіографія: реальна криза чи термінологічна
плутанина  (2001, ч. 1-4), є вельми цікавими і перспективними у цьому
аспекті.

Теоретичне обґрунтування завдань еміграційної
історичної науки (до 1990-х років)

Проблема організації і змісту наукової праці українських
вчених в еміграції (вперше, як зазначає Дмитро Дорошенко,
значніша група українських вчених  опинилася в таких

умовах ще з 1875-1876 років26), була завжди актуальною, особливо
ж у XX столітті.

Питання про місце і специфічні завдання української
історичної науки, що розвинулася поза Україною
( еміграційної історіографії ), та її співвідношення з материковою, постає
окремим аспектом історіографічної дискусії на сторінках
Українського історика , адже вона була дуже важливою до 1990-х
років. Показово, що напередодні створення самостійного
товариства українських істориків на зарубіжжі саме журнал
запропонував цю тему для публічного обговорення.

З нагоди започаткування Українського історика  у 1963
році Олександр Оглоблин підготував спеціальну статтю
Завдання української історіографії на еміграції . Попри всі
розходження, тоді, на початку 1960-х років  у часи послаблення
тоталітаризму на батьківщині, українська історична наука все
ще вбачалася засновникам УІТ достатньо цілісним явищем за

своєю сутністю. Виходячи з цього свої власні завдання
еміграційні історики усвідомлювали тоді дещо ширше, аніж лише
бути науковими опонентами дослідникам заідеологізованих
напрямків від радянської історичної науки. У науковому
середовищі еміграції на той час ще зберігалося глибоке
переконання в цілісності українського історіографічного процесу як яви-
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ща. За словами О. П. Оглоблина, без огляду на те, чи на
еміграції, чи на батьківщині розвивається українська історична
наука, вона  одна і єдина . Тому українські вчені на
зарубіжжі усвідомлювали власну наукову діяльність як
невід ємну частину цілої української історіографії , а також як свого
роду додаток... доповнення, продовження, але разом з тим і
виправлення тої історичної науки , яка була позбавлена
вільного розвитку на батьківщині27.

З 1970-х років, зі зміною обставин
суспільно-політичного розвитку України, за умов згортання історичних досліджень,
переслідування ряду науковців та поширення застійних явищ у
науці на батьківщині, прийшло дещо інакше розуміння місії
національної історіографії на зарубіжжі. Олександр Оглоблин
переосмислив тоді й по-новому сформулював актуальні
програмні завдання українських істориків на Заході. Журнал УІТ за
цих обставин знаходить оригінальний вихід: у 1978 році подає
на своїх сторінках передрук вже відомої праці Завдання
української історіографії на еміграції  з 1963 року, супроводивши
нову публікацію спеціальним коментарем її автора О. П.
Оглоблина під заголовком 3 перспективи 15 років . Цього разу,
коли всі надії на співпрацю довелося відкласти, провідний
історик сформулював завдання вже дещо інакше, а саме:
самостійно розгортати на зарубіжжі нові напрямки наукового
пошуку, досліджувати ті важливі питання з минулого України, які
не вважалися актуальними для радянської історичної науки.
Вчений особливо наголосив важливість ретельного
дослідження й використання істориками зарубіжних архівів щодо
української тематики, необхідність опанувати й застосовувати нові
методологічні підходи світової науки. Відтепер, на його
переконання, історики діаспори, розгортаючи на цих засадах свою
наукову діяльність і творчість, перебирають на себе завдання
гідно репрезентувати українську історичну науку перед

вільним світом і власним народом 28.
Місія українського історичного журналу на Заході також

отримала нове трактування Український історик , на думку
членів УІТ, набував за таких обставин значення національного
престижу на міжнародному рівні29, адже тогочасний радянсь¬
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кий офіційний Український історичний журнал , за оцінкою
видавців органу УІТ, аж ніяк не міг бути речником української
історіографії саме через свій ідеологічний багаж 30.

Олександр Оглоблин наголошував, що застійні явища в
історичній науці на батьківщині призвели до парадоксального
становища, коли 40-міліонова нація, зі своїм славним
історичним минулим, засуджена брутально і цинічно на історичне
небуття 31.

З огляду на прикрий стан історичних досліджень в
тогочасній Україні Любомир Винар згодом докладно зупинився
саме на цій ситуації. У статті Двадцятиліття Українського
історика  (1963-1983) і завдання українських істориків  він
розгорнуто сформулював головні обов язки українських істориків
поза територією України: 1) досліджувати центральні теми
української історії, які є інтегральною частиною світової історії;
2) впроваджувати у світову історіографію (зокрема в Америці
та Європі) національну історичну схему минулого України,
базовану на схемі М. Грушевського, та позбутися при цьому
комплексу меншовартості відносно української національної
історіографії за прикладом російських істориків-емігрантів, які
активно впроваджують в американську історіографію
російську схему історії Східної Європи; 3) рішуче виступати проти
фальсифікацій українського історичного процесу радянською
наукою та проти запровадженої на батьківщині штучної
історичної схеми  історії України і Східної Європи; 4)
систематично опрацьовувати нові архівні матеріали й історичну
літературу на Заході з проблематики історії України та української
діаспори; 5) активно співпрацювати в історичних та
славістичних товариствах Америки і Європи; 6) всіляко допомагати в
діяльності українських наукових установ у вільному світі,
зокрема в розбудові УІТ та його журналу; 7) спричинитися до
запровадження курсів української історії в університетах в
країнах поселення українців поза межами України32.

Ці завдання були доповнені переліком актуальних
наукових проектів з різних ділянок української історії та допоміжних
історичних дисциплін. Як бачимо, у першій половині 1980-х
років на сторінках журналу УІТ було окреслено широке коло
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історіографічних та організаційно-наукових проблем,
вирішення яких мало б сприяти авторитету української історичної
науки в світі. Пригадуючи узагальнюючий висновок Дмитра
Дорошенка про те, що ...праця української еміграції... стала
поважним вкладом в українську культуру і певним фактором у
виборенні українському народу місця серед інших культурних
народів 33, можемо підсумувати, що діаспорні історики були
свідомі своєї місії.

Про методологію дослідження й проблему
історичної схеми України

Серед актуальних напрямків теоретичних і прикладних
досліджень українських науковців проблема методології
посідає одне з центральних місць34.

Лише за умови цілковитої відсутності політико-ідеологіч-
ного тиску, що стало ознакою фахової діяльності
суспільствознавців у перше десятиліття незалежної України, стало
можливим реалізувати цілком зрозуміле прагнення українських
вчених опанувати найсучасніші методики, які відомі світовій науці,
для здійснення власних досліджень. На батьківщині важливо
було скористатися при цьому з досвіду вчених діаспори, які за
попередній період вимушеного розгалуження української
історичної науки пройшли закономірний шлях розвитку
досліджень на засадах позитивізму, чого, на жаль, своєчасно не
відбулося у повному обсязі з історіографією на батьківщині.

Діаспорні історики у попередній період мали об єктивно
більше можливостей долучитися до рівня світової науки як у
методологічних засадах, так і у виборі такої
предметно-історіографічної проблематики, розробкою якої принципово не
займалася радянська історична наука. Ряд іншомовних
досліджень минулого України, виконаних на Заході вченими
українського походження (Орест Субтельний, Зенон Когут, Френк
Сисин, Омелян Пріцак, Теодор Мацьків, Тереза Хинчевська-
Геннель, Ігор Шевченко та ін.) відзначалися нетрадиційними
для нас методологічними підходами і стали певними орієнти-
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рами для наших науковців на новому етапі. Водночас у процесі
переосмислення в Україні змісту й завдань історичної науки
доробок зарубіжного історичного журналу, що виходить
українською мовою, не секрет, є більш приступним для наших
істориків і студентської молоді, ніж іншомовні видання. За кілька
десятиліть в масиві публікацій журналу УІТ було закладено
значний теоретико-концептуальний і маловідомий практично
до останнього періоду в Україні матеріал, який варто було
осягнути, щоб відпала потреба опрацьовувати це
дослідницькими силами в незалежній Україні. Саме це відкрило більші
можливості рухатися далі у наукових дослідженнях.

Самозрозуміло, що радянські та діаспорні історики мали
різні підходи до методології історичної науки35. Не тотожними
були й історіософські засади пошуку провідної ідеї розвитку
українського суспільства. У часи, коли на батьківщині
політична цензура панувала над історичними дослідженнями, в
діаспорі займали часом діаметрально протилежну позицію у
методологічних підходах до висвітлення національної історії чи її
окремих питань.

Обговоренню методологічної проблематики спеціально
присвячено деякі матеріали в Українському історику . Ще
1966 року було вміщено статтю Іллі Витановича Уваги до*
методології й історіософії Михайла Грушевського , у якій
докладно розглянуто цю важливу сторону історичних
досліджень36. На конференції УІТ, що проходила 1971 року в рамках
річного з їзду Американської історичної асоціації, Ілля
Витанович ще раз наголошував, що українським історикам необхідно
приділяти більше уваги методологічній проблематиці, яка
набирає популярності у світовій історичній практиці, так само як
і питання інтеграції суспільних наук37. Підсумовуючи
дискусійне обговорення методологічних проблем на міжнародних
історичних конгресах і наукових конференціях 1960-х років,
дослідник звернув увагу на загальну тенденцію активного пошуку
досконаліших методів історичних досліджень, висловив при
цьому переконання, що українська історична наука на зарубіжжі
має добру нагоду збагачуватися досвідом методологічних
дискусій (шляхом аналізу їх аргументації) та новітніми методологіч¬
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ними підходами, в т. ч. через ознайомлення з новітніми
іншомовними публікаціями, багато з яких містять матеріали до
східноєвропейської історії38. В Українському історику  було
опубліковано поширене резюме цієї доповіді І. Витановича, чим
приверталася увага до важливості методологічних проблем.

З метою ознайомлення українських дослідників з
деякими нетрадиційними на той час методологічними підходами
світової науки журнал відкрив 1978 року спеціальну рубрику
Методологія . Насамперед тут вміщено англомовну статтю

провідного американського вченого Роберта Свірінги Social
Statistics and Historical Research: a Symbiosis , у якій йшлося про
можливості й досвід проведення досліджень на стику двох
наук: історії й статистики. Ще від 1960-х років, зауважив автор
статті, тисячі істориків із впровадженням комп ютерних
технологій здійснюють історичні дослідження, застосовуючи
статистичні методи39. Американський вчений не лише всебічно
окреслив проблему, але через систему посилань навів у цій
журнальній публікації значну кількість англомовної літератури для
зацікавлених читачів.

З останніх публікацій журналу на цю тематику заслуговує
на увагу й роздуми стаття Євгена Сахновського з Чернівців 
Сучасна українська історіографія: реальна криза чи

термінологічна плутанина  (2001), яка своїм змістом виходить на
рівень історіософського осмислення дискусійних
історіографічних проблем.

Завдання якісного опанування новітніми методиками та
впровадження 'їх у практику історичних досліджень, як і потреба
здійснення спеціальних досліджень на міждисциплінарному
полі, досі залишаються актуальними для нашої історичної
науки. Це, звісно, усвідомлюється видавцями журналу
Український історик , який у нових умовах поширення діяльності УІТ в
Україні перетворився на спільну дискусійну трибуну для
науковців діаспори й України. На сторінках Українського історика
вже сформульовано як актуальне завдання поширення досвіду
сучасних методологічних засад при здійсненні історичних
досліджень і практика міждисциплінарних підходів до вивчення
різних періодів і явищ українського історичного процесу40.
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Залишається лише побажати, щоб і надалі на сторінках
журналу УІТ частіше зустрічалися матеріали методологічного
характеру, зокрема й авторства відомих зарубіжних фахівців,
які передавали б своє бачення особливостей застосування
найсучасніших методик з арсеналу світової науки. Це б суттєво
посилило внесок друкованого органу УІТ у трансформаційні
процеси історичної науки в Україні. Нині практично є всі
можливості, аби процес інтеграції української історичної науки
у світову не відставав у темпах від бажаного (звісно, якщо і
надалі зберігатиметься ситуація, коли ніякі політичні мотиви
влади не будуть диктувати свої особливі вимоги вченим-
суспільствознавцям).

Одним із центральних серед методологічних питань,
що постають перед кожним науковцем при здійсненні
досліджень минулого, є проблема вибору певної історичної схеми,
якою обґрунтовується логіка історичного процесу  як у
світовому, так і в національному вимірах. На сторінках
журналу проблемі історичної схеми та наукової періодизації
минулого України відведено одне з чільних місць, адже з
принципових міркувань це видання поєднує, в основному, гурт
авторів, які досліджують українську минувшину,
дотримуючись історіографічної схеми М. С. Грушевського при
опрацюванні фактичного матеріалу.

Оглядаючи чвертьвіковий шлях діаспорного журналу,
його головний редактор Любомир Винар пригадав, як в
радянській історико-партійній літературі його було просто-таки
звинувачено у прихильності до схеми Грушевського41, а окремі
тогочасні автори дозволяли собі відверто іронічні  на їхнє
переконання  закиди, що, мовляв, головний редактор
буржуазно-націоналістичного часопису Український історик
уважав схему М. С. Грушевського за останнє слово науки про
історію України 42.

У публікаціях радянських істориків з середини 1930-х і
майже до початку 1990-х років проблема історичної схеми
минулого України була практично відсутньою, або, хіба що,
схема Грушевського згадувалася лише з метою чергової порції
критики буржуазних націоналістів . Радянським дослідникам
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минулого України було визначено згори  застосовувати
офіційно визнану режимом історичну схему, яка спиралася, по своїй
суті, на традиційну російську, згодом модифіковану до потреб
комуністичного режиму й доповнену відповідно до вимог
догматичних Тез ЦК КПРС Про возз єднання України з Росією ,
виданих 1954 року з нагоди 300-річчя Переяславської ради.
Недотримання цієї партійної версії української історії не
дозволялося, вона стала офіційно обов язковою для всіх.

Як відзначали на Заході опоненти радянських колег з
Українського історика , все це призводило до суттєвого

збіднення й фальсифікації української середньовічної історії,
періоду козаччини та історичних процесів ХІХ-ХХ століть43. Так, з
приводу періодизації історії України в одному із рецензійних
оглядів на сторінках журналу УІТ Михайло Ждан прямо заявив,
що наша історія в радянській Україні була просто достосована
до періодизації історії цілого Радянського Союзу, в першу
чергу до Росії 44.

Дотримання методологічних засад, що базуються на
визнанні дослідником історичної схеми М. С. Грушевського, стало
одним із принципових редакційних критеріїв відбору матеріалів
для публікації в Українському історику  практично від початку
видавничої діяльності  після публікації у другому випуску
часопису концептуальної статті Олександра Оглоблина
Михайло Грушевський і українське національне відродження (1964)45.

Проблемі наукового доопрацювання схеми української
історії М. С. Грушевського присвятив свою доповідь О. П.
Оглоблин на конференції УВАН у США в грудні 1970 року. З
огляду на важливість методологічних зауваг її текст незабаром
було видруковано передовою статтею журналу УІТ46. Вчений
вказав у ній на незавершеність опрацювання схеми Михайлом
Грушевським, оскільки історія України охоплена в ній лише до
кінця XVIII століття (доведена до моменту ліквідації козацько-
гетьманської держави включно)47, а також підкреслив
необхідність доопрацювання цієї схеми, що диктувалося потребами
як академічної науки, так і університетських викладів історії.

Олександр Оглоблин зауважив, зокрема, що при спробі
поширити схему історії України на XIX і початок XX століть
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перед науковцями постає цілий ряд конкретно-історичних
проблем, які потребують розв язання. Як найважливіші з них
він окреслив такі: 1) проблема територіальна (охоплює
процес формування української національної території й
створення українського національно-територіального масиву);
2) проблема економічна, яка в українських умовах XIX століття
становить, на його думку, проблему комплексного
характеру , бо при її дослідженні крім внутрішніх чинників
господарського життя та його розвитку  слід приділити належну
увагу ще багатьом питанням, які й досі є дискусійними,48
3) проблема політична49, 4) проблема української провідної
верстви в XIX і на початку XX ст.; 5) проблема соціально-
політична, або проблема соціальної структури України в цей
період; 6) проблема культурного процесу України50; 7) процес
формування модерної української нації  на думку автора,
основна проблема, яка є не лише підсумком попередніх
шістьох проблем, але й має самостійне й величезне історичне
значення 51. Таким чином О. Оглоблин поставив на порядок
денний національної історіографії важливу проблему,
актуальність розв язання якої для науки і важливість для
українського суспільного життя взагалі важко переоцінити.
Опрацювання історичної схеми минулого України з урахуванням
новітніх методологічних підходів стало відтоді однією з
важливих програмних цілей діяльності УІТ, і донині це не втрачає
своєї актуальності для історичної науки.

Питання про конкретний зміст і значення
історіографічних концепцій Михайла Грушевського, які лягли в основу його
історичної схеми і наукової періодизації минулого України,
послідовно розглядається на сторінках журналу Любомиром
Винарем52. Загальновизнаною схемою української
історіографії, коментує він, схема М. Грушевського стала спочатку в
Галичині, а в 1920-х роках  в Україні і в наукових осередках
українознавства в еміграції (Прага, Берлін, Варшава). У
концептуальній статті Значення Михайла Грушевського в
українській і світовій історії  (1991/1992), яка відкривала
ювілейний випуск журналу з нагоди 125-річчя від дня народження
видатного вченого, Л. Винар дав оцінку його історіографічного
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доробку в цілому, послідовно і принципово з ясував значення
історіографічної схеми М. Грушевського для дослідження
східноєвропейської і української історії та її ідейні і політичні
наслідки. Дослідник, який став визнаним засновником гру-
шевськознавства і найвідомішим грушевськознавцем, подав
десять тез, до яких фактично може бути зведеним головний
зміст історіографічних концепцій М. Грушевського, які
визначили його схему української історіографії. Головні тези
Л. Винара, що розкривають сутність схеми історії України
М. Грушевського, зведені  цитуванням положень з праць
творця цієї схеми  до наступного змісту:

 Безперервність і нерозривність українського
історичного процесу від ранньої історичної доби через середньовіччя
аж до нового періоду історії України ;

 історичний процес охоплює цілість діяння і життя
українського народу на всій його території у контексті
культурного, суспільно-політичного, релігійного, правного і
державного розвитку ;

 Київська держава була витвором одної народности,
українсько-руської , а Володимиро-московська  другої,
російської ;

 нераціональне поєднання історії Київської держави з
Володимиро-московським князівством XIII-XIV ст. 
Київський період перейшов не в володимиро-московський, а в
галицько-волинський XIII в., а потім в литовсько-польський
X3V-XVI ;

 Володимиро-московська держава не була ні
спадкоємицею, ані наступницею Київської, вона виросла на своїм
корені... ;

 концепції... общерусскої народности  і общерусскої
історії ... не є науковими і їх треба відкинути ;

 внаслідок впровадження цих концепцій російських
істориків історія україно-руської народности зісталася не
тільки без початку, а у виді якихось кавалків.., не пов язаних
між собою органічно, розділених прогалинами ;

 білоруська народність пропадає зовсім  на основі
російської схеми;
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 в історичних дослідах головна увага повинна бути
перенесена з історії держави на історію народу... ;

 найбільш раціональним в дослідженні
«східноєвропейської історії є реконструкція і представлення історії кожної
народности в її генетичнім переємстві від початків аж до
нині 53.

Саме ці головні постулати, на переконання Л. Винара,
відображають історіографічні концепції Михайла
Грушевського, які створили якісно нову схему й періодизацію історії
українського народу. Поява цієї статті на початку 1990-х років на
сторінках Українського історика  відіграла важливу роль, адже,
як констатував Ярослав Дашкевич, оцінюючи стан і напрямки
джерелознавчих та історіографічних досліджень історії
України, у галузі історичних досліджень саме тоді склалася ситуація,
що вимагала остаточного розриву із засоціологізованими моск-
воцентричними схемами, що призводили не лише до

деформування і фальсифікування історичного процесу, але й до
замовчування багатьох явищ та фактів 54.

Вперше в історії української історіографії внаслідок
трансформаційних процесів, розпочатих в нашій історичній науці з
початком 1990-х років, на початок XXI століття у науковій
літературі та у діючому комплекті підручників з історії для
вищих навчальних закладів і шкіл здійснено виклад української
історії на засадах національної наукової концепції, в основу
якої покладено історичну схему Михайла Грушевського (хоча
питання уточнення наукової періодизації національного
історичного процесу і досі перебуває серед актуальних
історіографічних проблем).

Принципова позиція Українського історика  у справі
наукової пропаганди національної історичної схеми має
надзвичайну вагу. Це усвідомлюється нині, особливо у світлі
можливих політичних домагань сусідньої Росії, яка й досі не може
уявити собі своє власне майбутнє без України, а водночас не
уявляє без неї і своє минуле, тому й намагається якось вплинути
на національні історичні концепції (перші ознаки цього ми
мали змогу спостерігати в офіційних повідомленнях 2002
року  про досягнення урядовцями обох держав домовленості
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започаткувати спільні консультації науковців з узгодження
окремих сюжетів і тем з минулого з наближення викладу історії
в російських і українських підручниках).

На сторінках Українського історика  Любомир Винар не
випадково ще від 1998 року наголошує, що серед основних
завдань сучасного етапу діяльності українських істориків
актуальною залишається необхідність впроваджувати не лише в
українську, але й у світову історіографію схему історії України,
базовану на осучасненій і доповненій схемі Михайла
Грушевського  з відповідною періодизацією і термінологією55. Цій меті
сприяє діяльність журналу Українського історичного товариства.

До початку 1990-х років у роботі радянських і зарубіжних
українських істориків практично різними були й деякі інші
методологічні засади наукової діяльності. Журнал УІТ
фіксував, зокрема, ті особливі умови праці, які мали довготривалий
вплив на науковців в Україні до незалежності.

Так, партійний контроль в радянській історіографії
значно посилився після хрущовської відлиги   зі сторінок
контрольованого владою Українського історичного журналу
керівництво компартії рішуче вимагало, аби історики
дотримувалися партійних критеріїв  у наукових дослідженнях, а для
виправлення допущених помилок  обіцяло вжити заходи56.

Серед українських істориків діаспори так само, як і у
світовій історичній науці цього періоду взагалі, утверджується
прагнення до незалежності історичних досліджень від будь-
яких партійних настанов. Автори журналу УІТ неодноразово з
цього приводу наголошували, що для об єктивності наукового
пошуку необхідні не тільки досконале знання історичної
методології та предмета досліду, але й цілковита незалежність
вчених від будь-яких суспільних чинників, які можуть
тенденційно впливати на селекцію й оцінку історичних джерел та аналіз
досліджуваних процесів і явищ57.

Лише на зламі століть українська історична наука почала
більш впевнено звільнятися від звичних світоглядних
анахронізмів  від усвідомлених і неусвідомлених давніх традицій
прямого чи опосередкованого наукового обґрунтування
історичним матеріалом різноманітних актуальних політичних по¬
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треб сучасного суспільства. І якщо ще зовсім недавно більшість
українських істориків, відданих національній історіографії,
прагнула скористатися свободою наукового судження, щоб
винести моральну оцінку учасникам важливих подій минулого
у контексті здобутків і втрат національно-визвольної боротьби
українського народу, то вже нині найвищою й самодостатньою
цінністю наукових історичних праць починає визнаватися не-
упереджений (від диктату сучасності) погляд фахівця на події
та вчинки людей минулого з метою зрозуміти їх логіку, замість
засуджувати чи схвалювати58.

На сторінках журналу УІТ наголошується на необхідності
удосконалення методології історичного дослідження та
запровадження сучасних міждисциплінарних підходів. У переддень
нового XXI століття головний редактор Любомир Винар,
окреслюючи на сторінках журналу головні постулати, що
узагальнено відображають найбільш актуальні, на його думку,
завдання української історіографії, які постали в Україні і на Заході,
виокремив такі принципові моменти: І. Українська історична
наука є інтегральною частиною світової історіографії: історія
України безпосередньо в яжеться з світовим історичним
процесом. II. Історичні дослідження, історія  це не патріотизм ,
а наукова метода досвіду. Відкидаємо будь-які спроби писати
історію з партійного або публіцистичного аспекту, що не
базується на історичній науковій методології9'59 [підкреслення
автора цитати].

Важливо відзначити, що на сторінках обох українських
історичних журналів  маємо на увазі київський
Український історичний журнал  і зарубіжний Український

історик   серед матеріалів за попередні десятиліття часом
трапляються схожі між собою історіографічні теми й сюжети з
різних періодів української історії, хоча методологічні
підходи до їх опрацювання суттєво різнилися аж до початку
1990-х років. Та не зважаючи на це, майже всі науково вартісні
публікації з Українського історичного журналу  свого часу
одержали схвальні рецензійні відгуки і конструктивну
наукову критику у спеціальних оглядах на сторінках Українського
історика 60.
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Звісно, що за допущення фактів фальсифікації минулого
України, зокрема, спотворення ролі провідних історичних
діячів козацької доби, а також за маргінальність опрацьованих
тем, окремі матеріали і автори київського журналу радянського
періоду гостро критикувалися у діаспорному часопису. Але
водночас журнал УІТ виявив повагу і надав певну моральну
підтримку тим українським історикам, зокрема й з кола авторів
УІЖ у, які у своїх наукових дослідженнях прагнули до

історичної об єктивності. Це конкретно стосується таких
українських науковців як Іван Крип якевич, Михайло Брайчевський,
Ярослав Дашкевич, Федір Шевченко, Олена Апанович, Олена
Лугова, Ярослав Дзира, Олена Компан, Ярослав Ісаєвич та інших.

У попередній період при обговоренні різних концепцій
українського історичного процесу автори Українського
історика  досить часто свідомо зосереджували спеціальну увагу на
фактах поширення радянською наукою помилкових, а часом і
тенденційних гіпотез. Проте це закидалося часом і західним
вченим, які у своїх виданнях, що торкалися важливих питань
історії України, дотримувалися традиційної російської
історичної схеми, поширеної на Заході еміграційними російськими
науковцями. Протягом багатьох років це було одним з
постійних центральних мотивів журналу УІТ, зокрема серед
матеріалів його рецензійного відділу.

Оглядаючи чвертьвіковий доробок Українського
історика  (у 1978 р.) та його внесок в історичну науку, редактор-
засновник докладно зупинився на тих гіпотезах і концепціях
радянської науки сталінсько-брежнєвського періоду, які
послідовно піддавалися критичному розгляду на сторінках
часопису. Насамперед було відмічено, що УІТ своєчасно зреагувало
на радянську гіпотезу про спільність походження російського,
українського і білоруського народів, викриваючи її історичну
невмотивованість61. А розпропагандована свого часу концепція
створення в СРСР нової історичної спільноти  була оцінена
як загрозлива для національно-культурного розвитку
української наці'ї62. За оцінкою УІТ, процеси русифікації і фальсифікації
української історії та культури у радянській державі її останніх
десятиліть були свідомо спрямовані на стертя історичної пам -
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яті серед різних шарів українського населення і на заникування
його національної свідомості , а сама історична наука
використовувалася для боротьби проти історії63.

Головним редактором Українського історика  було
звернено увагу читачів зокрема на такий прикрий факт періоду
гласності   у той час, як українські письменники й

інтелігенція вже розпочали активно домагатися повноправності
української мови і відродження національної культури, академічна
історична наука все ще продовжувала перебувати під сильним
компартійним впливом. Любомир Винар тоді правильно спрог-
нозував перспективи розвитку історичної науки в Україні 
вони безпосередньо залежали від відповіді на питання, чи буде
здійснено переоцінку історичної партійної схеми історії
України, й чи готові українські історики відкинути історичні
псевдонаукові концепції, які постали в періоді сталінської
диктатури і її послідовників в наступних роках? 64. Невдовзі по тому
саме на пропозицію Любомира Винара і Аркадія Жуковського
III секція І конгресу Міжнародної Асоціації україністів 29-30
серпня 1990 року у Києві прийняла резолюцію:
Запропонувати ЦК КПУ скасувати сталінську постанову і тези До 300-ліття
возз єднання України з Росією , засудивши тези, як такі, що
брутально фальсифікують історію України 65.

Ще одна важлива проблема з тих, що мали суттєвий
вплив на розвиток історичної науки в Україні попереднього
періоду, з принципових міркувань постійно перебувала у
фокусі обговорення на сторінках журналу УІТ. Систематично й
досить послідовно Український історик  викривав
русифікаторську політику радянського режиму як руйнівну для
української історичної науки. Від ремарки про відсутність в Україні
сучасного українського перекладу тексту Повісті времєнних
літ  (у той час як її перекладено на усі можливі мови світу )66,
до постійної методичної фіксації окремих конкретних фактів
витіснення української мови із наукового вжитку такий
діапазон критики прослідковується у багатьох матеріалах хроніки та
журнальних рецензіях на наукові видання, здійснені в УРСР.

Високу оцінку, для прикладу, одержало свого часу
джерелознавче дослідження Ярослава Дашкевича Украинско-
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армянские связи в XVII веке  (К.,1969). Практично одночасно
його рецензували в УІ  та в УІЖ і, але західний рецензент
поставив правомірне питання: Чому переклад документів не
зроблено українською мовою? , і зауважив, що окрім
російського тексту варто було подати й український переклад та
оригінальні тексти наведених документів у цьому спільному
україно-вірменському виданні67.

Журнал УІТ у черговий раз привернув увагу світової
громадськості до процесу тотальної русифікації й знищення
історичної науки в Україні доби застою , передруковуючи
1981 року текст переданого на Захід відкритого листа Юрія
Бадзя до російських та українських істориків68. У часи радянської
перебудови  зі сторінок Українського історика , доступ до

якого на той час став більш можливим, часом лунала
справедлива критика на адресу Інституту історії АН УРСР  за затяжне
перебування у руслі русифікаторської політики69 та за
тенденційність тогочасних підручників історії України, написаних
співробітниками Інституту із застарілих фальсифікаторських
позицій70.

Засновники наголошують, що саме з принципових
міркувань Український історик  було започатковано як
україномовне видання. Справою престижу не лише діаспори, але й
усієї української нації вважали діячі УІТ питання збереження
україномовності свого історичного журналу на Заході,
матеріали якого реєструються поважними міжнародними
бібліографічними покажчиками ( Historical Abstracts , America: History
and Life , American Bibliography of Slavic and East European
Studies )71.

На певному етапі розвитку, виходячи з міркувань
науково-організаційної доцільності, УІТ встановило відносини з
Американською історичною асоціацією. Однак український
історичний журнал діаспори ні структурно, ні матеріально
ніколи не був пов язаний з жодною американською чи
канадською академічною чи університетською установою, самостійно
обираючи зміст своєї діяльності і долаючи власну матеріальну
скруту. Ось чому деякі автори образно прирівнювали
Український історик  попереднього періоду до одинокого запорізько-
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го табору, що зімкненими возами та зброєю української
наукової думки ставить опір російським історичним концепціям 72.

На кінець обговорення теоретичних аспектів
історіографії відзначимо, що друкований орган УІТ зумів протягом
десятиліть зберегти належний науковий рівень, а коли у
новітній період  з початком 1990-х років  розширив коло своїх
авторів, залучаючи істориків з України, все ж залишився вірним
своєму принципу  об єднувати наукові сили з усіх поколінь
українських науковців, які стоять на позиціях української
національної історіографії, визначених схемою М. С.
Грушевського.
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Розділ 5

ПРОБЛЕМАТИКА СПЕЦІАЛЬНИХ ГАЛУЗЕЙ
ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ

НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ

Теоретична дискусія про спеціальні
історичні дисципліни

Як журнал історії й українознавства на Заході, а тепер і в
Україні, Український історик  тематично охоплює різні галузі
історичної науки. Важливими й цікавими є опубліковані на його
сторінках джерелознавчі дослідження минулого України,
здійснені в різних спеціальних галузях історичної науки, зокрема це
стосується історичної картографії, іконографії, українського зна-
кознавства й родознавства, історичної бібліографії тощо.

На сторінках офіціозу УГГ свого часу було розгорнуто
наукову дискусію не лише стосовно базового поняття
українська історіографія , але на рівні теоретичного опрацювання
обговорювалася у журналі також специфіка такого
категорійного поняття історичної науки як спеціальні історичні
дисципліни . Одним з перших у зарубіжній українській історіографії до
цієї самостійної наукової проблеми звернувся Любомир Винар.

Як нормативне, поняття спеціальні історичні
дисципліни  було запроваджено до наукового обігу радянськими
науковцями на початку 1960-х років. До того в українській науковій
лексиці панувало визначення допоміжні історичні
дисципліни , що було похідним від перекладу російськомовного
вспомогательные , яке увійшло у фахову літературу у 1920-1930-х
роках1. Розрізняти між собою поняття спеціальні історичні
дисципліни (науки)  і допоміжні історичні дисципліни  як
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окремі категорії, відмінні за своїм змістом, запропонував
Любомир Винар.

Публікуючи на сторінках Українського історика
поширене резюме доповіді Перший загальний з їзд українських
істориків: зауваження до програми з їзду , вчений вказав
головну, на його думку, відмінність цих понять між собою 
вона полягала у тій специфічній ролі, яку відіграють окремі
історичні дисципліни при історичному пізнанні. До категорії
спеціальні історичні науки  дослідник зараховував, окрім

історіографії, ще й історичну методологію, історію культури,
історію церкви, історію технології та інші напрямки історичного
дослідження, які мають свій специфічний предмет
дослідження минулого і становлять окремі складові історичної науки .
Однак, всі ті науки, які відіграють саме допоміжну роль при
вивченні історичних джерел  дипломатику, палеографію,
генеалогію, геральдику, сфрагістику, нумізматику, хронологію,
історичну бібліографію та деякі інші з цього ряду  автор
вважав більш доцільним відносити до категорії допоміжні
історичні дисципліни 2.

Порівнюючи цей підхід із офіційно прийнятою на той
час точкою зору радянських науковців, яку зафіксувала
Радянська енциклопедія історії України , від себе зазначимо, що
поняття спеціальні історичні дисципліни  хоч і було у вжитку
(так, наприклад, було трактовано енциклопедичне визначення
історична географія 3), але як окрема самостійна категорія
воно не тлумачилося. Натомість допоміжним історичним
дисциплінам  як спеціальним наукам, які досліджують різні групи
джерел, було присвячено окрему енциклопедичну статтю, де
зазначено, що питання допоміжних історичних дисциплін
розробляють університетська й академічна наука та архівні органи
України4. Чіткого категорійного розмежування на той час не
спостерігалося (для прикладу: археографія   історія її
становлення як науки вже нараховувала майже століття5 
визначалася у цьому енциклопедичному виданні як спеціальна
(допоміжна) історична дисципліна 6.

1970-і роки стали початком тривалого процесу
теоретичного переосмислення змісту і місця спеціальних історичних
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дисциплін, наслідком якого стало розширене трактування
багатьох важливих категорійних понять. Нині як наукова
категорія поняття допоміжні історичні дисципліни  вже практично
вийшло з ужитку, хоч ще на початку 1990-х років у фаховій
літературі можна було зустріти знайому комбіновану
конструкцію  спеціальні (допоміжні) історичні дисципліни 7. В
останні десятиліття з розвитком історичної науки та
урізноманітненням методів і прикладних технологій у практиці
історичного дослідження колишні допоміжні історичні дисципліни
дедалі набували більшого значення, виявлялась їхня
самобутність і зростала чисельність8, специфікувалося поле
наукового пошуку, і тепер вони закріпили за собою статус
спеціальних історичних дисциплін джерелознавчого напряму.

Нині проглядається інший аспект термінологічної
дискусії  про теоретично обґрунтоване виокремлення з
колишньої категорії спеціальних історичних дисциплін історіографії
та ряду інших окремих напрямків історичних знань із
віднесенням їх до новітньої категорії спеціальні галузі історичної
науки  (сюди віднесено археографію, історичну географію,
історичне джерелознавство та деякі інші)9.

Як бачимо, на сторінках журналу Український історик
ще в 1960-х роках поряд із іншими теоретичними питаннями
було окреслено у постановочному плані дискусійний аспект
теорії української історичної науки щодо проблеми самоіден-
тифікації та обґрунтування дисциплінарної самостійності
окремих її галузей, що й донині перебуває на шляху до свого
остаточного вирішення.

Актуальні аспекти досліджень спеціальних галузей
історичних наук

Історична картографія. Українські історики  з
України і діаспори  вели у 1960-1980-х роках на сторінках
професійних журналів своєрідний науковий діалог, зокрема і за
тематикою окремих галузей історичної науки. Показовим
прикладом цьому і своєрідним взірцем наукової змагальності двох

121



груп українських істориків на полі української історичної
картографії була довготривала історія обговорення Історичного
атласу України  на сторінках обох журналів  Українського
історичного журналу  та Українського історика . Ярослав
Дашкевич, який науково довів негативні наслідки тривалого застою
і панування ідеологічних догм на багатьох ділянках української
історичної науки, відмітив зокрема, що чи не найбільш
рельєфно вони проявилися саме в такій спеціальній дисципліні як
історична картографія, та зокрема в питанні про створення
наукового Історичного атласу України 10.

Відсутність державності України унеможливлювала
створення української національної картографічної служби за
радянських часів11. Деформовано досліджувалася в попередній
період історична картографія. Однак тематична картографія, й
історична зокрема12, є важливими й необхідними складовими
повноцінної національної картографії, чого не може
забезпечити одне лиш топографічне картографування, яке було
розвинуте в СРСР переважно для мілітарійних чи
народногосподарських потреб.

Через це ідея створення Історичного атласу України
набула неабиякого суспільного значення і довготривалий
період перебувала в центрі уваги українських істориків. Вперше
повідомлення про задум створити фундаментальний витвір
української історичної картографії  Історичний атлас України
з явилося у 1965 році у радянському Українському історичному
журналі . Обговорювався цей проект в обох журналах, а
здійснити його вперше через багато років судилося не в Україні, а на
Заході, звісно, на доступному для діаспорних умов рівні.

Група українських істориків на чолі з І. П. Крип якевичем
у 1965 році подала відповідну доповідну записку
віце-президентові АН УРСР І. К. Білодіду. Водночас УІЖ виступив з
цього питання, але оприлюднив не текст цієї записки, а лист-
пропозицію від імені московського вченого, провідного
фахівця у галузі історичної географії, В. К. Яцунського Про
створення історичного атласу України 13. Висунута ідея одразу здобула
схвальні й конструктивні відгуки серед багатьох українських
науковців, вони з являлися друком майже у кожному з наступ¬
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них номерів Українського історичного журналу . В
обговоренні цього фундаментального проекту на його сторінках
взяли активну участь: І. Л. Бутич, О. С. Компан, І. П.
Крип якевич, В. І. Наулко, В. П. Сарбей, М. М. Ткаченко, Ф. П.
Шевченко, І.Г. Шовкопляс та інші. Велику підготовчу роботу щодо
концепції атласу було проведено саме на сторінках київського
УІЖ у тут послідовно й докладно різними вченими

обговорювалися структура атласу і тематика його карт14. Орієнтовний
список карт з 211 назв, складений провідними вченими 
І. П. Крип якевичем, А. Л. Перковським і Ф. П. Шевченком було
опубліковано у № 4 за 1965 рік, а вже пізніше до атласу
планувалося включити лише близько 120 карт15. За постановою Бюро
Президії Академії наук УРСР від 15 червня 1966 року до роботи
з підготовки Атласу офіційно було залучено Інститут історії АН
УРСР, який на правах центру розвитку історичної географії у
республіці створив спеціальний підрозділ  сектор історичної
географії та картографії.

У діаспорному Українському історику  одразу було
позитивно оцінено задум Історичного атласу України , який мав би
науково-виважено представити розвиток населення, території,
господарства, культури та тематику політичної історії16.
Водночас висловлювалося певне занепокоєння з приводу того, що ця

ініціатива публічно представлена не від самих українських
істориків, а від імені московського вченого, до того ж з
методологічного боку невиправданим вбачався поділ проекту на дві
частини  дожовтневу  історію України і радянський період .

Науковці України активно включилися у роботу по
розробці нового проекту. У співпраці з істориками над підготовкою
цього видання почали працювати географи, археологи,
представники економічної, етнографічної та інших галузей
суспільних наук. Розгорнуті дослідження з питань української
історичної географії та картографії відбилися у випусках Українського
історико-географічного збірника . Багатий практичний досвід
дала робота з ілюстрування численними картографічними
матеріалами чотиритомника Радянської енциклопедії історії
України  за 1969-1972 роки, а також восьмитомного видання Історії
Української РСР , здійсненого у 1977-1979 роках.
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Та від самого початку, як про це не раз заявляли
керівники радянської історичної науки, структура і зміст атласу
формувалися на непорушних ленінських принципах партійності та
історизму 17. Невдовзі для західних українознавців стало
цілком очевидним, що хоча над цим проектом в Україні й працює
чималий авторський колектив кваліфікованих спеціалістів,
проте українська історична географія й картографія в радянській
науці не можуть бути об єктивними через великі обмеження,
пов язані з радянською ідейно-методологічною основою,
котра покликана забезпечувати політичні інтереси режиму18. Від
моменту усвідомлення цього факту сам журнал Український
історик  почав активно пропагувати у 1970-х роках ідею
паралельного видання історичного атласу України на Заході.

У майбутньому атласі, створюваному за участю
науковців УІТ на зарубіжжі, передбачалося подати, окрім численних
кольорових історичних карт, відповідні коментарі,
впровадження, короткий історичний словник, вибрану бібліографію і
відповідний покажчик. Заплановане діаспорне видання
призначалося, як повідомлялося на сторінках Українського
історика , для студентів, любителів історії і учнів українознавчих
шкіл19. У журналі УІТ було широко анотовано зміст
історичного атласу України, підготовлюваного на Заході. Значна частина
із запланованого змісту припадала на ранній період української
історії. Передбачалося 8 карт, назви яких тут і далі передаємо за
журналом дослівно, зберігаючи мовно-стилістичні особливості:
Археологічні пам ятки кам яної доби , Культури бронзової і

початків залізної доби , Скитська держава , Українські землі
до І стол. по Хр. , Україна і Европа в добі переселення
народів , Українські землі й Европа в III ст. до V стол. по Хр. ,
Українські землі в VII і VIII стол. , Розміщення східних

слов ян . А княжу добу і період середньовіччя мали представляти 12
карт: Київська держава за кн. Олега , Київська держава за
князів Володимира Великого і Ярослава Мудрого , Оборонна
система Києва , Київська держава за князів Всеволода і
Володимира Мономаха , Русь-Україна в XII ст. ,
Галицько-Волинська Держава , Русь-Україна в часі нападу татар ,
Українські землі на переломі XIII і XIV стол. , Українські землі в
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другій половині XIV і в першій половині XV стол. , Українські
землі після Люблінської унії , а також дві картосхеми міст 
княжих Києва і Львова.

Періоду козаччини і гетьманської держави мало бути
присвячено 6 окремих карт: Українські землі перед повстанням
Богдана Хмельницького , Українська держава за гетьмана
Богдана Хмельницького , Запорізька Січ , Українська держава за
гетьмана Петра Дорошенка , Українська держава за гетьмана
Івана Мазепи , Українська держава за гетьмана Кирила Розу-
мовського . Решта  14 карт  висвітлювали історичне буття
українців у ХІХ-ХХ століттях: Україна після скасування
Гетьманщини , Україна в XIX стол. , Українські землі в Першій
світовій війні , Українська Держава в 1918-1920 рр. , Західньо-
Українська Народня Республіка , Україна після Першої світової
війни , Карпатська Україна , Україна в часі Другої світової
війни , Українська Повстанська Армія , Україна після Другої
світової війни . Чотири останні з переліку карт було спеціально
присвячено українській діаспорі: Українці в світі , Українці в
Азії , Українці в Канаді  та Українці в СІЛА 20.

Непростою справою виявилося реалізувати такий
грандіозний задум поза Україною  практично без доступу до
широкого кола необхідних картографічних і відповідних архівних
матеріалів, без належного фінансового забезпечення. Робота
тривала роками. При підготовці історичного атласу України на
зарубіжжі в якості консультантів до співпраці були залучені
науковці з УІТ  Олександр Оглоблин, Марко Антонович,
Михайло Ждан, Олександр Домбровський, Лев Шанковський, Нео-
ніла Кордиш-Головко. Було використано практично всю
доступну історичну картографічну і довідкову літературу, матеріали з
історичних монографій, в т. ч. іншомовних21, але це, звісно, не
було достатньою джерельною базою, і зміст карт підготовленого
атласу вимушено дещо відрізнявся від первісного задуму22.

Час до часу журнал УІТ повідомляв про затримку в
роботі діаспорних науковців23, також піднімалося питання щодо
причин стримування виходу фундаментальної праці
радянських дослідників в Україні, які мали на той час незрівнянно
кращі умови праці, хоча й були обтяжені невідповідним ідео¬
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логічним багажем 24. Врешті Український історик  за 1981 рік
зміг повідомити своїх читачів про вихід друком ініційованого
УІТ Атласу історії України , і хоч таким чином  на
зарубіжжі  заповнено прогалину в українській історичній і
довідковій літературі25.

Атлас історії України, що був виданий у СІЛА під грифом
УІТ, складається із 43 кольорових карт та супровідного тексту
(всього 190 сторінок), де тематично представлено усі періоди
української історії від найдавніших часів, і територіально він
охоплював цілість сучасних українських етнографічних
земель і суміжні території тих народів та держав, яких історичне
життя впливало на події в Україні 26.

Ігор Стебельський, який рецензував атлас в
Українському історику , відзначив його суттєву відмінність від цілого ряду
відомих на той час на Заході російських атласів, яка полягала в
тому, що тут, без огляду на відсутність безперервної
державності, було відображено цілість українського історичного
процесу в рамках етнічної території протягом віків27.

Не помічати визначну наукову подію було неможливо
і на появу Атласу історії України  на Заході радянський
Український історичний журнал  відгукнувся публікацією

докладного інтерв ю з директором Інституту історії академіком
Ю. Ю. Кондуфором про стан роботи над створенням Атласу
історії Української РСР . Тут розповідалося про великі
масштаби розгорнутих радянськими науковцями робіт та водночас
містилася невиправдана брутальна критика діаспорного
видання, яке було назване звичайним пропагандистським
знаряддям українських буржуазних націоналістів 28. Надалі журнал
радянських істориків ще не раз повідомляв про дуже
скрупульозну, базовану на ретельному вивченні численних історичних
джерел  що, звісно, неможливо було зробити в зарубіжжі 
дослідницьку роботу науковців України над картами
майбутнього історичного атласу. Як наслідок роботи в 1979-1986 роках
Інститут історії АН УРСР у співробітництві з іншими
установами підготував до видання першу частину проекту, що
отримала назву Атлас історії Української РСР (з найдавніших
часів до 1917 р.) 29.
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Відомо, що масштаби наукового пошуку, розгорнутого у
той період українськими радянськими вченими, були
величезними, і над другою частиною цього проекту ще майже до
середини 1990-х років продовжував працювати численний
колектив авторів. У картографічне видавництво 1994 року було
навіть вже передано ще одну частину атласу (частина 2 
випуск І)30.

Коли, із набуттям Україною статусу суверенної держави,
стало можливим використання різноманітних, в т.ч. раніше
заборонених, історичних джерел, щоб мати можливість
відновити справжню, звільнену від компартійних настанов, історію,
багато карт було суттєво перероблено з ініціативи тих самих
науковців з Інституту історії України. В основному це були
карти, що тематично стосувалися визвольних рухів і воєн. Для
прикладу, невпізнанно змінилася карта-план Полтавської
битви, яка при нових підходах отримала й іншу назву, й інший
хронологічний період  з врахуванням історичних діянь
гетьмана І. Мазепи, який виборював незалежність України31.

Однак закладені від самого початку
ідейно-методологічні обмеження, що висувалися до цього важливого проекту з
боку попереднього політичного режиму, свого часу
перетворили первісний задум Історичного атласу України  на Атлас
історії Української РСР  (як складової частини Національного
атласу Української РСР   том III Історія українського народу
і Української РСР ). Вони ж фактично звели всю велику
систематизовану роботу науковців нанівець, і надалі вона була
припинена через недоцільність32. Ярослав Дашкевич згодом
описав усі перетурбації, яких зазнала концепція історичного атласу
України за довготривалий  майже тридцятилітній  період,
називаючи при цьому й головні причини його невиконання 
антиісторичні та антинаціональні тенденції, які намагалися
реалізувати у цьому проекті33.

На жаль, і в незалежній Україні втілення в життя такого
академічного проекту досі залишається лише мрією.
Створення фундаментального твору української історичної
картографії, науково виваженого за джерелами, безсумнівно, є справою
національного престижу (за термінологією Українського істо¬

127



рика ) і заслуговує на новий етап досліджень в Україні. До того
ж є можливість брати до уваги історико-картографічний
доробок українознавчих дослідницьких центрів СІЛА, Канади,
Західної Європи, який вже отримав сучасну оцінку фахівців.

Годі уявити собі,  зазначає Р. Сосса,  загальну
картину історії і стану української картографії без видань
української діаспори. До останніх років вони були в Україні під
забороною і фактично невідомі широкому загалу читачів.
Передусім це історичні атласи України І. Теслі, Е. Тютько за
редакцією Л. Винара (Монреаль  Нью-Йорк  Мюнхен, 1980).
П. Маґочі (Торонто  Буффало  Лондон, 1985), мали В. Кубі-
йовича й А. Жуковського до Енциклопедії українознавства.
Надбанням загальноукраїнської картографії є різноманітні мапи,
що їх уклали й видали за кордоном В. Кубійович, А.
Жуковський, М. Кулицький, А. Окрушко, Р. Дражньовський 34.

Оглядаючи 1996 р. одне з останніх перевидань
Історичного атласу України  Володимира Кубійовича ( Історичний

атлас України. Німецький документ з 1941 р. , за ред. А.
Жуковського, Мюнхен  Париж, 1993 р.) та пригадуючи попередні,
О. Шаблій слушно зазначив, що у межах України жодного разу
не вдалося підготувати й видати її історичний атлас, а
неможливість появи на українських теренах такого атласу у попередній
період  це теж один з красномовних фактів у характеристиці
реалій донедавнього існування нашого народу, якого
завойовники й окупанти намагалися зіпхнути в історичне небуття 35.

Актуальність цієї наукової проблеми донині
обговорюється у фаховій літературі з питань спеціальних історичних
дисциплін36.

Аналізуючи попередній незадовільний результат роботи
у цьому напрямку, Я. Дашкевич сформулював ряд
принципових наукових вимог, які слід брати до уваги на новому етапі
опрацювання проекту історичного атласу України.
Найважливіші серед них, зокрема, такі: 1) відбивати на картах певну
динаміку історичного процесу, враховуючи зміну кордонів,
найважливіші історичні події; 2) зображення подавати
узагальнено, відкидаючи другорядні явища, в обширі території,
заселеної українським народом в певний час  незалежно від
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давніх чи сучасних політико-адміністративних кордонів ; 3)
виразно акцентувати основну тему в картографічному
зображенні кожної історичної карти; 4) необхідно координувати всі
зображені на карті елементи для чіткості і гармонійної цілості
карт; 5) весь зміст карти мусить підпорядковуватися
картографічній правдивості (тобто дотриманню правильної
кореляції оптимально повного зображення історичних фактів
певної визначальної категорії в порівнянні з фактами іншої
категорії) 37.

В Українському історику  було науково
прорецензовано ще один історичний атлас України, також виданий у
діаспорі. В докладній рецензії І. Стебельського на англомовний
історичний атлас України, виданий П. Маґочі у Канаді 1985
року38, зазначено зокрема, що поява такого атласу,
призначеного для англомовного читача, має важливе значення для

школи і університетського навчання. Двадцять п ять карт,
виконаних найкращими картографами Канади, інформують
читача в цілком доступній формі та відзначаються
естетичним виконанням. Тематику карт подано у хронологічному
порядку, в них наголошуються історичні зміни політичних та
адміністративних кордонів, а з метою орієнтації на кожній з
карт є означення сучасних кордонів УРСР. Водночас, із жалем
відзначив рецензент, автор-упорядник вживає в атласі назви
місцевостей з транслітерацією не з питомо українських
топонімічних назв, а виходячи з прийнятих в умовах тогочасних
політичних кордонів, що не є науково виправданим.
Оглянувши докладно майже кожну із карт з цього атласу, І.
Стебельський зупинився на проблемі вживання тут топонімічних
назв в історичному й політичному аспектах і зауважив при
цьому, що багато що не можна вважати виправданим як з
науково-методологічного, так і з ідейного погляду, бо
складається враження, що П. Маґочі окреслив історичну Україну
як еквівалент території УРСР39.

До проблеми транслітерації українських топонімів
англійською мовою Український історик  спеціально
повернувся ще раз, з огляду на важливість її правильного розв язання
нині  в умовах незалежної України: Ігор Стебельський подав
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з цього приводу окрему статтю, де вміщено вичерпне
роз яснення щодо всіх існуючих систем транслітерації40.

Послідовну увагу Українського історика  до проблем
історичної картографії засвідчують й інші аналогічні сюжети.
Так, один із рецензійних відгуків часопису було присвячено
англомовному виданню тематичного атласу російської історії з
проблематикою зміни кордонів41. Богдан Винар у невеличкій
англомовній замітці-анотації виступив проти фальсифікації
історії  звернув увагу читачів на деякі принципові речі,
застерігаючи, що в еміграційному російському атласі цілком
проігноровано наукову термінологію, адже Русь  (в атласі
було представлено Київську Русь як ембріон російської
держави  IX ст.) і Росія   терміни ніяк не тотожні. Рецензент
прослідкував джерельну базу цього компілятивного твору, яка
не включила в себе ні звичайного радянського історичного
атласу, ні празького популярного видання 1967 року  An
Atlas of Russian and East Europian History , авторства Адамса, хоч
останні більш виважені концептуально і мають менше
друкарських огріхів. З усіх практичних міркувань анотована праця,
на думку її оглядача, є найгіршою, бо вводить в оману
початківців у вивченні російської історії42.

На сторінках Українського історика  було
опубліковано кілька відгуків на появу на зарубіжжі нових окремих карт
України, що є досить рідкісним у репертуарі наукових
рецензій. 1975 року було вміщено рецензію Івана Теслі на настінну
фізичну карту України, яка вийшла під редакцією Романа
Дражньовського43. Віддавши належне авторам за гарний
естетичний вигляд карти, яка призначалася для вивчення
географії України шкільною молоддю, рецензент порівняв її з
радянською картою Украинская и Молдавская ССР  від 1966
року, що була взята за основу цьог о діаспорного видання. Як
фахівець-географ І. Тесля з прикрістю зауважив, що автори
не лише повторили помилки радянської основи , але й
погіршили її, збіднивши зміст географічної карти, як це видно з
порівняння кількості гідронімів та інших наведених назв
топографічних об єктів. Перераховуючи головні недоліки нової
карти й проминаючи суто географічні з-поміж них, рецен¬
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зент наголошує такі важливі, на його думку,
науково-ідеологічні аспекти:

1) заголовок карти Україна  не цілком відповідає змісту,
бо представлено фізичну карту території Української РСР, а під
назвою Україна  ми розуміємо цілість української
етнографічної території, яка не охоплена картою  [на ті часи, коли ще
не було проголошено незалежної держави, цей закид можна
було вважати виправданим, проте нині, коли нашу державу
проголошено в територіальних межах колишньої УРСР, під
назвою Україна  найперше розуміється цілість території
сучасної держави  7LC.];

2) територіальна проблема: хоч карта, зредагована Р. Драж-
ньовським, охоплювала більшу територію, ніж карта
Української РСР, проте й вона була, на переконання рецензента, не
досить велика  (бо ж не охоплювала Лемківщину, Кубань і
Слобожанщину), а зазначення української етнографічної
території поза межами Української РСР дуже нечітке й неточне ;

3) проблема передачі назв топографічних об єктів 
деякі з них несуть на собі відбиток зросійщенння , декотрі
просто передано з помилками, часом подаються колишні
назви, а в інших випадках  ні.

Насамкінець автор цієї докладної фахової рецензії
робить висновок, що хоч рисунок добрий, але редакція погана ,
і вбачає серед причин такого стану те, що упорядник її не
вивчив докладно територію та не подбав про рецензування
свого твору фахівцями ще до друку. Отже, робиться висновок,
при використанні цієї карти потрібні певна обережність й
кваліфікований підхід44.

Іншим прикладом фахового рецензування в журналі
картографічного твору є відгук І. Теслі на карту України авторства
В. Кубійовича і А. Жуковського, яку було видано 1979 року (у
вихідних даних: 1978) водночас українською й англійською
мовами як додаток до 8-го тому Енциклопедії
українознавства  (словникова частина)45. У даному випадку йдеться не про
історичну, а загальну топографічну карту України,
супроводжену досить докладною текстовою частиною на ЗО сторінок;
основне призначення її  служити ілюстративним матеріалом
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при читанні географічних статей енциклопедії тощо. З огляду
на обмаль української картографічної літератури взагалі, цей
твір привернув увагу.

Рецензент відмітив, що опрацювання цієї карти України
зайняло кілька років наполегливої праці авторів, що залучено
велике коло джерельного матеріалу, картографічного і
текстового, який стосується території або населення України,
практично все із доступного на зарубіжжі  не лише атласи і карти,
але й дані загальних переписів населення та адміністративного
поділу українських земель: російські, австрійські, польські,
чеські, словацькі, румунські, а також джерельна література,
зокрема й іншомовна, з тих держав, до складу яких частково
входили або входять українські землі. Схвально, що автор
використав попередній картографічний досвід  нова карта
України, за задумом, охоплювала всю цілість української
національної території  від р.Попраду на заході до
Каспійського моря на сході і від Кавказу на півдні до р. Нарви на півночі 46.
У доданій до карти зброшурованій текстовій частині подано
ряд суттєвих роз яснень щодо території України, які
озаглавлено: Українська національна територія , Українські землі в
1938 р. , Українська національна територія 1970 р.  та
Адміністративно-територіальний поділ УССР  стан 1 січня 1977 р. ,
також є окремі підрозділи щодо складу населення.

На полотні карти, виконаної за всіма правилами
топографії в одній з найкращих картографічних фірм Німеччини ,
містилося дві окремі врізки: план Києва і Донецького басейну.
Як найбільшу цінність цієї карти уважний рецензент поряд з
іншими позитивними моментами відмітив зазначення і
перевірення українських назв відносно дуже великого числа (бл.
5000) осель 47. При відтворенні на карті питомо українських
назв вжито український правопис 1927 року, схвалений ВУАН.
Це дало змогу відкинути наслідки політики русифікації,
полонізації, мадяризації, румунізації в українській ономастиці і
повернути первинний вид топографічним назвам. У випадках
присвоєння нових назв населеним пунктам було відтворено й
колишні назви, в дужках попід новими. Було збережено також
український правопис для назв міст і сіл на українській тери¬
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торії, що була передана Польщі (польські назви в дужках) або
включена до складу РРФСР і БРСР. Хоча в англомовному
варіанті карти України ідентичного змісту автори, зауважив
рецензент, все ж пішли на поступку  з огляду на усталену на
той час практику передачі топографічних назв в Україні
іноземними мовами за російськомовним фонетичним варіантом,
їх було так і передано тут, лише найголовніші з-поміж них 
Київ, Дніпро, Дністро  було продубльовано у дужках в
транслітерації українського варіанту (KYIV тощо).

Як новий підхід в українській картографічній практиці
рецензентом позитивно оцінено включення опису історичних
країв  до картографічної текстової довідки. Все це відмічене
давало підстави зробити обґрунтований висновок: українська
наука збагатилася твором, який за своїм перевіреним змістом
перевищує відомі дотепер усі совєтські подібні видання  й
може рівнятися з найкращими творами світової картографії.
Прогнозувалося суспільно-політичне значення нової карти
України  при широкому використанні вона слугуватиме
пропаганді української ідеї у міжнародному світі48.

Про актуальність піднятої на сторінках Українського
історика  проблеми виваженої транслітерації українських
топонімів та політико-культурне значення цього свідчать
матеріали наукової хроніки. Скажімо, восени 1998 року гострій
критиці було піддано діяльність організаторів української
археологічної виставки у Монреалі, коли Інститут археології
НАН України передав пояснювальні матеріали до експонатів
російською мовою, а у виконаних англійською та
французькою мовою перекладах не виправив зрусифіковані назви, що
викликало справедливі нарікання з боку української діаспори
у Канаді49.

У журналі УІТ всі рецензії на картографічні матеріали
було опрацьовано на належному науковому рівні 
картографічні твори піддано фаховому аналізу і науковій критиці з
урахуванням виваженості історичних концепцій, що
закладалися в основу їх розробки. Цим приверталася увага наукової
громадськості до появи нових карт та історичних атласів
України, здійснювалася їх популяризація на Заході.
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На сторінках Українського історика  спеціально
вміщено декілька карт як ілюстрації до окремих текстових матеріалів.
Як просторові зображення історичних об єктів у конкретний
проміжок часу у взаємозв язках між собою й з географічним
середовищем, історичні карти відіграють важливу
інформативну та ілюстративну роль при реконструкції подій минулого.
Зважаймо, що інформацію, яку закладено у картографічні
твори, іїюді просто неможливо передати у повному обсязі
текстовими засобами комунікації.

П ять карт у журналі ілюструють ісгорико-демографічне
дослідження В. Кубійовича Зміїш в стані населення
Української РСР у 1959-1969 рр. , базоване на підсумках перепису
населення в Україні за 1970 рік та даних Статистичного
управління при раді Міїгісгрів УРСР за 1970 і 1971 роки  у
порівнянні їх із даними попереднього перепису 1959 року. Метою
автора було з ясувати тенденції міграційних процесів в Україні
та чинників, які на це вплинули50. На чотирьох схематичних
картах України (в основу яких покладено адміністративну
карту УРСР), з ясовано географію змін у стані населення
республіки за 1959-1969 роки, а саме: 1) кількісні зміїш всього населення
УРСР (с. ЗО), 2) зміїш сільського населення (с. 32), 3) зміни
міського населення (с. 32), 4) приріст населення міст з
чисельною кількістю населення понад 100 000 чол. (с. 34).
Репродуковані у журналі чорно-біїїим друком карти виконано на
задовільному графічному рівні з наведенням умовних позначень і
масштабу. Вони унаочнюють разом з відповідними таблицями
демографічні показники, які обговорюються автором статгі.
П ята, підсумкова, карта (с. 34) наочно проілюструвала
проблему балансу фактичного і природного приросту всього
населення України за обговорюваний період (умовними
позначеннями фактичний приріст подано у відсотках до природного, в т.
ч. і з від ємними показниками), що дає змогу читачеві слідом за
автором, який взяв до уваги національні аспекти в міграційних
процесах, зробити свої висновки щодо популяційної політики
радянської влади в Україні.

У журналі вміщено й інші картографічні матеріїїли, які
ілюструють тематичні розвідки авторів з різних періодів історії
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України. Дискусійну статтю Фелікса Кордуби з обговоренням
політики Гітлера в Східній Європі та взаємостосунків між
Україною і фашистською Німеччиною у Другій світовій війні
журнал опублікував 1981 року51. Її проілюстровано німець-
комовною картосхемою Східної Європи, де подається
адміністративний поділ і назви окупованих земель (с. 159). У нижній
частині цієї картосхеми, яку вміщено на окрему сторінку,
зроблено підпис: Німецька адміністрація на Сході  Генеральний
план . Інший окремий напис містить датування  12 Juli
1942 . Наведено умовні позначення розмежувань та мірило.
Прикро, що ні з підписів до картосхеми, ні з тексту статті
Ф. Кордуби, що базується на дослідженні автором документів
III Рейху, матеріалів Міжнародного військового трибуналу з
Нюрнбергу та інших друкованих джерел й відповідної
літератури, не можна достовірно судити про походження цього
картографічного матеріалу  чи є він джерельною
публікацією картографічного документу часів війни, чи авторською
ілюстрацією до журнальної статті. Зауважимо, що з цієї
проблематики й по сьогодні в Україні гостро відчутним є брак
доступних друкованих джерел, в т. ч. мовою оригіналів, хоча
нині ця тематика вже здобуває в працях фахівців більш
об єктивне висвітлення.

Іншим важливим картографічним матеріалом,
тематично пов язаним з Другою світовою війною  в аспекті її
наслідків для людського потенціалу України  є карта,
вміщена на додаток до статті Ігоря Стебельського Ukrainians in the
Displaced Persons Camps of Austria and Germany after World War
II 52. Маючи цілком аналогічну назву Ukrainians in the D. P.
Camps of West Germany and Austria 1946-1950, by Ihor Ste-
belsky , карта досить виразно унаочнює інформацію про
перебування українців у таборах для переміщених осіб на
території Німеччини й Австрії по війні. Цей картографічний
матеріал ілюструє авторський аналіз деяких особливостей
перебігу початкового етапу третьої хвилі української еміграції.
Наведений масштаб карти та умовні позначення
адміністративних кордонів тогочасної Центральної Європи (з
позначенням зон її окупації союзницькими військами) і великої
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кількості місць зосередження українців у таборах (чисельна
кількість осіб має градацію: невизначено , від 100 до 500, від
500 до 1000 і понад 1000) дають підстави оцінити цей
авторський матеріал як високоінформативний, цінний
картографічний твір. Використання такого ґатунку картографічного
матеріалу в якості ілюстрації до публікації на сторінках
Українського історика  засвідчує належний науковий рівень цього
періодичного видання.

Ще один картографічний сюжет  Схема битви під
Полтавою   подається у розвідці Теодора Мацьківа Як була
вирішена битва під Полтавою? , вміщеній у журналі за 1989
рік53. Великий масштаб схеми (1 км на півдюйма, або 12 мм) дав
можливість передати особливості місцевості, а умовні позначки
шведських, російських військ (піхота, кіннота, редути, табори) і
українського війська у поєднанні з позначенням напряму
їхнього руху дали можливість автору добре передати, а читачеві 
сприйняти динаміку битви. В якості ілюстрації ця картосхема
відіграє допоміжну інформативну роль  унаочнює важливий
і дуже цікавий текстовий матеріал статті. Самозрозуміло, що
події Полтавської битви у журналі УІТ висвітлювалися зовсім з
інакших позицій, аніж це закладалося на той час у первісному
проекті однойменної картосхеми радянського Атласу історії
Української РСР , що планувався тоді до друку, але не був
здійсненим.

У журналі УІТ за 1990 рік знаходимо ще одну схему, яка
проілюструвала на цей раз статтю автора з України Віктора
Заруби Придніпров я під час кримських та дніпровських
походів (кінець XVII ст.) 54. На картосхемі, яку було подано
посеред тексту статті без будь-якого підпису, зображені: о.Тамань
на Дніпрі в місці впадіння його притоки р. Кінські Води, 4
пронумеровані графічні фігурні позначки, назви яких
приведено в правому нижньому куті без будь-якого пояснення: 1. Ки-
зикермен, 2. Мустрікермен, 3. Мубеуреккермен, 4. Ісламкермен.
З огляду на зміст статті цій схемі, на нашу думку, можна було б
надати назву Турецькі фортеці 17 ст. в пониззі Дніпра біля
о.Тамань , що власне й мав би зробити при виваженому
підході до картографії її автор або ж редактор.
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Як бачимо, історична картографія на сторінках журналу
Український історик  представлена як в теоретичному аспекті
(проблема історичного атласу України, рецензії на
англомовний історичний атлас України П. Маґочі та на карту України
В. Кубійовича і А. Жуковського), так і практикою публікацій
картосхем та карт.

Іконографія. Як спеціальна галузь історичної науки
іконографія представлена на сторінках журналу Український
історик  кількома науковими розвідками, що були спеціально
присвячені цій тематиці, та власне іконографічними матеріалами 
репродукованими малюнками й численними фотографіями, які
слугували ілюстраціями до інших публікацій, а нині самі вони
можуть розглядатися в якості цінного джерельного матеріалу.

Іконографії ще донедавна істориками не приділялася
увага в належній мірі, та в останні роки вона швидко
утверджується як самостійний об єкт джерелознавчих досліджень.
Розширюється предметно-понятійний зміст іконографії як
спеціальної історичної дисципліни, що досліджує специфічні
джерельні матеріали.

Термін іконографія  етимологічно пов язаний з
грецьким eikon   зображення, образ, а в останній період  з
поширенням його в сфері сучасних інформаційних
технологій  похідний англомовний варіант терміну icon  сучасні
словники з інформатики узагальнено подають як піктограма,
графічний символ, зображення55.

У 1970-х роках було відсутнє усталене поняття
іконографія  на означення окремої дисципліни в комплексі історичних
дисциплін джерелознавчого характеру. Цей термін довгий час
традиційно використовувався лише в образотворчому
мистецтві (як строго визначена система зображення яких-небудь
персонажів та сюжетних сцен) та в мистецтвознавстві  як
опис і систематизація типологічних ознак і схем, що прийняті
при зображенні будь-яких персонажів та сюжетних сцен56.
Мистецтвознавці під іконографією розуміють також перелік, опис
і систематизацію зображень певної особи, події, сюжету,
місцевості тощо. Схожий термін  іконологія   побутував у
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мистецтвознавстві як напрям, що досліджує сюжети та
зображувальні мотиви в художньому творі для з ясування його істо-
рико-культурного змісту і виявленого в ньому світогляду.

Ще донедавна іконографія як наукова дисципліна мала
справу переважно з мистецькими творами в якості об єкта
свого дослідження, проте нині зміст власного об єкта
дослідження та предмета іконографії суттєво розширено і виведено
поза рамки мистецтвознавства. Процес виокремлення
іконографії у самостійну спеціальну історичну дисципліну в останнє
десятиліття засвідчується появою окремих розділів,
присвячених іконографії, у спеціальних наукових збірниках та
навчальних посібниках про СІД, а також із спробами дефініціювати
нову історичну дисципліну та об єкти її досліджень57.

Перебуваючи на стадії становлення й подальшого
теоретичного та методичного опрацювання багатьох проблем,
іконографія як спеціальна історична дисципліна досліджує
зображення (в основному осіб, подій та місцевостей), що виконані в
різних техніках на різних матеріалах, та розглядає їх в якості
історичних джерел, які доповнюють базу при вивченні
історичних процесів, подій і фактів і слугують всебічному
висвітленню минулого. Якщо виходити з наведеного вище, не
бачимо причин, щоб не віднести фотодокументи, передані
друкарським способом (в даному конкретному випадку  при
публікації у журналі), до категорії іконографічних джерел, хоча
деякі дослідники це заперечують і зараховують їх до окремої
специфічної категорії кінофотодокументів58 (ми ж схильні
розглядати фотодокументи лише як один з різновидів
іконографічних джерел  eikon , зображення).

У журналі УІТ представлено кілька наукових розвідок з
іконографічної тематики. Передусім  стаття Олександра
Оглоблина Два портрети діячів мазепинської доби 59. Автор її ще у
1972 році наголошував велике значення комплексного підходу
до дослідження мистецьких пам яток у співпраці
мистецтвознавців та істориків, що, на його думку, корисне для науки і
особливо для мистецтвознавства. Та й перед фізичним і
духовним зором історика,  зазначає вчений,  можуть відкритися
не лише живі постаті знайомих йому з документальних джерел
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історичних діячів, але й індивідуальні властивості їх характеру,
про які жодні документи не можуть дати певного уявлення 60.

Дослідників мазепинської доби, мистецтвознавців і
читачів не може не вражати блискуча аргументація Олександра
Оглоблина при ідентифікації зображених на двох київських
портретах осіб з числа українських історичних діячів
(відповідні репродукції супроводжують цю розвідку в журналі).
Спираючись на герб і монограму на стінописному портреті з
Кирилівської церкви, О. П. Оглоблин відкинув будь-які
сумніви, що тут зображений саме Інокентій Монастирський, ігумен
Свято-Троїцький Кирилівський Київський61, а портрет
відповідно датується другою половиною XVII століття.62

На іншому портреті з Національного художнього музею
України зображено, на переконання О. П. Оглоблина, саме
Григорія Михайловича Гамалію, діяча мазепинської доби.
Проте й донині в атрибуції цього портрета роботи невідомого
художника з експозиції НХМУ збережено назву Василь
Григорович Гамалія  (датується серединою XVIII сг.). Під такою
назвою було зареєстровано цей твір мистецтва у грудні 1918
року, коли його було подаровано родиною Гамалив Київському
художньо-промисловому музею63, так само його було
представлено і на першій виставці 1925 року в атрибуції Данила Щерба-
ківського. Та на глибоке переконання О. П. Оглоблина, цей
портрет зображає цілком конкретного відомого історичного
діяча Григорію Михайловича Гамалію, що блискуче
доводиться аргументами з поля геральдики, генеалогії та й в загально-
історичному плані, і датуватися цей твір має кінцем XVII
століття, бо пізніше нікому не було б потреби замовляти його у
художника.

Якщо у сучасному українському мистецтвознавстві спірне
колись питання про портрет з Кирилівської церкви вже
остаточно розв язане на користь версії, аргументованої свого часу
О. П. Оглоблиним, то питання щодо портрету Гамалії досі
залишається відкритим. Мистецтвознавці з НХМУ, після
наданої нами можливості ознайомитися їм із статтею Олександра
Оглоблина в Українському історику , цілком погоджувалися із
незаперечним історичним аспектом атрибуції особи портрето-
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ваного, але під сумнівом вони залишають пропоноване
істориком датування портрета Гамалії, адже дуже мало дійшло до
нашого часу творів українського портретного живопису з
Наддніпрянщини кінця XVII століття. Тому й досі табличку під
портретом не змінюють.

На сторінках Українського історика  опубліковано
репродукції гравюр XVIII століття  два прижиттєві зображення
гетьмана Івана Мазепи. У 1966 році їх було вміщено на двох
спеціальних вклейках між сторінками журналу як ілюстрації
іконографічної розвідки Теодора Мацьківа. Йдеться про
граверний портрет гетьмана Мазепи з німецького журналу Die
Europaische Fama  за 1706 рік. Автор розвідки подав свої
міркування щодо атрибуції цього портрету та виправив деякі хибні
твердження в літературі з цього приводу64.

Репродукцію іншого портрету Івана Мазепи  з
королівського замку в Marcefeld-Sodermanland  було вміщено при
статті Олександра Оглоблина Гетьман Іван Мазепа і
Москва 65. У ній, на жаль, відсутній будь-який коментар щодо
портрета з німецького замку. Одначе тут згадано було про факт
існування і знищення іншого визначного мистецького твору 
рідкісної гравюри роботи Данила Ґаляховського з
прижиттєвим портретом гетьмана з 1708 року. За даними О. П.
Оглоблина, єдиний примірник цієї гравюри, що був походженням з
Київщини, загинув у Варшаві у пожарищі Музею Красінських
1944 року, але до того вже був публікованим66.

Цінність іконографічних матеріалів, з числа
представлених у публікаціях журналу Український історик , незаперечна 
вони можуть бути використаними насамперед при здійсненні
біоісторіографічних досліджень67.

Серед іконографічних об єктів з категорії малюнок
відмітимо рідкісну фоторепродукцію у журналі мальованого
портрета Михайло Дмитрович Антонович  (загиблого у
сталінських концтаборах історика, рідного брата Марка Дмитровича
Антоновича)  це портрет роботи матері, Катерини Антонович,
з 1930-х років68. Інший графічний портрет  Полковник Роман
Сушко  з ОУН (на жаль, авторство малюнка, що слугує
ілюстрацією до спогадів Володимира Кубійовича, не зазначено)69.
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Та найбільшу й найважливішу групу іконографічних
матеріалів, опублікованих на сторінках Українського історика  за
довготривалий період його видання, а, отже, і найбільше його
іконографічне багатство, становлять численні
фоторепродукції, на переважній більшості яких зображено українських
істориків, також широке коло українознавців і окремих діячів
діаспори.

Відтворені на сторінках журналу УІТ фотодокументи
представляють рідкісний, а часом цілком унікальний матеріал
при дослідженні перебігу українського наукового життя на
Заході, бо саме вони, на відміну від писемних джерел, дають змогу
досліднику зорово перенестися у минуле, неначе стати на час
його свідком 70. Світлини, репродуковані на сторінках
Українського історика , цілком заслуговують на те, щоб стати
самостійними об єктами іконографічних досліджень, та водночас як
фотодокументи вони цілком придатні для подальшого
використання іншими дослідниками, адже ж фотографія, віддрукована
на позитивному матеріалі і наділена відповідною анотацією, 
документ закінченої форми 71. Отже, фотографічні репродукції
журналу можна розглядати як важливе джерело при здійсненні
історіографічних досліджень в Україні, незамінний
документальний матеріал при ілюструванні довідково-історіографічних,
енциклопедичних видань тощо та в музейно-виставковій справі
при оформленні відповідних експозицій. Таке використання їх,
як нам відомо, практично вже відбувається.

Всього за попередні роки в журналі представлено понад
півсотні фоторепродукцій індивідуальних знімків вчених і діячів
культури, а також інші різновиди фотографій  групові фото,
сюжетні й видові. Усі вони мають супровідні підписи, часом
досить докладні: окрім імен зображених осіб вказується місце і
час моменту фотографування або події, також досить частою є
вказівка на архів, звідки взято фото для публікації у журналі.

На фоторепродукціях журналу ми можемо побачити
видатних і відомих, а також і деяких маловідомих українських
істориків й археологів, які вже відійшли. Серед них Михайло
Грушевський, Микола Василенко, Іван Крип якевич, Михайло
Брайчевський, Наталія Полонська-Василенко, Дмитро Доро-
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шевського у Києві, про що зазначено у підписах, а одна з
фотографій стала предметом спеціального дослідження
Світлани Панькової79.

Невелику серію фотознімків Дмитра Івановича
Дорошенка з еміграційного періоду, які супроводжують біоісторіо-
графічні матеріали історика, вміщує присвячений йому том
журналу за 2001 рік (ч.1-4).

Докладний перелік всіх фотоматеріалів, репродукованих
в Українському історику  за 1963-1997 роки, можна відшукати
у спеціальному підрозділі Ілюстрації  в бібліографічному
покажчику його змісту.

Про українське знакознавство й родознавство.
Видатний історик Іван Петрович Крип якевич спеціальною статтею
в Українському історичному журналі  за 1959 рік привернув
увагу науковців до незадовільного стану досліджень
українського знакознавства, й сфрагістики зокрема, що дало поштовх
до розробки їх в Україні80. Проте на межі 1960-1970-х років 
на час видання Радянської енциклопедії історії України   не
було серйозних монографічних досліджень з тематики
українського родознавства, геральдики чи сфрагістики, що
засвідчується відсутністю бібліографічних посилань при
енциклопедичних гаслах Генеалогія , Геральдика , Сфрагістика 81.

Однак ці наукові напрямки ніколи не перебували цілком
поза інтересом українських дослідників спеціальних
історичних дисциплін, хоча їхні розвідки публікувалися переважно
лише у часописах і наукових збірниках, зокрема на сторінках
московських видань82. Пізніші перші монографічні
дослідження з цієї тематики (В. Гавриленка, В. Румянцевої) стали досить
рідкісним явищем в радянській Україні83.

Лише з настанням радикальних змін у політичному
становищі України на зламі 1980-1990-х років масово почали
з являтися матеріали із зображенням гербів українських міст і
земель, активно почали розроблятися питання геральдичної
символіки84, історія української сфрагістики85. Ці ж напрямки
наукових досліджень постійно перебували в центрі уваги
науковців і аматорів у діаспорі.
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IlfrptfcT
УКРАЇНСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО

Беручи до уваги потребу дальшого роввитку української історичної науки

у вільному світі у а також сучасний^^л£нлм^^^і4н української
історіографії в Україні, українські історики рішили заснувати Українське
Історичне Товариство.

Членами Товариства можуть бути історики, дослідники допоміжних

історичних наук, а також ті особи, то цікавляться історією України й бажають

причинитися до розвитку української: історичної науки у вільному світі.

Українське Історичні? Товариство ставить перед собою такі завдання:

*1. Обєднати істориків, а також активних прихильників української

історичної науки.

2.. Пильнувати й боронити інтереси вільної української історичної науки

та її кращі традиції.

3.. Нотувати й виправляти фальшиві і тенденційні інтерпретації історії.

України в історичних працях в СССР і у вільному світі.

4. Розбудувати український історичний журнал " Український Історик "

і допомагати у виданню монографічних праць із українською
історичною тематикою.

5.. Сприяти виявленню, реєструванню й вивченню джерельних матеріалів

до історії України в закордонних архівах і бібліотеках.

6.. Співпрацювати ^з українськими науковими установами і налагоджувати

звязки із чужинецькими історичними товариствами.

Завдання Українського Історичного Товариства широкі і відповідальні.

Проте ми віримо, що спільними силами зможемо причинитися до розбудови

вільної української історичної науки і тим самим виконати свій обовязок

перед українською і світовою наукою й перед українським народом.

Тому звертаємося до українських істориків і прихильників української

історичної науки підтримати цей почин і стати членами Українського

Історичного Товариства.

За Ініціятивну Групу

Д-р .Марко Антонович /в.р./ Д-р. Любомир Винар /в.р./ Проф. Василь. Дубровський

/в.р./ Проф.Михайло Ждан /в.р./.ПрофЩ-р.. Ігор Каменецький /в.р./

Д-р.Роман Климкевич /в.р./ Проф.Д-р.о.Іриней. Назарко /в.р./ Проф.-

Д-p.. Олександер Оглоблин /в.р./ Проф.Д-р.Наталія Полонська-Василенко / в.р./
. . г. употми

Проект звернення Ініціативної-групи УІТ з автографами
Любомира Винара та Олександра Оглоблина,

(З архіву УІТ у м.Кент, СІЛА)



Ч. 4 РІК I

НАШІ ЮВІЛЯТИ

З нагоди 45-літнього Ювілею наукової праці ПРОФЕСОРА Д-РА ОЛЕКСАНДРА
ОГЛОБЛИНА, одного із найвизначніших сучасних українських істориків, вітаємо Вельмндостойного
Ювілята та складаємо йому якнайкращі наші побажання.

Редакція

УКРАЇНСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО

(Комунікат)

Беручи до уваги інтереси дальшого розвитку
З країнської історіографії, а також сучасний
підневільний стан історичної науки на рідних
землях. українські історики в вільному світі
визнали за потрібне заснувати Українське Історичне
Товариство.

Членами Товариства можуть бути історики й

дослідники допоміжних історичних наук, а
також ті особи, які цікавляться історією України
й загальною історією та бажають причинитися
до розвитку, української історичної науки в
вільному світі.
Українське Історичне Товариство ставить

перед собою такі завдання:
1. Об єднувати істориків, а також активних

прихильників української історичної науки.
2. Пильнувати й боронити інтереси вільної

української історичної науки та її кращі
традиції.

3. Нотувати й виправляти фальшиві й

тенденційні інтерпретації історії України в історичних
працях СРСР і в вільному світі.
4. Видавати і розбудовувати історичний

журнал «Український Історик» і допомагати у
виданні монографічних праць з історії України.
5. .Сприяти виявленню, реєструванню й

винчению джерельних матеріялів до історії
(України в закордонних архівах і бібліотеках.

G. Снініїрацюнати з українськими науковими

чстаноиами в вільному світі і налагоджувати

зв язки з чужинецькими історичними
товариствами.

Завдання Українського Історичного

Товариства широкі й відповідальні. Проте ми віримо,
що спільними силами зможемо причинитися до
розбудови вільної української історичної

науки і тим самим виконати свій обов'язок перед
українською й світовою наукою й перед
українським народам.

ToM>f звертаємося до істориків і
прихильників української історичної нцучси з закликом
підтримати цей почин і стати членами

Українського Історичного Товариства.

За Ініціативну Групу

Д-р Марко Антонович (в.р.) ІІроф. Д-р Богдан
Винар (в.р^ Проф. Д-р Ілля Внтаиовнч (в.р.)
Д-р Олександер Домброиський (в.р.) Проф.

Василь Дубровський (в.р.) Проф. Михайло Ждаи

(в.р.) Проф. Д-р І. Камеиецький (в.р.) Д-р
Роман Климксвнч (в.р.) Проф. Д-р Петро
Курінний (в.р.) Піроф. Д-р Михайло Міллер (в.р.)

Проф. Д-р о. Іриней Казарко (в.р.) Проф. Д-р
Олександер Оглоблин (в.р.) Проф. Євген Она-
цькіиї (в.р.) Проф. Д-р Ярослав Пастернак (в.,

р.) Проф. Д-р Наталія ІІолонська-Васнленко (в.
р.) ГІроф. Д-р Микола Чубатий (в.р.) Доцент
Д-р Любомир Випар (в.р.)

Публікація Комунікату  Ініціативної групи УІТ
на сторінках Українського історика

(1964 р., ч.4)



Ініціатори створення УІ та УІТ Олександр Оглоблин і Любомир Винар
(м.Лудлов, США, 1964 р.)

Професори Любомир Винар і Михайло Брайчевський (Київ, 1993 р.)



У день відкриття V Конгресу україністів:
Алла Атаманенко, Світлана Панькова, Любомир Винар,

Олександр Домбровський, Людмила Сакада
(Чернівці, 26 серпня 2002 р.)



Грушевськіана Українського історика



Перша публікація па сторінках УІ
фото Михайла Грушевського 1880р. з іконографічної збірки
Історико-мєморіального музею Михаіїла Грушевського у Києві

Головний редактор УІ, професор Любомир Винар і редактор Ігор Гирич
(перший зліва) зі співробітниками Історико-мєморіального музею Михайла

Грушевського у Києві  Олегом Будзинським, Світланою Паньковою,
Валерієм Левченком та Миколою Кучеренком



Зразок публікації картографічних матеріалів на сторінках УІ
Схема до публікації Теодора Мацьківа Як була вирішена

битва під Полтавою  (1989, ч.4)



Зразок публікації картографічних матеріалів на сторінках УІ
Карта до англомовної публікації Ігоря Стебельського

(1986, 4.3-4)



Портрет Григорія Михайловича Гамалії
за атрибуцією О. Оглоблина

(Національний художній музей України)



Зразок археографічної практики в УІ: наукова публікація документа з дипломатичною передачею тексту та факсиміле Універсала гетьмана Івана Мазепи 1700 р.



Фотографія як історичне джерело:
Професор Олександр Оглоблин у робочому кабінеті

(м. Лудлов, США, 1989 р.)



З появою діаспорного журналу Український історик
від самого початку на його сторінках було відведено чільне
місце розвідкам Романа Климкевича з тематики української
геральдики, матеріалам Олександра Оглоблина і Любомира
Винара з сфрагістики й тематики родознавства. Вони
репрезентують в історичному журналі Українське генеалогічне і
геральдичне товариство (УГГТ).

Як повідомляло найперше число Українського
історика , УГГТ було створене на Заході влітку 1963 року через
усвідомлення науковим середовищем діаспори потреби
розвитку українського знакознавства та родознавства, як це має
місце у науковому житті інших націй. При цьому зазначалося,
що всі передові культурні нації, як у Старому так і в Новому
світі, мають уже віддавна свої генеалогічні і геральдичні
наукові  державні й недержавні  установи чи товариства 86.

Роман Климкевич, який був автором цього
інформаційного матеріалу, відзначав, що в ділянці дослідження
української культури й нашої минувшини записалися золотими
буквами такі імена як В. Модзалевський, Ю. Нарбут, В. Лукомський,
В. Прокопович, І. Крип якевич, Г. Милорадович, О.
Лазаревський, А. Стороженко, Г. Сотниченко, М. Слабченко, В. Барвінсь-
кий, Ю. Сластіон і деякі інші, рівні їм своїми заслугами 87. Не
залишилася поза увагою української еміграції поява в
тогочасній радянській Україні ряду вартісних наукових праць,
зокрема з нумізматики й античного знаківництва. Водночас
офіційна наука в УРСР названими допоміжними історичними
наукам не займалася, вважає автор, не так з причин утиску
вільного розвитку саме українського компоненту в наукових
дослідженнях, а взагалі з причин неприхильного наставления
радянської влади до таких наук, як генеалогія, геральдика
тощо 88. І хоча цінні збірки речових пам яток,
документальних джерел і наукової літератури... переховуються в Україні ,
але досить багато матеріалів перебуває на Заході, де в умовах
свободи духової праці  опинилося поважне число українських

знакознавців і родознавців.
Творці Українського генеалогічного і геральдичного

товариства, головою якого було обрано Олександра Оглоблина, мету
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діяльності нового науково-громадського осередку на Заході
вбачали в тому, щоб силами науковців, любителів і прихильників
можна було б плекати такі занедбані українським суспільством
допоміжні історичні науки як генеалогія, геральдика, біографія,
сфрагістика, нумізматика й інші, споріднені з ними 89.

Ця перша журнальна стаття про Українське генеалогічне
і геральдичне товариство окреслила ряд проблем українського
знакознавства й родознавства, які були актуальними для
дослідження. Серед важливих проблем, що не отримали на той час
належного наукового висвітлення, було названо, зокрема, такі:
питання походження й первісного значення українського
тризуба, походження роду Богдана Хмельницького,
неопрацьованість багатьох дуже важливих для української культури книг,
таких як гербовники українських земель і міст, родослови
династій, гербовники боярства і таке інше. Водночас деякі
питання, дотичні до староукраїнського знаківництва і
нумізматики, зазначив Роман Климкевич, хоч і висвітлювалися в
радянських виданнях, але неповно й тенденційно, як наприклад,
про монети середньовічної Русі90.

Іншим позитивним аспектом діяльності новоствореного
Українського генеалогічного і геральдичного товариства була
можливість надавати кваліфіковану консультативну допомогу
й наукову інформацію на запити широких кіл українського
громадянства на зарубіжжі, бо нерідко траплялося, що хтось
розшукував інформацію з поля генеалогії, геральдики, біогра-
фістики тощо. Вмотивовуючи суспільне значення розвитку
вищеназваних допоміжних історичних дисциплін, Роман
Климкевич навів аргументи від протилежного та з гіркотою відмітив,
що тогочасний низький рівень геральдичного знання серед
українського суспільства спричинював такі прикрі прояви, як
несвідома, але все-таки існуюча профанація найвищих

українських інсиґній  гербу й прапора, вжитку образливих для
української чести й накинених займанчаними властями
земських чи міських гербів і т. д. , також прояви в емігрантському
житті національного відступництва молоді з причин
безпідставного почуття меншовартості, або поява у чужомовних
виданнях науково не виважених та застарілих й вже відкинутих
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наукою генеалогічно-біографічних даних та концепцій щодо
української символіки91.

На сторінках Українського історика  наступних років
видання було вміщено добірку цінних фактологічних розвідок
авторства Романа Климкевича з тематики української
геральдики  від часів княгині Анни Ярославни і до XX століття.
Серед них: В справі герба Анни Ярославни , Герби і печаті
міст Підляпппя , Герби міст Буковини , Герби міст Полісся ,
Герби міст Помор я , Герби міст Правобережжя , Герби

Підляшшя і Полісся . Його перу належать також розвідки
Руський лев в емблемах міста Ченсгохови і князя Владислава

Опольського  та Найвищі відзнаки Західно-Української
Народної Республіки 92.

З творів М. С. Грушевського у журналі за 2002 рік з цієї
тематики вміщено 2 статті: Про гербові знаки України  та
Державний герб України , (побіжно згадаємо і про цікаву

його статтю Про монетну українську одиницю ).
У журналі було вміщено зображення графічних малюнків

окремих українських гербів, зокрема герби Межилісся та Єли-
саветграда93 (обидва вони ілюструють геральдичні розвідки
Романа Климкевича). Герби шляхетських українських родів 
герб перемиського роду Монастирських Сас  та фамільний
герб Дрия  роду Гамаліїв  зображені в репродукованих
мистецьких портретах, у вже згадуваній розвідці Олександра
Оглоблина Два портрети діячів мазепинської доби 94. На
палітурці журнального тому за 2001 рік, матеріали якого
присвячено Дмитрові Дорошенку, вміщено родовий герб.

Діяльність М. С. Грушевського в царині української
геральдики і сфрагістики спеціально досліджував Р. Климкевич95,
а Л. Винар  І. П. Крип якевича як дослідника української
сфрагістики96. В одній із рецензій М. Ждана на радянський
збірник Нумизматика и сфрагистика  (Ч. 4, 1971) побіжно
згадувано статтю А. Покорної про печатки з гербами
українського дворянства, автор якої описала печатки графів Розумовсь-
ких, Кочубеїв, Паскевичів, родів Борозднів, Мазараків, Коло-
мовських та Новицьких, що було нетиповим для тогочасної
радянської науки97.
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Одна із статей з посмертної публікації наукової спадщини
Олександра Оглоблина в Українському історику  присвячена
з ясуванню завдань української мартирологи, що постає нині
окремим напрямком актуальних досліджень в Україні98.

Дослідження з українського родознавства, або генеалогії,
представлені на сторінках журналу цікавими тематичними
розвідками Олександра Оглоблина: Проблема предків Миколи
Гоголя , До питання про походження О. Олеся (1878-1944)  та Рід
(остання поєднує автобіографічний і дослідницький підходи)99.

Любомир Винар спеціально досліджував питання
походження полковника Максима Кривоноса100, а В. Сенютович-
Бережний  походження козацького вождя Остапа (Євстафія)
Дашковича або Дашкевича (у XVI столітті був старостою
канівським і чернігівським)101. Окрім того в журналі вміщено ще дві
генеалогічно-біографічні студії авторства В. Сенютовича-Бе-
режного Родинні зв язки князів Несвіцьких з князями Ост-
рожськими  та Рід і родина Виговських 102. Василь
Омельченко досліджував рід Полетик103, Олександр Стовба представив
матеріали до роду Петлюр та матеріали до історії роду Міх-
новських104, Володимир Сергійчук та Микола Кучеренко
повідомляють нові дані про рід і родину Грушевських105. У біо-
історіографічних дослідженнях Любомира Винара відновлено
важливі дані про рід і родину Олександра Оглоблина, який
походить по батьку з чернігівського роду Мезьків106 та про рід
(зокрема про материнську лінію) Дмитра Дорошенка107.

У рецензійному розділі журналу вміщено відгук Теодора
Мацьківа на монографічне дослідження Любомира Винара
Князь Дмитро Вишневецький , автор якого, використавши

генеалогічні джерела, довів, що походив Д. Вишневецький з
княжого роду з генеалогічної лінії турово-пінських Рюрико-
вичів , та прослідкував спорідненість цього роду з іншими
княжими родами108.

Деякі генеалогічні аспекти українського походження
культурних діячів Росії, які варто пам ятати й нині, наголошено у
статті Наталії Полонської-Василенко До історії України XIX
століття . Авторка її нагадала, як багато письменників дала
Україна Росії  (С. Полоцький, Д. Туптало, І. Хмарний, С. Ляско-
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ронський, В.Капніст), й художників (К. Головачевський, А. Ло-
сенко, І.Саблуков, Д. Левицький, В. Боровиковський, різьбяр
І. Мартос), що прославили своїми творами російське
мистецтво , і славетних композиторів (М. Березовський, Д.
Бортнянський, А. Ведень). Відмітила, що хоч і закінчилася майже сторічна
дискусія щодо М. Гоголя, бо вже доведено, що і генеалогічно,
і, головне,  духовно належить він Україні , та триває дискусія
про родовід М. Достоєвського, не зважаючи на його
безсумнівно українське походження 109.

Дослідниця вказала й інших видатних літераторів, в чиїх
творах яскраво видно українську душу : поета графа О.
Толстого (був позашлюбного походження від Перовських, онуків
гетьмана К. Розумовського), В. Короленка, а також
письменників, яких вважають за росіян: Г. Данилевського, П. Потапен-
ка, В. Гаршина та інших110. Українцями були, хоч мало хто про
це знає, зауважила вона, й видатні вчені  Софія Ковалевська
(уроджена Круковська, родом з Полтавщини, родичка
Косачів), математик М. Остроградський, родом з Полтавщини ,
славетний педагог К. Ушинський, історик літератури Д. Овсян-
ніков-Куликовський, академік історик Д. Петрушевський,
історик мистецтв І. Грабар, славіст проф. А. Язинський, філософ,
академік багатьох академій П. Юркевич, основоположник
геохімії й біохімії академік В. Вернадський111. Не викликало
сумніву у дослідниці походження філософа В. Соловйова від роду
Сковороди по матері , і по батьковій лінії  теж, хоч
зараховують його, сперечаючись, усе ж до російської культури.

Наводячи все нові приклади українських митців,
зарахованих до російської культури, Н. Полонська-Василенко
зауважує: Доля П. Й. Чайковського, славного композитора, дуже
показова: українські історики музики вважають його за
росіянина, а в Московській Консерваторії вважали за чужинця, бо в
його творах не знаходили елементів російської музики , а далі
констатує: Трагедія XIX ст. полягала в тому, що, на відміну від
XVIII ст., у XIX столітті почали вважати за росіян ( русских )
усіх, що працювали в російських установах, розмовляли
російською мовою, друкували твори в російських часописах і т. д.
Усі вони потопали в російському морі 112.
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Серед статей і рецензій у журналі Український історик
представлено, окрім генеалогічної тематики, ще ряд цінних
біографічних досліджень українських істориків та україно-
знавців, в т. ч. й діаспорних, що становить значний інтерес для
дослідників історіографії в Україні. Докладний огляд їх подано
нами у наступному розділі дослідження.

Історична бібліографія. Від самого початку видавничої
діяльності журналу концептуально передбачалося, що
історична бібліографія має посісти чільне місце на сторінках
Українського історика , оскільки вона є однією з важливих умов
організації наукової праці будь-кого з істориків-дослідників.
Перше число Українського історика  вийшло 1963 року якраз
у форматі інформаційно-бібліографічного бюлетеня  поряд
із рецензійним розділом у ньому самостійно була представлена
Бібліографія , де подавався докладний перелік нових

наукових праць з історії України або східноєвропейської тематики,
що вийшли на той час у зарубіжжі (13 назв)113. Поруч цього
матеріалу було вміщено редакційний заклик до авторів і
видавництв надсилати свої видання для бібліографічного опису та
рецензування у часописі114.

Започатковане стало традицією: поряд із
фундаментальним і надзвичайно цікавим рецензійним розділом
журналу питання поточної бібліографії, огляди-анотації новітніх
видань з історії України, а також публікація бібліографій
праць окремих дослідників стали постійно з являтися на
сторінках Українського історика , орієнтуючи читача у фаховій
літературі останніх чотирьох десятиліть. У тогочасній
радянській історичній науці таким важливим напрямкам
досліджень, як історична бібліографія і книгознавство, не
приділялося належної уваги, або підходи до них були вибіркові й
однобічні.

Сам редактор Українського історика  Любомир Винар є
відомим дослідником бібліографічної справи. На його
переконання, бібліографія у широкому розумінні є наукою, яка
вивчає видання і їхнє значення в розвитку людської культури , і
хоча вона й має свою методологію, теорію та термінологію як
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самостійна ділянка наукових досліджень, що займається
переважно класифікацією, реєстрацією й описом видань, та
водночас вона тісно пов язана з історіографією й іншими
історичними дисциплінами, зокрема з огляду на те, що історія бібліотек,
книги й друкарства також становить інтегральну частину
бібліографічних досліджень115. Вчений вважає, що історіографія й
бібліографія стоять досить близько, і це надзвичайно важливо
враховувати при вивченні історичних видань окремих
дослідників та науково-видавничої діяльності деяких наукових та
навчальних установ116.

При огляді перших десятиліть діаспорного історичного
журналу спостерігаємо зацікавлену увагу його авторів до
порушеної у той період радянськими істориками проблеми
укладання і видання поточної та фундаментальної української
історичної бібліографії117. Водночас на сторінках часопису з
прикрістю було констатовано факт, що українська
ретроспективна й поточна історична бібліографія в УРСР перебували на
той час у досить занедбаному стані: підготовлений у Києві
Інститутом історії ще 1960 року бібліографічний щорічник не
вийшов друком, а подальша робота над ним була припинена118.

Визначаючи із здобуттям незалежності України
перспективні напрямки досліджень для історичної науки, Ярослав
Дашкевич наголошував, що історична бібліографія є важливим
напрямком історичних досліджень, бо займає, до певної міри,
проміжне становище між історіографією та джерелознавством.
У часи радянського тоталітаризму в Україні взагалі, зауважив
він, повні й повноцінні бібліографічні довідники ніколи не
створювалися, водночас бібліографія історії України належала
до дуже занедбаних ділянок не лише тому, що на неї
навчилися дивитися як на майже технічну справу, але ще й тому, що з
бібліографічних покажчиків, які видавалися, ...викреслювали
неблагодійних  авторів згідно з спеціально складеними

списками, а деколи і без них 119.
Український історик  попереднього періоду не раз

виступав із критикою партійно-ідеологічних нашарувань у
Бібліографії бібліографій з історії Української РСР 1960-1965рр. ,
що саме тоді друкувалася на сторінках Українського історич¬
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ного журналу . З певною мірою занепокоєння на Заході було
зустрінуте повідомлення в УІЖ і про намір опрацювати біо-
бібліографічний словник українських радянських істориків,
насамперед  через малоймовірність об єктивного підходу при
його укладанні120. Однак, в цілому, бібліографічна праця
радянських українських істориків отримала позитивну оцінку
своїх діаспорних колег121. Це може слугувати ще одним
свідченням того, що у своїх фахових журналах українські історики
вели науковий діалог, який, без огляду на політичні обставини,
сприятливо впливав на розвиток української історичної думки.

В Українському історику  зустрічаємо матеріали про
видатних українських книгознавців. Про Дмитра Івановича
Дорошенка не лише як про дослідника української
історіографії, але й про видатного бібліографа розповідає Любомир
Винар, який зауважив, що саме бібліографічні дослідження
вченого, з яких йому випало розпочати свій науковий шлях,
лягли в основу відомих історіографічних досліджень
науковця122. Поряд із оцінкою історіографічних праць вченого Л.
Винар подає докладний огляд бібліографічної діяльності Д.
Дорошенка й підготовлених ним бібліографічних видань123. На
додаток до публікації було вміщено Вибрану бібліографію праць
про Дмитра Дорошенка , яка хоч і не охоплює газетних статей,
рецензій і бібліографічних відгуків на праці вченого, проте
подає цінну інформацію для дослідників, особливо якщо
зважати, що видана 1942 року у Празі найповніша Бібліографія
праць проф. Д. Дорошенка за 1899-1942 роки  стала
малодоступним виданням.

На сторінках журналу УІТ коротко висвітлено життєвий і
творчий шлях видатного українського книгознавця й
бібліографа Лева Юстимовича Биковського (1895-1992), якому
довелося починати свою діяльність у службах українській книжці
в часи виборювання української державності у 1917-1920 роках,
а далі вже діяти поза Україною, у середовищі української
діаспори124. Вчений, який був членом УІТ і співробітником
Українського історика , усвідомлював значення друкованого

українського слова, української книжкової культури, своєю
самовідданою багатолітньою працею розбудовував наукове ук¬
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раїнознавство поза межами України, а також має видатні
заслуги в міжнародній бібліології125.

Докладну рецензію Л. Биковського на працю М. Гуменю-
ка Українські бібліографи XIX  початку XX століття. Нариси
про життя та діяльність  було вміщено у часопису за 1970 рік.
Автор, за визначенням рецензента, збагатив українську
бібліографічну науку цінною, змістовною джерелознавчою працею,
що є зразково укладеною й прикметна палкою любов ю до
української бібліографії і українського друкованого слова126.
Водночас Л. Биковський віддав належне зусиллям нечисленних
науковців-бібліографів в Україні, погоджуючись із думкою
автора рецензованої книги, що стан розробки історії української
бібліографії не можна вважати достатнім.

Зустрічаємо цікаву розвідку Лева Гольденберга про стан
бібліографічної справи в радянській Україні та відповідні
наслідки її тогочасного розвитку127. Автор цієї статті, що як
колишній радянський бібліограф знав суть досліджуваного
предмету не лише теоретично, але й практично, зазначив, що
цензурне свавілля радянського тоталітаризму не могло не
торкнутися практичної бібліографічної справи та її теоретичного
осмислення  бібліографознавства. Дослідником прослідкова-
но приклади цензурних утисків  ідеологічного плану  на
практику бібліографічної роботи в Україні, що були
започатковані одразу після теоретичного обґрунтування офіційно
проголошеного принципу партійності  бібліографії Першою
Всеукраїнською бібліографічною нарадою у Києві у червні 1931
року, (на бібліографічну діяльність було механічно перенесено
т. з. ленінське вчення про партійність літератури ).

Л. Гольденберг обґрунтував висновок, що, перебуваючи
фактично під тиском державно-партійної цензури,
бібліографія була відверто і повністю підпорядкована не інтересам
читачів різних категорій, що потребували інформації, а,
передусім, кон юктурно-політичним обставинам, довільно
визначеним владою вимогам, дотримання яких регламентувалося та

контролювалося цензурою , а це призвело до того, що
науково-допоміжна бібліографія почала помітно відставати від
потреб науки, фактично її право на існування майже повністю
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заперечувалося128. Водночас цілком слушно було відзначено
той факт, що найменше послаблення ідеологічної цензури в
часи хрущовської відлиги  було успішно використано
бібліографами республіки, які в порівняно короткий час підготували
й в міру можливого опублікували значну кількість
бібліографічних праць, розрахованих на кваліфікованого читача.
Насамкінець автор слушно зазначив, що науково-бібліографічна робота
в політично незалежній Україні набуває першорядного
значення, бо, як ніколи раніше, постала потреба забезпечення
спеціалістів науково-об єктивною бібліографічною інформацією.

За 1960-1980-і роки у рецензійному відділі журналу УІТ
науково-критичному огляду було піддано чимало радянських та
діаспорних видань з бібліографічної тематики, вміщено відгуки
на бібліографічні покажчики й довідники, на оглядові тематичні
бібліографії та на спеціальні бібліографічні періодичні видання.

Прикметною особливістю журналу Український
історик  є те, що на його сторінках вміщено значний обсяг
важливих, а іноді й досить рідкісних біобібліографічних матеріалів
істориків та дослідників минулого України, чия наукова
діяльність довгий час залишалася маловідомою на батьківщині.
Саме тут було опубліковано одну з перших бібліографій праць
про Михайла Грушевського, опрацьовану Любомиром
Винарем, яка складалася з двох частин  огляду бібліографії
бібліографій творів вченого та бібліографії праць про М. С.
Грушевського (неповний  з огляду на доступність  перелік
журнальних статей і деяких мемуарних та монографічних творів
до 1964 року, що містили відомості про нього)129. Згодом
значно доповнений і вже класифікований англомовний варіант
бібліографії Михайла Грушевського (з розділами: бібліографія
бібліографій, бібліографія публікацій про М. С. Грушевського,
енциклопедичні гасла, опубліковані першоджерела) також було
опубліковано спочатку в Українському історику 130, а вже потім
вона виходила окремими виданнями німецькою та
англійською мовами. Найповніший варіант бібліографії основних праць
Михайла Грушевського є спільним робочим проектом УІТ і
Інституту археографії та джерелознавства ім. М. С.
Грушевського НАН України.
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1966 року у журналі УІТ було опубліковано укладену
Наталею Полонською-Василенко бібліографію праць Миколи
Прокоповича Василенка, яка охопила лише найважливіше з
його наукової творчості та містить огляд редакційної
діяльності історика131.

Зустрічаємо персональні бібліографії істориків та діячів
діаспори. Серед них, зокрема, вибрана бібліографія праць
Володимира Міяковського, яка налічує 104 позиції (не охоплює
газетних статей вченого), підготовлена Марком Антоновичем132.
Михайло Ждан уклав вибрану бібліографію наукових праць
Миколи Чубатого  з огляду на те, що значний доробок з його
журналістської практики містить важливий матеріал для
дослідження історії української діаспори в Америці та українського
релігійного, політичного і культурного життя133. Дмитро
Штогрин подав на сторінках журналу класифіковану за видами
публікацій бібліографію праць Любомира Винара за 1950-1980
роки134. Роман Сербин, дослідник одного видатного
громадського діяча з кола українських-соціалістів другої половини XIX
століття, є автором біобібліографічного матеріалу Сергій
Андрійович Подолинський (1850-1891): Бібліографія , яке
міститься у журналі за 1986 р.135 Оскільки Олег Кандиба (Оль-
жич)  діяч і науковець  є однією з тем, що постійно
присутня на сторінках часопису, то закономірною була й поява
відповідного бібліографічного дослідження Дмитра Штогрина
про нього136.

У ґрунтовному рецензійному відділі журналу оглянуто
майже всі вагомі здобутки української історіографії та інших
галузей українознавства. Серед багатьох рецензій та анотацій є
й декілька відгуків на персоналійні бібліографії, зокрема на
укладену бібліографію праць Євгена Онацького, який багато
зробив на ниві українознавства у діаспорі137, бібліографію
Михайла Марунчака, відомого передусім як дослідника історії
українців у Канаді138, на іменні бібліографічні покажчики
істориків139. З іншомовних публікацій журналу слід згадати
укладену Юрієм Гаєцьким англомовну анотовану вибрану
бібліографію іншомовних праць з української історії за роки 1974-
1975140.
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У різні роки на сторінках журналу УІТ було опубліковано
бібліографічні покажчики змісту самого журналу Український
історик . З нагоди 30-ліття Українського історика  Інститутом
української археографії Академії наук України у співпраці з УІТ
було видано окремо покажчик змісту журналу за 1963-1992
роки в серії Науково-довідкові видання з історії України 141.
Один з останніх виданих покажчиків змісту Українського
історика , який було видано окремим числом УІ 1999 року,
було опрацьовано авторкою на пропозицію головного
редактора Любомира Винара з нагоди 35-ліття часопису142. На відміну
від попередніх, ця версія бібліографічного опису змісту
діаспорного україномовного наукового журналу історії та
українознавства значно поширена. Упорядник обрала таку його структуру,
яка б забезпечила більш повний і зручний у користуванні
бібліографічний опис змісту журналу УІТ, тому при укладанні
цього покажчика практично керувалася такими принципами:

1) принцип de visu : було переглянуто всі числа журналу
за 1963-1997 роки, назви статей подано у точній відповідності
до назв, вміщених на початковій сторінці кожного матеріалу (в
т. ч. у тих випадках, коли назва при статті відрізняється від
поданої в змісті журналу), в бібліографічному описі збережено
правопис оригіналу за винятком виявлених друкарських
помилок, які виправлено;

2) принцип повноти бібліографічного опису, а) в
покажчику вжито повну форму бібліографічних цитат, але назва
журналу з метою уникнути дублювання свідомо опускається. З
цією ж метою прізвища авторів статей подано один раз і перед
наступними статтями цього ж автора не повторюються; б)
практично всі матеріали, які опубліковано в журналі, знайшли своє
відображення у покажчику змісту окремою позицією в
розділах Статті , Рецензії , Хроніка  (іноді для зручності
користувачів деякі матеріали хроніки подано також тематичним
блоком); не ввійшли до бібліографічного опису лише сторінки
змісту , рекламні сторінки та інформація, яка друкувалася на

2-4 сторінках палітурки журналу; в) до покажчика було введено
новий розділ Ілюстрації , що включив у себе опис усіх видів
ілюстративних матеріалів на сторінках журналу; г) для зруч¬
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ності дослідників та за традицією попередніх покажчиків УІ
опрацьовано додатковий розділ Покажчик документальних
публікацій ;

3) принцип наукового підходу до систематизації
(уніфікації) матеріалу при бібліографічному описі спонукав
поєднати в основному розділі Статті  авторські наукові розвідки,
бібліографічні студії, резюме доповідей, тематичні
документальні публікації (за прізвищем упорядника  автора
наукового супроводу), дискусійні, оглядові, рецензійні статті та
інформаційні статті з наукових конференцій. При цьому було
враховано побажання головного редактора видання щодо такого
розподілу матеріалів. Водночас для збереження тематичної
цілості на статті хронікального характеру дано перехресні
посилання у розділі Хроніка , а видання, які обговорюються в
окремих рецензійних статтях, що мали свою авторську назву,
також індексуються в розділі Рецензії  за назвою цих видань.
Упорядником покажчика було свідомо уніфіковано форму
бібліографічного опису книжкових видань в розділі Рецензії ,
бо в різні роки при рецензіях їх авторами давалися дуже різні за
формою посилання на рецензовані видання.

У розділі Ілюстрації  опис систематизовано за видами
зображень (карти, малюнки, таблиці, фотопортрети, інші
фотографії, факсиміле документів), матеріалам без підпису було
надано назву, в деяких випадках підписи під ілюстративними
матеріалами змінено упорядником за доцільністю.

Зміст публікацій журналу розкривають розділи
покажчика: Статті , Рецензії , Хроніка . Введено додаткові
покажчики Документальні публікації  (з підрозділами Листування
та Інші архівні матеріали ), Ілюстрації  (карти, малюнки,
таблиці, фотопортрети, інші фото, факсиміле документів),
Хронологічний покажчик томів Українського історика .

Також подаємо додатки: Статистична таблиця публікацій
Українського історика , Тематично-хронологічна таблиця
рубрик журналу , Список криптонімів та псевдонімів  (деякі
відомості було надано головним редактором журналу
професором Любомиром Винарем), Список авторів, праці яких
друкувалися у журналі за роки 1963-1997 . У структуру покажчика
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введено розділ Бібліографія бібліографій Українського
історика . Під кінець було вміщено Вибрану бібліографію праць
про Український історик .

На сучасному етапі актуальним напрямом науково-
бібліографічної роботи є укладання бібліографічних
покажчиків в електронному виді для поширення їх на магнітних
носіях, в т.ч. через глобальні комп ютерні мережі.

Підсумовуючи викладене у цьому розділі, відзначимо,
що матеріали діаспорного журналу Український історик
безумовно представляють інтерес для дослідників в Україні як
при вивченні теоретичних аспектів історичної науки, так і при
дослідженнях проблематики ряду спеціальних галузей історії,
зокрема таких як історична картографія, іконографія,
геральдика, сфрагістика, генеалогія та історична бібліографія.

У матеріалах дослідників з числа членів УІТ, які
представлено на сторінках журналу, розроблялися теоретичні аспекти й
проблематика, більша частина яких довго були закритими для
дослідників в Україні додержавного періоду. Актуальною
проблемою сучасної української національної історіографії досі
залишається опрацювання проблеми наукової схеми історії
України з поширенням її на останні століття. Перспективним
напрямом для діяльності Українського історика  є
продовження публікацій з викладом сучасних методик дослідження,
які практикуються у світовій науці, в чому відчувають гостру
потребу дослідники в Україні. Врахування теоретико-концеп-
ційного та фактологічного доробку журналу УІТ істориками в
Україні позитивно впливає на поступ сучасної української
національної історіографії, яка вбирає в себе краще з набутого за
попередній період як в Україні, так і в діаспорі.
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Розділ 4

ПИТАННЯ ІСТОРИЧНОГО ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА
ТА АРХЕОГРАФІЧНА ПРАКТИКА В

"УКРАЇНСЬКОМУ ІСТОРИКУ"

Проблематика історичного джерелознавства

У центрі уваги журналу Український історик  від самого
початку перебувають проблеми історичного джерелознавства.
І це не випадково, адже ще при заснуванні цього періодичного
видання на Заході, коли визначалися його концепція та

пріоритетні засади, було визначено за мету приділяти спеціальну увагу
публікаціям архівних матеріалів. Про це йшлося у програмній
статті Олександра Оглоблина Завдання української
історіографії на еміграції  у першому випуску Українського історика
1963 року. О. П. Оглоблин звернув тоді увагу своїх колег на
реальну можливість і необхідність мобілізувати  якнайбільше
закордонних джерел, зокрема архівних. Серед найважливіших
завдань українських істориків, які в силу політичних
обставин опинилися поза батьківщиною, передбачалося здійснення
планових систематичних розшуків та досліджень
джерельних матеріалів до історії України, що знаходяться в
закордонних архівах (державних, громадських, церковних та
приватних), рукописних збірках і, звичайно, в бібліотеках , і
особливу увагу слід приділити українським еміграційним
архівам та збіркам1.

При створенні Українського історичного товариства на
Заході серед головних завдань нової науково-громадської
інституції, друкованим органом якої ставав Український історик ,
окремим пунктом (ч. 5) було виокремлено завдання приділяти
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особливу увагу виявленню, реєструванню й вивченню
джерельних матеріалів до історії України в закордонних архівах і
бібліотеках . Так було сформульовано це у зверненні (комуні-
каті) Ініціативної групи УІТ 1964 року2.

Одним з-посеред спонукальних мотивів заснування й
утримання діаспорного історичного журналу, як зазначає його
ініціатор Любомир Винар, було бажання не залишати
непоміченими, а повсякчас виправляти фальсифікації української
історії радянською наукою, а також деякі тенденційні інтерпретації
в зарубіжній історіографії України. Для цього й потрібна була,
по-перше, своєрідна трибуна  (український історичний
журнал у вільному світі), по-друге, добре аргументована наукова
критика, яка б базувалася на достовірних джерелах3.

Як свідчать переглянуті нами матеріали журналу за весь
попередній період його видання, проблемні питання
українського джерелознавства були і є постійно присутніми на
сторінках Українського історика   як в авторських статтях
та рецензійних відгуках, так і в редакційних нотатках і
матеріалах хронікального розділу, що висвітлюють перебіг
українського наукового життя. Уможливлювалося це завдання
тією обставиною, що від самого початку серед активу
журналу були відомі фахівці-джерелознавці  такі, як Олександр
Оглоблин, Наталія Полонська-Василенко, Ігор Каменецький,
Марко Антонович, Олександр Домбровський, Любомир
Винар й інші, а вже в останній період до них долучилися відомі
своїми джерелознавчими дослідженнями науковці України:
Юрій Шаповал, Володимир Сергійчук, Юрій Мицик, Микола
Ковальський, Ігор Гирич, Галина Сварник, Галина Бурлака й
багато інших.

Показово, що вже в одній з перших рецензій,
опублікованих в Українському історику , було піддано
науково-критичному огляду працю саме з тематики джерелознавства.

Михайло Ждан, який прорецензував посібник Источниковедение
истории СССР  М. Тихомирова (вип. 1, Москва, 1962), звернув
увагу на цілком очевидну для незаангажованого історика
своєрідну селективність  тогочасного підходу радянських науковців
у здійснюваних ними джерелознавчих дослідженнях, коли
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через політико-ідеологічні міркування автори вміли не
бачити  й не згадувати небажані для панівної на той час теорії
історичні джерела й, зокрема, як у цьому конкретному випадку,
з історії України княжої доби4.

Рецензент із прикрістю зауважив, що навіть в умовах
періоду подолання культу особи Сталіна (бо до цього наукова
цінність джерел й архівних матеріалів відверто ставилася під
сумнів), коли перед кадрами істориків знову постало завдання
оволодіти засобами наукового використання джерел, то,
стосовно української проблематики, радянські науковці й надалі
дотримувалися традиційного підходу  замовчували невигідні
джерела і літературу, що за термінологією О. П. Оглоблина, як пише
рецензент, є виявом історичного нігілізму . Яскравим
прикладом такого політизованого традиційного підходу  М. Ждан і
назвав цю джерелознавчу працю М. Тихомирова, у якій не
згадувалися деякі важливі праці українських істориків та основні
першоджерела з історії Галицько-Волинських земель,
замовчувалися і вже здійснені на той час капітальні джерельні видання5.
Вже у наступному випуску Українського історика  за 1964 рік
Михайло Ждан подав короткий огляд праці І. П. Крип якевича
про джерела з історії Галичини періоду феодалізму6.

Показово, що на сторінках тогочасного радянського
Українського історичного журналу  на адресу М. Тихомирова 
автора згадуваного нами рецензованого видання, що

призначалося бути посібником для студентів-істориків, також
висловлювалися серйозні критичні зауваги, проте критиці було
піддано лише недоопрацьованість викладу теоретичних проблем
джерелознавства, без огляду на замовчування українознавчих
аспектів7.

Увага діаспорного журналу до питань історичного
джерелознавства не була спорадичною, від самого початку їм
надавалося велике значення з принципових міркувань. У багатьох
редакційних нотатках і в авторських матеріалах Українського
історика  червоною ниткою проведено думку про те, що в
архівах і бібліотеках поза межами українських земель
віднаходяться надзвичайно цінні матеріали, які під новим кутом
висвітлюють історію України. Це спонукало до активних дій. У вис-
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тупі на одній з конференцій УІТ, що проводилася 1971 року в
рамках річного з їзду Американської історичної асоціації, Ілля
Витанович звернув особливу увагу своїх колег на можливість та
необхідність суттєво активізувати розшуки українських
колекцій і документів у західних архівосховищах8.

Важливий матеріал із поля джерелознавчої тематики було
вміщено в Українському історику  у числі 4 за 1964 рік. Автор
його о. Іриней Назарко з Чину св. Василія Великого докладно
повідомляв про діяльність Українського історичного осередку
у Римі, про здійснювані там малосерійні наукові видання: від
1924 року неперіодично виходить друком науковий журнал
Записки Чина св. Василія Великого , що був свого часу

започаткованим ще на західноукраїнських землях9. У ньому,
повідомлялося, вже опубліковано збірки документів з римських
архівів. Хоча більшість із цих матеріалів тематично належить
до історії української церкви, однак значення їх, наголосив
о. І. Назарко, цим не обмежується, бо введення до наукового
обігу незнаних раніше істориками ватиканських документів
дає підстави перевести основну перевірку й переоцінку
історичних фактів, постатей та інтерпретацій цілого історичного
процесу  українською історіографією10.

Цей же випуск журналу містив ще один джерелознавчий
матеріал  статтю Ігоря Каменецького, присвячену
дослідженню джерелознавчих аспектів теми Україна у . Другій світовій
війні . Зокрема, автор окреслив коло першоджерел, які варто
залучати до вивчення питання про німецьку окупацію України,
показав цінність різноманітних матеріалів  періодичного й
неперіодичного характеру  за 1941-1945 роки як найперших
джерел, з числа тих, що відклалися за цей період
(розпорядження, статистичні дані, спостереження, що характеризують
ті часи). Хоча ці матеріали є досить тенденційними за
характером, та при вмілому їх використанні об єктивним дослідником
документи такого ґатунку уможливлюють, на думку І.
Каменецького, чи не найточніше відтворення атмосфери німецької
окупації України. Водночас це дає можливість характеризувати
вплив окупації на провідні кола суспільства, на широкі народні
маси та окремих громадян. Тут же вміщено короткий аналітич¬
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ний огляд літератури воєнних й повоєнних часів про
нацистську окупаційну політику в Україні11.

Вже перші випуски Українського історика  за 1963-1964
роки, оглянуті нами, унаочнюють послідовну позицію
видавців діаспорного журналу у висвітленні на його сторінках
питань історичного джерелознавства. При здійсненні автором
порівняльного аналізу змісту обох українських історичних
журналів  діаспорного УІ  і київського УІЖ у за період їх
видання до середини 1990-х років, з ясувалося, що кожне з цих
поважних фахових видань приділяло зі свого боку належну
увагу висвітленню на своїх сторінках тематики українського
джерелознавства12.

Фактом доказовості об єктивного підходу зарубіжних
колег в оцінці напрацювань українських радянських істориків
може слугувати, зокрема, таке: діаспори™ журнал помітив у
1965 році й відзначив як вартісне надбання офіційного
київського журналу факт запровадження у ньому окремої рубрики
для джерельних публікацій, водночас схвально відгукнувся на
започатковану УІЖ ем публікацію текстів Львівського
літопису13. На своїх сторінках надалі обидва українські історичні
журнали займалися едиційною практикою з історичного
джерелознавства.

Український історик  не обходив своєю увагою майже
всі джерельні видання та джерелознавчі дослідження, здійснені
в Україні (хоча далеко не на всі з них ми віднайдемо рецензії у
радянському УІЖ і 1970-80-х років). Для прикладу, появу
неперіодичного збірника Історичні джерела та їх
використання  (Київ, 1966-1969) в діаспорному Українському історику
було помічено фактично одразу, і це видання було анотовано
як цінний для української історичної науки збірник 14, в той
час як УІЖ  спочатку якось дивно не помічав  це
джерелознавче серійне видання.

У журналі УІТ читач віднайде рецензії й анотації на
значну кількість публікацій джерельних матеріалів та історичні
дослідження, що базовані на широкому використанні
історичних джерел з тих, що виходили друком як в Україні, так і поза її
межами. Проте, лише деякі з них рецензувалися в той час і на
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сторінках Українського історичного журналу . Так, в обох
журналах майже одночасно було прорецензовано ряд цінних
видань, зокрема: Історичні джерела та їх використання  (Київ,
1966-1969), Історіографічні дослідження в Українській РСР
(Київ, 1968), Каталог пергаментних документів Центрального
державного історичного архіву УРСР у Львові 1233-1799 рр.
(Київ, 1972), Грамоти XIV ст.  (Київ, 1974) та інші.

Особливу увагу Український історик  звертав на
дослідження, базовані на цілком достовірних історичних джерелах.
Вартий уваги той факт, що обидва історичні журнали 
зарубіжний і в Україні  не проминули мовчанкою такі цінні
монографічні дослідження, як: М. Брайчевський Коли і як
виник Київ  (Київ, 1963), І. Гапусенко Боротьба східних
слов ян за вихід до Чорного моря  (Київ, 1966), Я. Дашкевич
Украинско-армянские связи в XVII веке: Сборник документов  (Київ,
1969), М. Котляр Грошовий обіг на території України доби
феодалізму  (Київ, 1971), 3. Хижняк Києво-Могилянська
Академія  (Київ, 1970), Г. Сергієнко Т. Г. Шевченко і Кирило-
Мефодіївське товариство  (Київ, 1983), Ю. Пінчук
Исторические взгляды Н. И. Костомарова: Критический очерк  (Київ,
1984), які рецензувалися в обох виданнях.

Водночас саме Український історик  систематично
викривав необ єктивне висвітлення й недобросовісне використання
історичних джерел з минулого України деякими радянськими
істориками, зокрема й допущені у публікаціях Українського
історичного журналу  періоду 1960-х  початку 1990-х років.
Слід визнати, що рецензійний доробок Українського
історика  взагалі, і стосовно джерелознавчих публікацій зокрема,
виглядає вагомішим у порівнянні з УІЖ ем, бо поза увагою
останнього до початку 1990-х років через партійну лінію, якій
ідейно служило це видання, залишилася значна частина цінних
джерельних публікацій та українознавчих досліджень, виданих
в Україні та на зарубіжжі.

Прагнучи поширювати джерельну базу для досліджень з
української історії, діаспорні історики вдалися до розшуків
документів у закордонних архівах і окремих діаспорних збірках.
Використання нових джерел для реконструкції історичного про¬
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цесу вимагало від дослідників з українського зарубіжжя як
дотримання традицій документалістики національних історичних
шкіл (В. Б. Антоновича, М. С. Грушевського), так і сучасних
нових методологічних підходів у джерелознавстві  з
використанням новітнього досвіду світової науки. Проведений аналіз
публікацій показує, що обидва ці аспекти знайшли своє висвітлення
на сторінках журналу Український історик , зокрема у
дослідженнях Теодора Мацьківа, Ігоря Каменецького, Любомира
Винара, Михайла Ждана, Марка Антоновича та ряду інших авторів.

У журнальній публікації 1966 року Ранні історичні праці
Михайла Грушевського і Київська історична школа В.
Антоновича  Любомир Винар наголосив на великому значенні цієї
школи для становлення української наукової історіографії саме
через запровадження методології історичного дослідження,
базованого на історичних джерелах, через призму яких
аналізувалися всі історичні явища і події15.

Актуальні проблеми джерелознавства та окремі важливі
аспекти присутні на сторінках Українського історика  у
численних публікаціях авторів з УІТ. Так, зокрема, у ґрунтовній
історіографічній статті раннього періоду Огляд історичної
літератури про початки української козаччини  Любомир Винар
викривав деякі антинаукові оцінки українського козацтва й Січі,
допущені в працях радянських істориків, з ясовуючи, що це було
наслідком свідомого перекручення дослідниками ряду джерел16.

Більшість із друкованих на сторінках часопису УІТ статей
Олександра Оглоблина, який сам завжди дуже ретельно
обґрунтовував достовірними джерелами власні спроби наукової
реконструкції минулого України, співвідносяться тією чи іншою
мірою з різними аспектами українського джерелознавства.
Окрім вже згадуваної програмної статті 1963 року про завдання
української історіографії на еміграції доказовими прикладами
цьому слугує і ряд інших публікацій видатного історика у
журналі, а зокрема: Проблема державної влади на Україні за
Хмельниччини й Переяславська угода 1954 року  (1965), Два
портрети діячів мазепинської доби  (1972), Берлінська місія
Капніста 1791 року: історіографія і методологія питання
(1974), Гетьман Іван Мазепа і Москва  (1989-1991) тощо.
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О. П. Оглоблиним було звернуто увагу науковців на
необхідність проведення комплексних досліджень різнопланових
джерел спільними зусиллями істориків й інших фахівців
(мистецтвознавців, літературознавців), що буде на користь науковому
українознавству17.

В опублікованій вже посмертно у 1997 році статті
О. П. Оглоблина Академічна свобода й історична наука в
СРСР , яка писалася ще в 1950-х роках, викладено думку
вченого, який з прикрістю відзначив, що радянські історики з 1930-х
років були дуже обмежені у можливостях користуватися
архівними джерелами, адже доступ до багатьох архівних фондів,
після переходу ряду архівів до системи НКВД-МВД, був для
широкого кола науковців у радянській Україні практично
забороненим18.

Привертає увагу й таке спостереження: журнал УІТ
наприкінці 1960-х років опублікував цікавий історіографічний
проект Омеляна Пріцака, який викликав тоді жваву дискусію.
Автор проекту, названого Вступ до історії України ,
запропонував здійснити 12-томне видання основних джерел, яке б
водночас наочно представило весь досвід української історіографії 19.
Передбачалося, що друга частина кожного з V-IX томів цілком
має бути присвячена джерелознавству. Порушувались питання
класифікації джерел і методики їх використання. Однак ідею
цього проекту не вдалося тоді реалізувати у повному обсязі, хоча
вона, зазначимо, не втратила своєї актуальності донині
(аналогічний проект частинно втілюється в життя силами науковців
Гарвардського українознавчого осередку як вузькосерійне
елітарне джерелознавче видання, яке не є доступним широкому

колу дослідників української історії, зокрема в Україні).
Цікаво, що в Українському історичному журналі

значно раніше було опубліковано статтю одного з провідних
радянських істориків Ф. П. Шевченка із досить схожою ідеєю 
Про створення Вступу до історичної науки  (1959, №3),

звісно, тоді все можливо було аргументувати лише на засадах
партійності . Наведений факт засвідчує, що українські

історики по обидва боки політичного кордону генерували схожі ідеї,
які, у підсумку, сприяли поступу української історичної науки.
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Обидва фахові журнали  і Український історик , і
Український історичний журнал   поширювали цінні для
науки ідеї та по змозі, з огляду на журнальний формат,
слугували поширенню джерельної бази історичного
українознавства, публікуючи важливі джерельні матеріали й
обговорюючи їх на своїх сторінках. Проте при розгляді актуальних
питань історичного джерелознавства та в едиційній практиці
щодо широкого кола джерел з історії України як із зарубіжних
архівів, так і з українських, журнал Український історик  у
попередній період дотримувався у цьому напрямі більш
послідовної політики, аніж контрольований партійними
ідеологами тогочасний Український історичний журнал . На це
звернув увагу Ярослав Калакура в оглядовій статті
Джерелознавство в дослідницькій діяльності Українського
історичного товариства , де зроблено фаховий висновок, що саме
завдяки УІТ та його журналу Український історик  традиція
об єктивного використання джерел і правдивого їх
тлумачення в національній історіографії не переривалася в радянську
добу, коли фальсифікація документів набрала характеру
партійно-державної політики 20. Було висловлено слушну думку,
що вже на часі дати науково виважену оцінку досвіду
джерелознавчої діяльності УІТ.

Іншою стороною доробку Українського історика  на
ниві історичного джерелознавства є публікація у журналі
значної кількості предметних досліджень різноманітних джерел із
західних архівів, а в останнє десятиліття також і з українських,
що здійснено багатьма дослідниками з діаспори й України.
Зауважимо, що жанровий репертуар такого характеру
досліджень, з-поміж опублікованих на сторінках журналу, досить
широкий. Це  і спеціально опрацьовані археографічні
документальні публікації, і відповідні тематичні джерелознавчі
розвідки у формі статей або проблемних рецензій, ба навіть
компактних шкіців з-під рубрики Miscellanea . Докладніше
оглянемо їх, для зручності, за тематикою й хронологією українського
історичного процесу.

Розлога рецензія М. Ждана на Галицько-Волинський
літопис у англомовному перекладі, що появилася у журналі 1974

176



року, є водночас взірцем ґрунтовного джерелознавчого
дослідження окремих аспектів цієї важливої пам ятки та прикладом
науково-критичного огляду існуючих версій, інтерпретацій і
перекладів21. Цю тему у журналі дослідник вже розпочав дещо
раніше своєю розвідкою До питання про залежність
Галицько-Волинської Русі від Золотої орди , яку було побудовано на
співставленні різних джерел, зокрема західних22.

Невелике інформаційне повідомлення А. Василяускене
проливає світло на проблему списків Другого Литовського
статуту, зокрема дослідження їх у Вільнюському університеті23.

Матеріал про маловідомі цінні друковані джерела з
Королівської бібліотеки в Гаазі подає М. Брик у замітці Вістки
про Львів у голляндському журналі з XVII століття 24.

У період 1970-1980-х років, коли в Україні практично
не опрацьовували тематику козацько-гетьманської держави, в
Українськім історику  систематично з являлися цінні

джерелознавчі публікації з цієї теми. Дослідження Теодора Мацьківа,
здійснені на західноєвропейських джерельних матеріалах, в
т. ч. з німецьких, англійських, французьких, австрійських
архівів, нині вже здобули визнання та високу оцінку фахівців за
вагомий внесок у збагачення джерельної бази історії України25.
Саме на сторінках журналу УІТ було публіковано ряд важливих
праць вченого, у яких аргументовано  на підставі фактів із
нововиявлених та опрацьованих західних архівних джерел 
висвітлюються різні періоди минулого України на тлі
європейської історії, а найбільше  доба козацько-гетьманської
держави. Серед них назвемо такі: Найстарші американські
газети про Україну  (1969), Англійський текст Зборівського
договору з 1649  (1970), Повстання Богдана Хмельницького та
Зборівський договір у західноєвропейських джерелах  (1995,
1997), Україна у звітах англійського посла з Москви (1705-
1710)  (1972), Цісарське посольство до Б. Хмельницького в
1657 р. у світлі австрійських документів  (1973-1974).
Попередню наукову оцінку внеску Теодора Мацьківа (який є
довголітнім членом УІТ і редколегії журналу) у збагачення
джерельної бази історії України здійснив Ярослав Калакура, коли
окреслив основні групи джерел, введені вченим у науковий
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обіг, та внесок його джерелознавчих досліджень в українську
історіографію, при цьому було спеціально відмічено, що
заслуговує на увагу оригінальний авторський спосіб подання
джерел, коли кожне дослідження  монографічне чи невеличка
розвідка  містить стислу характеристику документа, з ясовує
його походження, подає відомості про автора та досить
докладний джерелознавчий аналіз змісту документу, а в додатках
подаються самі документи мовою оригіналу у факсимільних
відбитках або у перекладі (хоча цитування документів мовою
оригіналів без підрядкового перекладу ще й досі викликає, на
жаль, певні труднощі в Україні)26.

Цікаві відомості про українських козаків подає у
журнальних розвідках, базованих на західноєвропейських
джерелах, Олександр Баран. Джерельна публікація
науково-популярного характеру Козаки в описах Пієтра делла Валле з XVII ст.
(1980) містить переклади текстів італійського джерела початку
XVII століття з описом подорожей італійського шляхтича
Середнім Сходом. їх супроводжено вступною статтею, що
коротко характеризує джерело та з ясовує мету цієї публікації
( побільшити джерельний запас української історіографії ), автор
змальовує історичне тло подій, про які далі йдеться27.

Серед матеріалів спеціальної рубрики журналу 3 архіву
опубліковано джерелознавчу студію В. Ю. Кисілевського Опис
Правобережної України в Атлясі Йоаннеса Янсонія  (1966). В
археграфічному вступі автором публікації докладно
схарактеризовано виявлене ним рідкісне амстердамське видання з 1666
року, на сторінках якого поряд із картами інших європейських
держав було вміщено карту України за Бопланом та подано її
географічний опис. Текст описової частини видання, що може
бути цікавим для дослідників України цієї доби, автор навів
повністю у власному перекладі українською мовою, без
дублювання мовою оригіналу28.

Важливий джерельний матеріал з часів
козацько-гетьманської доби подає у контексті європейської історії о. Іриней
Назарко. У розвідці Знаменне письмо козаків до Папи
Римського  (1965) автор проаналізував документ з Ватиканського
архіву  реляцію варшавського нунція Бонесана, який від
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імені Папи вдало провів переговорний процес з українськими
козаками щодо убезпечення за їх участю теренів Європи від
турецької загрози. Тут же наведено латиною повний текст
листа від козаків до Папи Інокентія XI з 1684 року29.

Зміст ще одного цікавого документу із ватиканських
збірок, де вперше було наголошено позитивне значення унії й
уніатської церкви для українського народу, піддано
докладному історичному аналізу в іншій розвідці о. Іринея Назарка про
лист холмського єпископа Якова Суші до гетьмана Івана Ви-
говського30. У ватиканському архіві, прояснює її автор,
зберігаються два документи  латинський переклад листа Я. Суші до
І. Виговського, що був спеціально зроблений для папського
нунція Гарампі, а також ще один примірник цього листа в
цілості  теж латиною, на якому свого часу зробив помітки сам
єпископ Суша під час свого побутування у Римі в роках 1664-
166631. Очевидно, що ця публікація у діаспорному журналі, на
жаль, не було відомою дослідникам в Україні навіть на початку
1990-х років32.

На сторінках Українського історика  на належному
науковому рівні здійснено археографічну публікацію (за
оригіналом) рідкісного документу  дарчого універсалу гетьмана
Івана Мазепи Іванові Дяківському, гетьманському конюшому, від
10 грудня 1700 року33. Як повідомлено у супровідному
коментарі, автентичний документ було придбано 1978 року М. Радей-
ком із Швеції на аукціоні у Гамбурзі, а опрацював його та подав
до друку у журналі Олекса Горбач. Цю публікацію
гетьманського універсалу здійснено комплексним методом  документ
відтворено і друкарським текстом, і факсимільно,
супроводжено відповідним коментарем публікатора.

Як видно при порівнянні із факсиміле, текст
гетьманського універсалу передано в цій публікації дипломатичним
методом, із дотриманням максимальної адекватності оригіналу 
до репертуару букв введено спеціальні значки, що відповідають
архаїчним, виносні літери передано надрядковою позицією,
вставні знаки, що розшифровують дату цифрами, подано у
квадратних дужках. Отже, за рівнем археографічного
опрацювання (способом передачі тексту документу) ця публікація жур-
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налу належить до категорії тих наукових публікацій, які
призначені для дослідників-істориків, мовознавців тощо, з так
званою дипломатичною передачею тексту, тобто із збереженням
палеографічних особливостей та повного репертуару літер
оригіналу34. Додатковий коментар до публікації із відомостями
про особу Дяківського подає Любомир Винар у спеціальній
історіографічній замітці з цього приводу35.

У журналі УІТ під рубрикою 3 архіву , яку свого часу
запровадили на пропозицію члена редакційної колегії
Володимира Міяковського36, 1971 року появилася англомовна розвідка
Ореста Субтельного про щоденник Пилипа Орлика. Дослідник
у першій її частині прослідкував історію манускрипту від най-
ранішої згадки про нього у польській історіографії, також в
українській і шведській, відмітив факт існування кількох списків
манускрипту різними мовами (польською, французькою,
латиною) та зупинився дещо докладніше на історії віднайдення
Ільком Борщаком у 1920 році оригіналу щоденника гетьмана-
емігранта у фондах Архіву Міністерства іноземних справ
Франції37. Подається точне посилання на локалізацію документа у
архівному фонді та докладний опис джерела, а також
згадуються попередні спроби його публікації. У другій частині свого
дослідження О. Субтельний коротко схарактеризував
політичні обставини зносин гетьмана з правителями Туреччини у 20-
30-х роках XVIII століття, навів документальний фрагмент
тексту щоденника, який містить лист П. Орлика із Салонік до
капітан-паші Джанам-Ходжі від 20 листопада 1730 року.
Документ ретельно прокоментовано, текст його подано як
польською мовою, так і в перекладі англійською. Це дослідження
появилося на сторінках журналу УІТ понад тридцять років
тому, коли відповідна тематика в Україні не розроблялася,
проте воно й нині не втрачає свого значення з огляду на
вміщений додаток  опублікований текст документу, що
поширює джерельну базу історичних, епістолографічних,
політологічних та інших студій.

Історіографічно-літературознавча за своїм характером
студія Івана Дзири Чорна рада  П. О. Куліша і Літопис
Самовидця  виконана дослідником з України із поєднанням мето-
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дик обох українознавчих наук під новим кутом зору. З
літературно-естетичної та ідейної сторони трактується один із
кращих так званих козацьких літописів кінця XVII  початку
XVIII століття38.

Одна із журнальних рецензій Любомира Винара цікава
тим, що предметно характеризує документи, які увійшли до
публікацій XIV тому Monumenta Ucrainae Historica  за 1977
рік. Це видання Українського католицького університету в
Римі містить документи середини XIX століття щодо
створення українського католицького патріархату, які було зібрано й
опубліковано Олександром Бараном. Документи видані мовою
оригіналів  латиною, а рецензент висловив побажання
видавцям при підготовці наступних томів цієї серії подбати про
коротке резюме до кожного документу українською та
англійською мовами, що сприяло б їх ширшому використанню39.

Та найширше  як у джерелознавчому аспекті, так і за
кількістю документальних публікацій  на сторінках
Українського історика  представлені XIX і XX століття. Добре
опрацьовані й широко прокоментовані джерельні публікації
епістолярної спадщини видатних діячів української науки й культури
кінця XIX  першої половини XX століття часом цілком
можна розглядати як вагомі джерелознавчі дослідження, що
особливо характерно для публікацій Марка Антоновича, який,
хоч і не є істориком за фахом, проте кваліфіковано підготував
та блискуче прокоментував ряд важливих історичних джерел із
зарубіжних архівів. Епістолярна спадщина з публікацій
журналу буде проаналізована нами як історичне джерело окремо, у
наступному підрозділі. Інші джерельні матеріали цього періоду
оглядаємо далі.

Рідкісні документи подано у додатку до розвідки Марка
Антоновича М. П. Драгоманов і Вільне слово , яку, власне, й
побудовано, як зазначає сам автор, на базі таємних
австрійських документів . По суті, це  тексти 13 оригінальних
документів німецькою мовою із фондів австрійських міністерств
закордонних і внутрішніх справ, що проливають світло на
перебіг громадсько-політичного життя другої половини XIX
століття40. Через те, що їх подано у додатку до статті, документи

181



не супроводжені спеціальним археографічним вступом, однак
у примітках є короткий археографічний коментар (зазначено
наявність перекреслених, вписаних понад рядком слів і знаків,
виправлених публікатором помилок). Публікатор прагнув
передати тексти документів якнайближче до оригіналів, у
науковому опрацюванні.

Така практика  сполучення тексту наукової розвідки з
додатком, що містить документальні матеріали, що прямо
співвідносяться із темою статті і, як правило, публікуються
вперше,  є досить характерною для едиційної традиції
журналу Український історик . Тексти документів, що подаються
у таких випадках без докладного археографічного коментаря
(за невеликим винятком), слугують документальною
ілюстрацією до наукової розвідки, а вона, у свою чергу, є розгорнутим
історичним коментарем до представлених документів. Треба
визнати, що переважна більшість такого роду джерельних
публікацій в якості додатку до статті, якщо оцінювати їх тільки
за рівнем археографічного опрацювання, не належить до
категорії суто наукових, однак, хоча й здійснені на
науково-популярному рівні, вони вводять в обіг нові цінні документи,
суттєво розширюють джерельну базу досліджень з відповідної
тематики.

Журналу УІТ притаманна особлива увага до висвітлення
теми розвитку української історичної науки  в Україні й поза
територією. Це проявляється у відповідній тематиці
досліджень з історії розвитку наукового українознавства, у відборі
матеріалу для документальних публікацій (інституційні
матеріали наукових установ, листування істориків й інші матеріали
про них, дотичні документи), а також при формуванні
хронікального розділу журналу (інформації про наукові конференції
та діяльність діаспорних українознавчих інституцій, про
становище історичної науки на батьківщині тощо). Ці матеріали
можуть слугувати, до певної міри, підставовими джерелами
при здійсненні ряду історіографічних та біоісторіографічних
досліджень з історії науки й культури.

Юрій Ґерич  автор розвідки про статути Наукового
товариства ім. Т. Шевченка у Львові  проаналізував тексти та
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статутні зміни за перші сорок років існування товариства. Як
додаток до цієї розвідки подано повний текст статуту НТШ у
Львові з 1904 року41.

Публікація Ігоря Верби Архівна оглобліяна в Києві
може слугувати своєрідним взірцем оглядового дослідження
наявного масиву архівних джерел із конкретної теми. Автор
ретельно дослідив багато різних архівів і виявив практично всі
наявні документи з теми, охарактеризував київські фонди
Олександра Оглоблина (понад 1000 одиниць зберігання),
класифікував виявлені у них документи, вказав їх точну локалізацію42.
Інші джерельні матеріали з тематики оглобліяни Українського
історика  вже оглянуто нами у попередньому розділі.

XX століття на сторінках журналу представлене рядом
різнопланових джерельних публікацій та статей, що містять
джерелознавчий компонент.

Національно-мовна політика російського імперського
уряду столипінських часів щодо українського питання стала
об єктом спеціального дослідження Олега Ґеруса Stolypin and
the Ukrainian Language Question , базованого на джерельних
матеріалах43. Ця англомовна публікація супроводжена
додатком документів, оригінали яких свого часу було віднайдено у
фондах Російського архіву у Празі, що згодом по Другій
світовій війні був перевезений до СРСР. Зазначено, що ці
документи вже було опубліковано 1934 року у варшавському
збірнику на пошану Олександра Лотоцького, а в публікації
Українського історика  тексти документів подано, як зазначає

сам публікатор, у вільному перекладі з російської на англійську
мову (проминаючи бюрократичні звороти). Отже, публікація
цих документів на сторінках журналу УІТ (6 листів, з яких 5
були надіслані чиновниками до П. А. Столипіна, а 1 є
відповіддю прем єр-міністра своєму кореспонденту44) у
археографічному вимірі може бути оцінена лише як така, що має науково-
популярний характер.

Варто відмітити, що належну увагу в Українському
історику  було приділено джерелам періоду української
національної революції й саме у той час, коли радянська історіографія у
контексті пануючої тоді історичної схеми поширювала на Ук¬
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раїну тему т. з. жовтневої соціалістичної революції та
цілковито ігнорувала історію боротьби українського народу за свою
державність. Любомир Винар ініціював серійну публікацію
передруків матеріалів із віднайденого на Заході періодичного
видання Вісті Української Центральної Ради  за 1917 рік,
супроводив їх відповідним вступним коментарем45. Відомі
тексти історичних універсалів Центральної Ради спеціально
дослідив Петро Одарченко у джерелознавчій розвідці
Автентичні й неавтентичні тексти універсалів Української Цені
ральної Ради 46.

Англомовне дослідження Ігоря Каменецького The
Ukrainian Central Rada and the Status of the German and Austrian

Troops Following the Peace Treaty of Brest-Litovsk , вміщене у
журналі під рубрикою Історичні джерела , характеризує на
підставі документів відношення німецького й австрійського
урядів до Центральної Ради в період окупації військами цих
країн території України за Брест-Литовською угодою. Окрім
того, на додаток автор опублікував тексти трьох документів з
1918 року із боннського архіву у перекладі англійською
мовою47. Використання документів цієї публікації істориками в
Україні потребує, на наш погляд, серйозних застережень, адже
є небезпека втрати автентичності змісту через подвійний
переклад (з німецької на англійську, а потім на українську мову).

Передрук рідкісного видання Міністерства преси та
інформації УНР періоду Директорії під назвою Євреї та
Українська республіка  з 1919 року містить вступ із археографічною
характеристикою джерела, з ясовується цінність цих матеріалів
для правильного розуміння цієї досить непростої проблеми48.

Період радянської дійсності, який прийшов на зміну
національно-визвольним змаганням у Наддніпрянській Україні,
відбився у джерелах внутрішнього й зовнішнього походження. Серед
представлених на сторінках журналу УІТ джерельних досліджень
важливою є публікація Олега Ґеруса Україна в опінії
американського уряду 1919-1927 років , де подано англомовні тексти
оригіналів кількох недрукованих документів із фондів
Національного архіву США у Вашингтоні, які супроводжено
історичним вступом та коротким поясненням щодо змісту документів49.
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Проблема висвітлення справжніх причин голоду 1921-
1922 років в Україні спонукала Романа Сербина на
документальну публікацію у журналі УІТ50. Подаються документи,
віднайдені в архіві Міністерства закордонних справ Франції.
Цікаво, що український переклад французької версії документу
було розшукано колись у Стокгольмі співробітниками цього
міністерства. Це  текст виступу українського робітника
Романчука з Миколаєва на пленарній сесії ВЦВК у Москві у
листопаді 1922 року. Як видно із вступного пояснення автора,
поданий у даній публікації зворотній переклад з французької
на українську є вже не другим, а, у кращому випадку, третім
перекладом (якщо робітник цей не промовляв тоді
українською мовою  про що точних відомостей нема, а записи у
наведених строго таємних  документах компартії, звісно, було
зроблено російською). Отже, з французького оригіналу
перекладено українською мовою лише один документ 
супровідний лист П. Делаво, посла Франції у Стокгольмі, до
французького міністерства51. Виходячи із цих застережень, подальше
використання цієї підбірки документів у наукових цілях
очевидно потребує великої обережності дослідників, що водночас
не заважає використовувати їх у публіцистичних працях.
Доказом логічності цього судження є проведений автором
порівняльний аналіз текстів документів цієї публікації з 1989 року
з пізнішою публікацією цих документів в Україні 1993 року,
поданих Романом Сербиним вже у новій редакції перекладу,
що лише загальним змістом нагадує свій перший варіант52.

Серед важливих джерелознавчих досліджень,
представлених на сторінках журналу УІТ, назвемо ще ряд публікацій
Ігоря Каменецького, який досліджував німецькі архіви щодо
української тематики. У рецензійній статті Документи про
українських партизанів  дослідник подає огляд і водночас
критичний коментар змісту двох спеціальних томів Літопису
УПА , в яких було публіковано німецькі документи щодо
українського руху опору часів другої світової війни53. Рецензент
конкретизував історичне тло появи цих документів, запропонував
їх класифікацію, а у додатках до своєї статті подав упущені
упорядником рецензованого видання, але необхідні, на його
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погляд, для об єктивного висвітлення теми, документи 
листування лідера ОУН-б Степана Бандери із представниками
вищої німецької влади з питань української державності у
початковий період німецько-радянської війни54. Цей матеріал
був тематичним доповненням до вже раніше здійсненої І. Ка-
менецьким у журналі документальної публікації Україна в
тоталітарних схемах нацизму , яка оприлюднила таємний звіт
німецького вищого офіцера з 1942 року про ситуацію в
Україні та майбутню долю українського населення під німецькою
окупацією 55. У цьому випадку документ із німецького архіву
було передано мовою оригіналу (німецькою) та паралельно
в українському перекладі, здійсненому джерелознавцем, що
уможливлює його використання ширшим колом дослідників.

Тематику Другої світової війни у журналі започаткувала
свого часу рецензія Фелікса Кордуби на німецькомовне
дослідження Еріха Гессе (Erich Hesse) Der sowjetrussische Partisanen-
krieg 1941-1944 im Spiegel deutscher Kampfanweisungen und Befeble.
Studien und Dokumente...  (1969). Рецензоване дослідження
(студії і документи) про радянську партизанську війну 1942-1944
років побудовано автором, як повідомляє рецензент, на
вцілілих матеріалах відповідальних німецьких політичних і
військових діячів, однак автору були недоступні радянські архіви. А
поза тим, кількість документів, які наводяться й аналізуються
дослідником при розкритті цієї теми  величезна. У додатках
книги, відмічає рецензент, опубліковано різні цікаві
документи, серед них  партизанські листівки, різноманітні заклики й
звернення до населення56.

До періоду війни також належить документ,
запропонований до публікації Юрієм Бойком-Блохиним. Це  київський
протокол Церковної ради Української автокефальної церкви з
грудня 1941 року, який висвітлює перебіг українського
церковного життя періоду німецької окупації57.

Правдиву інформацію про насильницьку репатріацію
громадян до СРСР по закінченню Другої світової війни несе
інший рідкісний документ тієї ж пори  лист, що був
приготовлений, але так і не відправлений до урядів Франції, Англії й
Америки  колективне звернення з мюнхенського табору так
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званих переміщених осіб (D.P.) з липня 1945 року58. Автор цього
звернення Олександр Верхівський зумів зберегти цей лист в
оригіналі та опублікувати 1949 року у таборовій листівці.
Документ свідчить, пише автор вступної статті Олександр Стовба,
як саме у 1945 році українці оцінювали СРСР та чому на
майбутнє вбачали кращою для себе долю політичних емігрантів59.

Інші аспекти радянської дійсності не знайшли
відображення у джерельних публікаціях діаспорного журналу, хоча
вони й згадуються у ряді тематичних досліджень. Нова
ситуація, що склалася в Україні у період так званої перебудови ,
активізувала громадськість на боротьбу за національні й
демократичні інтереси, і це знайшло відображення у
редакційному намірі друкувати у зарубіжному історичному журналі сучасні
важливі документи, які віддзеркалюють т. з. біжучу історію 60.

Актуальна публікація 1989 року Народний Рух України за
Перебудову  вміщує два тогочасних документи львівської
регіональної організації Народного Руху України та резолюцію
наукової конференції Розвиток національних мов і питання
двомовності , проведеної 10 червня 1989 року в Києві Товариством
української мови ім. Тараса Шевченка61. Цю добірку документів
супроводжено факсимільними відбитками перших сторінок
нових демократичних періодичних видань, що появилися тоді в
Україні: журналу Віче  та газет Голос Карпат  і Вісник Руху .

Цілком окрему оригінальну сторінку джерелознавчих
досліджень у діяльності УІТ та його журналу становить грушевсь-
кознавча тематика. Саме на сторінках Українського історика
було започатковано як спеціальні дослідження комплексу
проблем, що пов язані із життям, науковою творчістю та
громадською діяльністю Михайла Сергійовича Грушевського, так і
практика публікації джерел та дослідження відповідних до цієї теми
джерельних матеріалів  документів із зарубіжних державних
архівів, діаспорних приватних та інституційних архівних збірок,
свідчень очевидців, що володіють відповідною інформацією, а
також передрук рідкісних матеріалів із числа раніше
опублікованого, але малознаного в колах науковців і громадськості.

Започаткував цю справу, що стала традиційною для
Українського історика , Любомир Винар, який обстоює думку
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про грушевськознавство як уже сформований окремий
міждисциплінарний напрям наукового українознавства із
відповідною джерельною базою. Згодом її підтримали багато інших
науковців діаспори, а в останнє десятиліття й дослідники з
України, для яких ця тема у попередній період була закритою.
Оскільки тематичний блок матеріалів про М. С. Грушевського вже
оглянуто нами у попередньому розділі, то лише найважливіші з
них коротко проаналізуємо тут у джерелознавчому аспекті.

Серед важливих джерелознавчих досліджень з грушев-
ськознавства насамперед слід назвати ті, авторство яких
належить історику  головному редактору видання, який, за його
словами, діяв з переконання, що історичні джерела становлять
головну базу для наукового вивчення життя, діяльності і
творчості Грушевського і його доби 62. На сторінках журналу
Український історик  вміщено ряд джерелознавчих досліджень відомого
грушевськознавця, серед них такі як: Автобіографія Михайла
Грушевського з 1906 і 1926 років як джерело до вивчення його
життя і творчості 63, Австрійські урядові документи про
призначення Михайла Грушевського професором львівського
університету  (з публікацією у додатку двох віднайдених у віденському
архіві документів, тексти яких із коротким археографічним
вступом повністю передано в німецькій мові, у перекладі
українською та в трьох ілюстраціях факсимільним способом) *,
Свідчення М. Грушевського у Харкові з 28 березня 1931 р 65 й інші.

Любомиром Винар підготовлено ряд джерельних
публікацій, зокрема: Автобіографія Михайла Грушевського: 1914-
1919  та Михайло Грушевський: Автобіографія (1926) 66. Він
був ініціатором передруку повідомлення з часопису Нова рада
(число 3 за березень 1917 року), про заслання видатного
історика до Симбірська67. А звернувшись до тих, хто знав Михайла
Грушевського особисто, дослідник згодом опублікував їх лис-
ти-спогади на сторінках журналу68. Водночас О. П. Оглоблин
подав до журналу уривок із свого щоденника зі спогадом про
славетного історика69.

Прикладом окремої проблеми, яка одержала на сторінках
журналу УІТ цілком вичерпне джерельне обґрунтування, є
питання взаємин М. С. Грушевського й НТШ і так званий
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конфлікт 1913 року . Про це йдеться у ряді документальних
матеріалів і спеціальних досліджень, базованих на аналізі
документів. Вперше до цієї проблеми звернувся й проаналізував її
на сторінках журналу на підставі друкованих джерел Любомир
Винар у розвідці Михайло Грушевський як голова Наукового
товариства ім. Тараса Шевченка 70. Згодом тематичне
дослідження Михайло Грушевський і загальні збори НТШ у 1913
році  було здійснене ним на підставі архівних матеріалів, а в
додатку до цієї опублікованої в журналі статті було подано
тексти 4 документів, що безпосередньо проливають світло на
ситуацію: три інституційні прокламації (на правах рукопису),
що конфіденційно поширювалися серед членів товариства, та
передрук листа Михайла Грушевського до Євгена Чикаленка
(всі тексти подано мовою оригіналу із збереженням
правопису)71. Пізніше було опубліковано серію матеріалів про конфлікт
в НТШ і сам донос  на Грушевського австрійській владі, що
мало місце з початком першої світової війни. Свою статтю з
цього приводу Юрій Ґерич супроводив документальним
додатком з 4 документів, з-поміж них  і оригінальний німець-
комовний текст зізнань Степана Томашівського72.

Спеціальний історико-джерелознавчий коментар до статті Ю. Ґерича й
опублікованих ним документів підготував Л. Винар73. А
документальна публікація Марка Антоновича Зізнання Степана
Томашівського: коментарі і переклад , представила український
переклад німецькомовного виступу Томашівського (з
машинопису) перед австрійським військовим судом із свідченнями
проти М. С. Грушевського74. У цьому випадку публікатор
супроводив переклад документу повним археографічним
коментарем щодо всіх особливостей оригіналу, що дає підстави
оцінити рівень цієї документальної публікації М. Антоновича
й вищезгаданої публікації документів Ю. Ґерича як науковий,
що засвідчує рівень фахового видання. Ще одна документальна
публікація з цієї ж тематики під назвою Справа
Грушевського , в опрацюванні М. Антоновича, оприлюднила документи із
австрійського державного архіву з часів першої світової війни
(німецькі тексти оригіналу тут паралельно подаються у
перекладі українською мовою)75.
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Серед публікацій журналу знаходимо ще два матеріали
дослідників з України, які проливають додаткове світло на
проблему конфлікту з М. С. Грушевським. Це 
документальна публікація Євгена Пшеничного, яка через листування
висвітлює історію появи статті С. Томашівського Наша політика 76
та шкіц Надії Бортняк Степан Томашівський: до відносин із
Михайлом Грушевським , базований, переважно, на архівних
джерелах77.

Наведений нами приклад засвідчує послідовну
позицію редакції журналу, який заради об єктивного висвітлення
дискусійної проблеми надавав свої сторінки для публікацій
документів та відповідних коментарів багатьом науковцям,
які під власним кутом зору підходять до висвітлення тієї чи
іншої теми.

У нових умовах з початком 1990-х років, коли стало
можливим друкувати у журналі УІТ матеріали науковців з
України, на його сторінках було опубліковано важливі
джерелознавчі дослідження документів Михайла Грушевського із
українських архівосховищ. Ігор Гирич дослідив пізнішу
частину щоденника Михайла Грушевського за 1904-1910 роки як
історичне джерело78. Юрій Шаповал подав огляд виявлених
документів Грушевського за 1924-1934 роки із архівів КДБ а
Володимир Сергійчук опублікував два документи про родину
Грушевських, віднайдені у колишнім партархіві Києва79.
Значна частина таких публікацій супроводжена факсиміле
документів Михайла Грушевського  це один із виявів
принципового підходу редакції до едиційної практики журналу
Українського історичного товариства.

Логічним завершенням багатовимірної документальної
грушевськіани на сторінках Українського історика  стала
публікація, яка спеціально була присвячена тим документальним
матеріалам, що засвідчують визнання заслуг Михайла
Сергійовича Грушевського перед історичною наукою, народом і
Батьківщиною. За назвою Ювілейний рік Михайла Грушевського:
130-ліття народження історика (1866-1934): Матеріали
журнальний том за 1996 рік вмістив спеціальну тематичну підбірку
оригінальних матеріалів сучасності80.

190



Епістолярна спадщина діячів української історії та
культури другої половини ХІХ-ХХ століття

Епістолологія, яка вивчає такий різновид джерел як
листи, постає на сьогодні одним із перспективних напрямів
джерелознавчих досліджень. Водночас і сам цей напрямок
джерелознавства є самостійним предметом глибокого
теоретичного дослідження81.

Із загальної кількості архівних матеріалів, опублікованих
на сторінках журналу УІТ, значну частину складає саме
листування істориків, діячів української історії й культури другої
половини ХІХ-ХХ століть. За нашими підрахунками, число
спеціальних, окремо поданих документальних публікацій журналу
за період 1963-2002 років становить біля сотні назв, а загальний
обсяг матеріалів налічує значно більше тисячі сторінок тексту
(із науковим супроводом включно). З-поміж усього масиву
документальних публікацій журналу лише окремо подані
підбірки листування дають з півсотні назв, а загальний обсяг
сторінок тексту наближається до 700, що становить близько
60% загального обсягу джерельних публікацій. (Зауважимо, що
у цьому випадку обрахунки відносяться лише до спеціальних
тематичних добірок листування і не йдеться про тексти листів,
наведених в окремих тематичних дослідженнях та додатках).

Листи є своєрідним документальним матеріалом, який
досить специфічно відбиває характерні риси кожної епохи 
через вияв суб єктивного сприйняття подій і процесів, що
відбувалися в минулому, їхніми сучасниками. На відміну від
уживаного раніше терміну епістолографія , що відома здавна
як наука виготовлення листа, неологізм епістолологія * в якості
назви для спеціальної галузі історичної науки, яка досліджує
листи, запропонував наприкінці 1970-х років російський істо-
рик-візантіїст В. А. Сметанін, який переконливо обґрунтував
саме таку форму назви, бо це логічно співвідноситься із
дефініціям суміжних спеціальних історичних дисциплін (вескилоло-
гія, берестологія тощо)82. Цю точку зору щодо дефініції
спеціальної історичної дисципліни, об єктом дослідження якої є
листи, підтримують сучасні українські історики-архівісти.
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Як правило, епістолологія має справу з посланнями
неофіційного характеру  охоплює своєю увагою приватні листи
або напівофіційні, що походять від окремих осіб 
представників недержавних громадських інституцій. Скажімо, Марина
Дмитрієнко, автор вступної статті до нарису І. Войцехівської та
В. Ляхоцького Епістолологія , притримується думки, що
об єктом епістологічних досліджень є перш за все приватне
листування83, проте наші спостереження над представленими
листами у документальних публікаціях журналу Український
історик  наводять на думку, що часом складно провести чітку межу
між власне приватним і напівофіційним листуванням
представників громадських (недержавних) інституцій, особливо в
умовах їх діяльності при демократичних порядках, коли в
практиці громадського життя суто бюрократичний спосіб
вирішення багатьох важливих проблем (що є характерною рисою
тоталітарного політичного режиму) просто відсутній як такий.

Нині ще не вироблено єдиних принципів
джерелознавчого підходу до аналізу епістолярних пам яток. У процесі
активної розробки перебувають й спеціальні епістолографічно-
технологічні методи дослідження (датування листів, уточнення
критеріїв їх систематизації за тематико-хронологічним
принципом, забезпечення достеменного зберігання текстів), однак
кількість вже здійснених і запланованих публікацій
епістолярної спадщини швидко зростає. На тлі активного залучення до
наукового обігу численних епістолярних пам яток як
історичних джерел актуальною постає проблема забезпечення
досконалого науково-археографічного рівня опрацювання матеріалу
та належного ступеня повноти передачі такого виду джерела у
науковій публікації, на що вже звернуто спеціальну увагу в
літературі84.

Включення епістолярних джерел, зокрема й
опублікованих на сторінках журналу Український історик , до кола
об єктів дослідження історичною наукою дає важливий, часом
унікальний фактологічний матеріал, що суттєво впливає на
історичні дослідження, зокрема з української суспільно-політичної
історії, культурно-історичних процесів, особливо стосовно
другої половини ХІХ-ХХ століть.
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Практику публікації на сторінках Українського
історика  епістолярної спадщини українських істориків й діячів, що
стала традиційною для цього видання, було започатковано ще
в першому числі журналу з ініціативи його засновника
Любомира Винара, який опублікував тоді дещо з листів, написаних
до нього відомим українським істориком Ільком Борщаком із
Франції85. Логічним наслідком такої редакційної політики стало
те, що одним з найбільш цінних надбань діаспорного
українського історичного журналу поруч з іншими джерельними
публікаціями стала значна кількість публікацій з епістолярної
спадщини українських істориків і культурних діячів, що
віднаходилося поза Україною, а вже пізніше і з українських архівів.

При класифікації всіх опублікованих на сторінках
журналу епістолярій за принципом узагальненої тематики стає
очевидним, що переважна більшість листування належить особам
з двох суміжних груп українського суспільства ХІХ-ХХ століття:
історикам та представникам ширшого кола культурних діячів,
переважно письменникам і науковцям. Все листування,
представлене на сторінках журналу УІТ, умовно можна звести до
двох тематичних груп:

а) напівофіційне й приватне листування українських
істориків, які залишили помітний внесок в українську
історіографію: листи Володимира Антоновича, Михайла Грушевського,
Степана Томашівського, Олександра Оглоблина, Ілька Борща-
ка, Дмитра Дорошенка, Ярослава Пастернака, Володимира
Кубійовича, Івана Лисяка-Рудницького, Наталії
Полонської-Василенко, Івана Крип якевича, Михайла Слабченка, Любомира
Винара й інших;

б) аналогічного характеру листування українських діячів,
науковців і письменників: листи Олександра Кониського, Івана
Франка, Іллі Шрага, Сергія Єфремова, В ячеслава Липинського,
Симона Петлюри, Олега Кандиби, Євгена Онацького,
Олександра Грановського, Бориса Антоненка-Давидовича, Григорія
Чупринки, Степана Барана, Андрія Яковліва, о. Іринея Назарка й
інших).

Відповідно до конкретної мети, з якою готувалася кожна з
епістолярних публікацій у журналі  чи слугувати ілюстрацією
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до тематичної наукової розвідки, чи бути самостійною
публікацією джерельного матеріалу з конкретною визначеною
публікатором метою,  та з. огляду на повноту й обсяг подачі
документів із врахуванням можливостей журнального формату всі
епістолярно-джерельні публікації на сторінках журналу
Український історик  ми можемо умовно згрупувати за трьома видами.

До першого виду відносимо публікації окремих
епістолярій, які було подано в якості додатку-ілюстрації до основного
тексту тематичної авторської розвідки.

До другого виду публікацій належать такі добірки листів
(часом це й один лист), які подано у журналі самостійною
окремою публікацією з певною визначеною метою  для
висвітлення окремо взятого історичного факту чи події або для
характеристики певної особи чи кількох осіб (про таке
тематичне спрямування публікації, як правило, безпосередньо або
опосередковано вказується вже у заголовку, в підзаголовку і у
вступному коментарі).

Третій вид становлять здійснені в журналі публікації
доступного обмеженого масиву листів певної особи до іншої
(чи інших осіб): листи у таких випадках подаються у
хронологічному порядку (іноді тут вміщуються й листи-відповіді);
такого виду публікацію супроводжено відповідно
опрацьованим історико-археографічним вступом і науковим
коментарем, через що сама публікація набирає певних рис
джерелознавчого дослідження.

Листи з категорії публікацій першого виду не зафіксовані
покажчиком змісту журналу, адже вони не є самостійною
окремою публікацією, і саме через це їх найважче виявити
досліднику. Як правило, такі листи потрапляють у поле зору
зацікавленого читача при ознайомлені з певною тематичною розвідкою,
додатком до якої вони опубліковані. Такого виду джерельна
публікація супроводжується дуже коротким археографічним
коментарем або й взагалі обходиться без нього, якщо це розвідка
історичного, а не джерелознавчого характеру.

Група епістолярних публікацій другого виду має характер
евентуально-тематичних добірок, вони можуть бути
представлені одним віднайденим важливим листом видатного ісго-
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рика чи діяча або кількома листами, спеціально відібраними за
однією вузькою темою. До цієї групи публікацій (понад два
десятки окремих публікацій) відносимо такі як: Декілька
недрукованих листів Ілька Борщака  (публікатор: Л. Винар, 1963,
ч. 1), Недрукований лист д-ра С. Барана до през. Петрушеви-
ча  (Л. Винар, 1964, ч. 2-3), Недрукований лист проф. Андрія
Яковліва  (М Антонович, 1964, ч. 4), Неопублікований лист
О. Я. Кониського  (М. Антонович, 1965, ч. 1-2), Недруковані
листи Івана Франка і Іллі Шрага до Євгена Олесницького
(П. Ісаїв, 1967, ч. 1-2), Декілька недрукованих листів проф.
Ярослава Пастернака  (О. Домбровський, 1971, ч. 3-4), Лист проф.
М. Грушевського до канадських українців  (1975, ч. 3-4), Лист
М. Грушевського до Мирослава Січинського з 1919 року  (Л.
Винар, 1978, ч. 1-3), Матеріали до біографії Михайла
Грушевського  (Л. Винар, 1982, ч. 1-2), Матеріали до біографії проф.
Наталії Полонської-Василенко  (Д. Винар, 1983, ч. 2-4),
Листівка О. Кандиби до Марини і Марка Антоновичів  (Б. n. [М.
Антонович], 1985, ч. 1-4), Остап Грицай і Микола Капустянський
про Ольжича  (Б. п. [Л. Винар], 1985, ч. 1-4), Листи про О. Кан-
дибу-Ольжича  (Д. Штогрин, 1985, ч. 1-4), 3 архіву проф.
Івана Раковського: Листування  (Л. Винар, 1985, ч. 1-4),
Недрукований лист В. Липинського до М. Грушевського в справі
Загальних Зборів НТШ в 1913 р.  (Л. Винар, 1991, ч. 1-2),
Щадіть цензорського олівця  (До історії появи статті С.

Томашівського Наша політика... ) [листи С. Томашівського до
І. Кривецького з додатком листів В. Панейка до С.
Томашівського] (Є. Пшеничний, 1991/1992, ч. 3-4/1-4), Невідомі листи
Бориса Антоненка-Давидовича  (М. Чабан, 1993, ч. 1-4), Три
недруковані листи С. В. Петлюри  (М. Антонович, 1994, ч. 1-4),
Заповіт Наталії Дорошенко  (Л. Винар, 1999, ч. 2-4), Листи
Михайла Грушевського до Володимира Винниченка  (Л.
Винар, 2002, ч. 1-4), Листи М. Грушевського з фондів Ю.
Романчука у Львові  (В. Кухар, там само) та інші.

До групи публікацій третього виду, що представляють
певну належно опрацьовану частину із загального масиву
листування видатних осіб, належить переважна більшість
публікацій епістолярних джерел, здійснених на сторінках Українсь¬
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кого історика . У цих послідовно здійснених епістолярних
публікаціях журналу подається цінний джерельний матеріал для
подальшого різнопланового використання його як
істориками, так і дослідниками інших галузей українознавства.

Найяскравішим прикладом саме такого послідовного
підходу журналу УІТ до справи публікації епістолярних джерел з
пріоритетних тем можуть слугувати тематичні серії добірок з
епістолярної спадщини Володимира Антоновича й особливо
Михайла Грушевського, а в останні роки серед пріоритетних
тем журналу постає також листування Олександра Оглоблина.

Серед публікацій епістолярію чисельно переважає тема
Михайла Грушевського. Найперші з них було розміщено у
журналі УІТ наприкінці 1960-х років. Саме тут уперше було
опубліковано листи нашого видатного історика й
громадського діяча до Володимира Антоновича, Олександра Кониського,
Кирила Студинського, Дмитра Яворницького, Дмитра Баталія,
Олександра Грушевського, Богдана Ярошевського, Петра Стеб-
ницького, Іллі Шрага, до діаспорних діячів Е. Фариняка, Т.
Починка та В. Кузіва86 тощо. У тематичному збірнику за 2002 рік
опубліковано листи вченого до Володимира Винниченка і
Михайла Коцюбинського. Належно опрацьованим є матеріал
публікації Листування І. А. Линниченка та М. С. Грушевського
(В. Хмарський, 2002, ч. 1-4),

Поряд із цим у журналі представлено й окремі добірки
зворотного листування  до Михайла Грушевського, з огляду
на їх інформативне значення. Це листи від Володимира
Антоновича, Григорія Чупринки, Симона Петлюри, Дмитра
Дорошенка, Софії Русової87. Є добірка 46 недрукованих листів з
фонду 1235 Центрального державного історичного архіву у
Києві від різних осіб: Н. Полонської-Василенко, Івана Кревець-
кого, Віктора Юркевича, Дмитра Цветаева, Петра Кармансько-
го, Андрія Ніковського, Миколи Міхновського, Івана Боберсь-
кого, Івана Бориса, Дмитра Марковича, Антанаса Сметони з
Литви, від православних та греко-католицьких священиків та
читтачів Літературно-наукового вісника  тощо88.

До цієї ж видової групи відносяться публікації з
епістолярної спадщини Володимира Антоновича  недруковані ли¬
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сти його до Федора Вовка з архіву УВАН у Нью-Йорку та листи
до Михайла Грушевського із ЦЦІАУ у м. Києві. Зауважимо, що
листів В. Б. Антоновича дійшло до нас обмаль й всі вони мають

велике джерельне значення для досліджень
громадсько-культурної історії України другої половини XIX століття.

Спеціальну рубрику Епістолярна спадщина
Володимира Антоновича  у журналі було започатковано 1988 року
публікацією недрукованих листів Володимира Антоновича до
Федора Вовка (видатний вчений і політичний діяч під загрозою
арешту за революційну діяльність довго вимушено перебував
за кордоном Російської імперії). Ці листи, які чомусь
знайшлися поза Україною  в архіві Петра Курінного при Музеї-архіві
УВАН  було ретельно опрацьовано й блискуче
прокоментовано рідним онуком видатного історика Марком
Антоновичем89. Публікація складається із 14 листів, писаних
Володимиром Антоновичем російською мовою поза межами царської
Росії за період 1800-1997 років, та з 4-х листів французькою
мовою, надісланих із Києва (через конспіративні міркування
вони були формально адресовані Олександрі Раммельмейер 
на той час другій дружині Федора Вовка). Листи документально
засвідчують щирі взаємовідносини двох видатних українських
вчених, що були не лише колегами у науці й громадськими
діячами, погляди яких дещо розходилися, але були поміж
собою добрими приятелями й близькими родичами90.

Як джерельні матеріали ці листи є дуже цінними, оскільки
писані були під час закордонних наукових подорожей В. Б.
Антоновича, отже, без побоювання перлюстрації. Цю обставину
слід визнати визначальною, адже тогочасні режимні умови
самодержавної Російської імперії змушували усіх, хто був якось
причетним до громадської й суспільно-політичної діяльності,
обов язково вдаватися до конспіративних заходів, щоб
убезпечитися від репресій, і це було, так би мовити,
загальноприйнятим. Показові у цьому відношенні віднайдені нами помітки у
щоденнику Федора Вовка, що зберігся в архіві, наприклад, за 18
(ЗО) березня 1880 року; Письмо Антоновича. Ну да й письмо
же! , а зовсім поряд зазначено: Если бы он приехал сюда.., а туда
боюсь ему й посылать что-нибудь 91. Що саме малося на увазі,
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унаочнює інший запис Федора Вовка про листи до Києва,
зроблений незадовго до цього: Это просто несчастье с этим
Києвом. Хоть бы шифр передать как следует, а то ведь из рук
вон крутишься, крутишься с фразами и глупо выходит 92. Хоча
Володимир Боніфатійович і просив Федора Кіндратовича
обов язково знищувати його листи після їх прочитання, та
останній, як бачимо, не виконав цього прохання й переховував
їх93, розуміючи цінність цих документальних свідчень про те,
як уявляв собі і як оцінював В. Антонович тодішню ситуацію.

Опубліковані в Українському історику  листи
Володимира Антоновича до Федора Вовка94 дали новий матеріал, що
доповнив, а часом уточнив деякі дані (скажімо, відомості
Дмитра Дорошенка щодо часу й причин виходу історика з київської
Громади ). Ці важливі документи характеризують тогочасні

громадські й суспільно-політичні справи: київські репресії 1879
року95, громадівську діяльність96, новоерівську  політику97,
погляди радикалів, позиції українства, в них також
обговорюються питання співпраці з групою московських земців98, напрями
гурткової роботи99. Однозначно проступає ставлення історика
до реакційного самодержавного режиму Росії, коли він щиро
радіє, що, хоча й тимчасово, та вирвався нарешті з утроби
мастодонта 100. Свідчать листи й про плани Володимира
Антоновича переїхати до Львова та намір влаштувати там на роботу
і Федора Вовка101. Зустрічаємо інформацію щодо наукової
роботи історика у Львівському й Ватиканському архівах та
чимало подробиць особистого життя обох діячів тощо.

Окрім багатства інформації листи дають уявлення про
особистий стиль письма та мовну ерудицію автора, який поряд
із російською вільно вживав вислови церковнослов янською,
українською, польською, чеською, німецькою, французькою,
італійською, латинською мовами.

Цією публікацією у журналі Український історик  до
наукового обігу було введено цінні для дослідників листи
В. Антоновича до Ф. Вовка, які зберігаються поза Україною.
Слід визнати, що цю публікацію в журналі зразково здійснено
на науковому археографічному рівні  документи подано
мовою оригіналів, зазначено вживання сучасного російського
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правопису, відновлені пропуски тексту подано в квадратних
дужках. До зразкових можна віднести й науковий супровід 
є вступ, що прояснює не лише історію віднайденого
листування та дає опис цих документів, але Марком Антоновичем
подано огляд всієї наявної інформації щодо повного масиву
листування В. Б. Антоновича з Ф. К. Вовком, також змістовні
коментарі.

Однак блискуче започаткована на сторінках
Українського історика  рубрика Епістолярна спадщина Володимира
Антоновича  у наступних числах журналу містить публікацію, яка,
на жаль, вирізняється з поміж інших неналежним рівнем
опрацювання архівних документів. Йдеться про публікацію листів
Володимира Антоновича до Михайла Грушевського в
опрацюванні Олександра Ситника з Ужгорода102. Ознайомлення з
оригіналами цих листів з фонду Михайла Грушевського у ЦЦІА
України у Києві показало нам, що помилки, перекручення та
пропуски окремих слів і деяких рядків тексту, які закралися у
журнальну публікацію, інколи просто спотворюють зміст і
викликають серйозні критичні зауваження103. Прикро, що
редакція без належної перевірки допустила на сторінках журналу
такого невідповідного рівня публікацію важливих архівних
документів, що не є характерним для журналу УІТ в цілому.
Саме через з ясовані недоліки цієї публікації у журналі при
здійсненні публікації епістолярної спадщини В. Б. Антоновича
в Україні у виданні Син України: Володимир Боніфатійович
Антонович  (Ки'ів, 1997), це листування було подано до друку
не за Українським істориком , а у новому опрацюванні за
оригіналами з фонду № 1235 ЦЦІАУ у м. Києві, здійсненому
авторкою цього дослідження104.

Щодо самих листів Володимира Антоновича до Михайла
Грушевського із київського архіву, то значення їх для
з ясування ролі видатного історика й діяча в українських суспільних
процесах другої половини XIX століття важко переоцінити.
Документи охоплюють період з 1889 по 1901 роки. Це 
записки рукою Володимира Боніфатійовича, його написи на
друкарських бланках і візитках, телеграми й власне листи до
Михайла Сергійовича львівського періоду його життя. Відомо,
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що листи В. Б. Антоновича, писані М. С. Грушевському,
дійшли до нас не всі, а зворотних листів вціліло ще менше.

Третьою самостійною темою епістолярних публікацій
Українського історика  постає листування Олександра

Оглоблина  одного з видатних гуманітаріїв XX століття, який був
серед головних ініціаторів створення цього журналу та
Українського історичного товариства. Опубліковано: листи історика
до Вадима Щербаківського, а з еміграційного періоду  до
Любомира Винара, також вибране з листів Михайла Слабченка
та Дмитра Дорошенка до Олександра Оглоблина та листи до
нього Івана Крип якевича з часів другої світової війни105.

Поряд з широко представленою на сторінках журналу
епістолярною спадщиною Володимира Антоновича, Михайла
Грушевського й Олександра Оглоблина цікавими для
дослідників є публікації листів інших відомих українських вчених.
Серед них, зокрема, окремими добірками подано листи Сергія
Єфремова до Євгена Чикаленка, Дмитра Дорошенка до
В ячеслава Липинського, листування Євгена Онацького з Олегом
Кандибою, листи Ілька Борщака та Наталії
Полонської-Василенко до Любомира Винара106 тощо.

Отже, як показав аналіз джерельних публікацій
Українського історика , за рівнем археографічного опрацювання

документів та матеріалів, що вводяться до наукового обігу на
сторінках журналу, вони суттєво різняться. Найбільш
поширеними в едиційній практиці Українського історика  є
публікації такого рівня наукового опрацювання джерел, коли вони
з будь-якого боку задовольняють запити дослідників-істо-
риків, мовознавців тощо. Проте нерідко бачимо і такі
публікації джерел, в т. ч. епістолярних, коли значну частини текстів
документів наближено до оригіналів, при цьому збережено й
відтворено мовно-стильові й правописні особливості
авторського письма. Деякі іншомовні документи подано як мовою
оригіналу, так і в перекладі українською мовою. Все це, як
правило, застережено автором публікації в археографічному
вступі. Важливо, що значну частину аналізованих
документальних публікацій супроводжено факсимільною
репродукцією документу або його частини. Це засвідчує належний
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науковий рівень досить значної частини джерельних
публікацій журналу Український історик , які не призначені для
досліджень мовознавцями.

Проте ряд текстів з другої половини XIX  початку XX
століття у публікаціях журналу передано й іншим способом 
із наближенням до сучасного правопису, в т. ч. шляхом
фонетичної транскрипції. Ряд публікацій джерел із зарубіжних
архівів здійснено шляхом подачі їх перекладу з мови оригіналу на
українську. Такі публікації джерел за рівнем археографічного
опрацювання можна оцінити як науково-популярні107.

Відомо, що спосіб передачі текстів джерел, як правило,
визначається метою конкретної публікації у друкованому
виданні, та з огляду на сам характер цього видання. Оскільки
діаспорний історичний журнал було призначено для фахових
істориків, а водночас це видання розраховане на ширше коло
прихильників української історії, які підтримували його на зарубіжжі
морально й матеріально, то самозрозумілою і цілком
виправданою є практика поєднання в Українському історику  двох
різновидів джерельних публікацій з огляду на рівень їх
археографічного опрацювання  науковий та науково-популярний.

Джерела до історії УІТ

Діяльність Українського історичного товариства (УІТ),
заснованого на Заході гуртом істориків української еміграції
1965 року з метою мати свою власну наукову корпорацію, яка б
сприяла тяглості кращих традицій української історіографії та
фаховій діяльності науковців в умовах вимушеного
перебування поза Україною, заслуговує на докладне вивчення
дослідником української національної історіографії як один з шляхів її
варіантного розвитку у другій половині XX століття.

Основний масив документів Українського історичного
товариства відклався за роки його діяльності в архіві УІТ у
СІЛА (архів у м. Кент, засновник-розпорядник його Любомир
Винар, та архів Управи УІТ у Нью-Йорку у завідуванні
Олександра Домбровського). На сьогодні вони є практично недо-
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ступнями для стороннього дослідника. Однак важливим і
змістовним джерелом до історії УІТ може слугувати сам журнал
Український історик , бо за всі роки видання на його

сторінках досить послідовно висвітлюється весь процес створення
та діяльності інституції, офіційним друкованим органом якої
став цей часопис108.

Важливо відмітити, що редколегією журналу свідомо
приділялася спеціальна увага справі документування
обставин перебігу наукового життя на Заході та участі в ньому
Історичного товариства. Різноманітні за характером та різні
за значенням матеріали з публікацій та видавничої
інформації Українського історика  можна розглядати як
документальні джерела про УІТ. За походженням та джерельним
значенням ці матеріали Українського історика  варто
поділити на 3 окремі групи.

До першої з них можна зарахувати публікації текстів
інституційних документів, програмні статті засновників УІТ та
такі матеріали наукової хроніки, які з являлися в журналі
виключно з тогочасних ситуаційних потреб
науково-організаційної діяльності Українського історичного товариства.

Деякі документи УІТ було оприлюднено вперше
пізніше, або подано згодом більш ранні матеріали у спеціально
підібраних документальних публікаціях журналу з нагоди
ювілейних дат УІТ-УІ  вони складають другу групу джерельних
публікацій. На відміну від джерел першої групи, при
підготовці до друку не виключається можливий селективний підхід
публікаторів до відбору документів отже, присутній певний
суб єктивізм, що варто брати до уваги дослідникові.

Врешті, третю групу матеріалів цієї тематики
становлять джерела наративного типу  публікації на сторінках
журналу епістолярій та матеріалів мемуарного характеру
засновників журналу і членів товариства, де проливається світло
на історію діяльності УІТ від часу підготовки його заснування
до наших днів.

Оглянемо докладно ці три виділені нами групи джерел
до історії УІТ з публікацій журналу за 1963-1998 роки з метою
окреслити реальний обсяг їх інформативності як вихідного

202



матеріалу для дослідника, що поставив би собі за мету
вивчення діяльності УІТ.

До першої і найважливішої за історичною достовірністю
групи джерел зараховуємо опубліковані на сторінках
Українського історика  офіційні документи УІТ, також статті
програмно-концептуального змісту, писані вченими  засновниками
товариства та всі інші інформаційні матеріали, які з являлися,
власне, з нагальних науково-організаційних потреб діяльності
товариства. Вміщені у журналі статті Олександра Оглоблина,
Любомира Винара, Марка Антоновича окреслювали коло
актуальних питань еміграційної української історіографії та
безпосередньо визначили провідні наукові напрямки й засади
діяльності УІТ109.

Серед опублікованих документів УІТ насамперед слід
назвати офіційні повідомлення установчого плану  так звані
комунікати , а також матеріали поточної інституційної

інформації  так звані обіжні листки  для членів товариства. Окрім
цього, сюди ж відносимо евентуальні повідомлення від Управи
УІТ та редакційної колегії його офіційного органу, ще
опубліковані у журналі спеціальні звернення від керівництва УІТ до
членів товариства, українських наукових установ та широкої
громадськості з нагоди важливих ювілейних дат. До цієї ж
групи джерел зараховуємо й деякі інші матеріали наукової
хроніки, що найбільш об єктивно та різнобічно висвітлюють
різні аспекти діяльності УІТ.

Найпершим за часом появи в Українському історику
документом, де згадується УІТ, став опублікований під кінець
1964 року Комунікат   офіційне звернення  Українське
історичне товариство , за підписами 17 членів ініціативної
групи. У зверненні повідомлялося про намір заснувати на
зарубіжжі товариство українських ісгориків-науковців та
висловлювалося сподівання на підтримку прихильників-меценатів
української історичної науки. Тут було докладно розкрито
програмні завдання ініційованої громадсько-наукової інституції110.

Важливе значення мали методологічні настанови
Олександра Оглоблина, викладені ним на сторінках Українського
історика  ще напередодні утворення УІТ у програмній статті
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Завдання української історіографії на еміграції  (1963, ч.1).
Потім автор дещо переглянув їх, поглибив деякі положення у
своєму супровідному коментарі з нагоди передруку цієї статті у
журналі через 15 років111. Настанови О. П. Оглоблина з 1978
року суттєво доповнювали концептуальний зміст установчого
документу  комунікату Ініціативної групи УІТ з 1964 року.
Саме на цих засадах і розгортало свою діяльність діаспорне
товариство українських істориків.

На сторінках журналу Український історик
опубліковано ряд важливих документів, які фіксують певні моменти
організаційного будівництва та керівні методологічні засади в
діяльності Українського історичного товариства. З офіційних
документів товариства комунікати як форма констатуючого
повідомлення й обіжні листи інституційно-інформативного
призначення є досить важливими для дослідника як першоджерела.

З моменту перетворення Українського історика  на орган
УІТ у хронікальному розділі журналу було відведено спеціальну
рубрику для блоків офіційної інформації про діяльність
Товариства, яка систематично подавалася під заголовком
Українське історичне товариство . Саме тут було вміщено документ
Вибір Управи (Комунікат)  (1965, ч. 1-2), повідомлення Від

Секретаріату УІТ  (1965, ч. 3-4), звіт Діяльність Українського
Історичного Товариства в 1965-1967 рр.  (1967, ч. 3-4),
Комунікат УІТ: Вияснення в справі відбуття конференції істориків

України у Канаді  (1978, ч. 4) тощо.
Тексти спеціальних звернень з нагоди видатних

історичних подій та ювілейних дат УІТ-УІ є важливими документами з
точки зору трактування концептуальних завдань цієї науково-
громадської інституції. Першим такого роду документом стало
Звернення Українського історичного товариства з нагоди 100-

ліття народження Михайла Грушевського  (1966, ч. 1-2), де 1966
рік проголошувався Роком М. С. Грушевського  з метою гідно
пошанувати пам ять видатного вченого й діяча новітньої
української історії, ім я якого на батьківщині тоді ще не шанувалося.

Олександр Оглоблин помістив у другому випуску
Українського історика  за 1964 рік концептуальну статтю Михайло
Грушевський і українське національне відродження , де об¬
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ґрунтував думку про постать М. С. Грушевського як набуток
непроминальної вартості для української історичної науки,
культури, політики, а його творчість як вічну власність
українства 112. Цю статтю можна розглядати і як джерельний матеріал
про діяльність УГГ, бо власне цією публікацією О. П. Оглоблин
спонукав істориків на зарубіжжі до всебічного вивчення
життєвого й творчого шляху історика, а сам журнал став згодом
матеріально-методичною базою для розвитку грушевськознав-
чих студій поза територією України.

Важливими документами УІТ програмного значення
можна вважати також ті, що готувалися спеціально до
ювілейних дат УІТ-УІ. Це були звернення Президії (Управи) з нагоди
15-річчя (1980), 20-річчя (1985) Українського історичного
товариства, схожа на них за своїм характером передова стаття
Любомира Винара з нагоди 25-річчя УІТ (1990) й інші
аналогічні звернення з нагоди ювілейних дат журналу
Український історик 113. Всі вони можуть розглядатися дослідником як
першоджерела, що фіксували на певному етапі розвитку УІТ
стан усвідомлення його активом фактично досягнутого в
діяльності своєї наукової громадської інституції та, власне,
розуміння її чергових науково-організаційних завдань.

За 40 років видання Українського історика  на його
сторінках було розміщено досить значну кількість матеріалів
наукової хроніки, що стала незмінною інтегральною частиною
журналу УГГ. З-поміж них матеріалів, які безпосередньо
висвітлюють діяльність УІТ, за нашими підрахунками біля 200  як
окремо поданих, так і спеціальними тематичними блоками.
Якщо підходити до оцінки матеріалів наукової хроніки під
кутом зору їх інформативно-джерельної цінності, то варто
виокремити із загального масиву деякі їх підгрупи. У журналі
останніх років постійно присутньою у розділі Хроніка  є
інформація, яка характеризує поточну діяльність УІТ  у
регіональному плані й узагальнена.

У перші роки діяльності УІТ у розділах наукової хроніки
журналу було друковано так звані обіжні листи  до членів
товариства, які є важливим джерелом, що безпосередньо
висвітлює організаційні питання діяльності УІТ, зокрема такі, як

205



чисельність організації, умови членства, розподіл обов язків
тощо114. З кіїщя 1966 року й надалі матеріали аналогічного
змісту подавалися в журналі вже блоком наукової хроніки без
зазначення обіжний лист  під загальним заголовком
Українське історичне товариство . Тут і надалі друкувалися
інформаційні повідомлення про членство, видання та видавничий
фонд УГГ, про архів УІТ та таке інше (іноді за підписом
секретаря товариства Любомира Винара, або без підпису)115.

Деякі матеріали такого змісту, починаючи від 1967 року,
розсилалися окресленому колу осіб вже у спеціальних випусках
Бюлетеня для членів УІТ , що видавався окремо від журналу

на правах рукопису за редакцією Романа Климкевича116, а після
перерви було відновлено їх нову серію.

Певна частина матеріалів хронікального розділу журналу
зафіксувала питання конференційної діяльності, що дає змогу
простежити до певної міри цей бік наукового життя діаспори і ту
роль, яку відігравало у цій справі УІТ. Для прикладу, стає
очевидним, що однією з провідних в конференційній діяльності УІТ, як
і в журналі в цілому, була грушевськознавча тематика, ґрунтовно
розроблена в найрізноманітніших аспектах117.

УІТ ініціювало проведення першого міжнародного
конгресу українських істориків, який відбувся у травні 2000 року у
Чернівцях. Важливу інформацію про цю видатну в українській
історичній науці подію вмпцено в Українському історику , ч. 4
за 2000 рік.

Цікавими для дослідника УІТ будуть інформативні дані
про добродійні внески меценатів та жертводавців товариства
та його друкованого органу, які систематично друкувалися в
повідомленнях журнальної хроніки під заголовками Будівничі
української історичної науки , Видавничий фонд
Українського історика , Видавничий фонд УІТ  та Збірне

меценатство Українського історика . Як некомерційні проекти,
науковий журнал українською мовою та книжкові видання
історичного товариства, що мають обмежену аудиторію читачів, а в
умовах зарубіжжя тим більше, постійно потребували
повсякчасного піклування керівництва УІТ про залучення додаткових
фінансових можливостей від інших громадських інституцій та
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земляків з числа прихильників української історії. Кожен з них,
без огляду на розмір грошового пожертвування, завжди
отримував публічну подяку зі сторінок Українського історика .

Некрологія є досить специфічним видом джерельної
інформації, але у випадку, коли ми відчуваємо недостатність її
щодо багатьох відомих і маловідомих в Україні істориків та
політичних діячів діаспори, вона стає фактично одним з дуже
цінних різновидів першоджерел. Журнал УІТ майже завжди
відгукувався на болючі втрати наукового українознавства в
діаспорі та Україні. Проте при аналізі такого роду публікацій не
завжди вдається провести чітку межу між власне некрологією
(є короткі повідомлення, але часто зустрічаємо й досить
розлогі) та меморіальними біобібліографічними статтями. Певно,
так склалося мимоволі, адже в умовах незадовільного
матеріального забезпечення журналу, коли він виходив друком не
щоквартально, а переважно поєднаними числами  раз на

півроку або рік, часом з являлася можливість більш докладно
опрацювати тему й увічнити пам ять вчених, які вже відійшли,
не формальними некрологами, а спеціальними
біобібліографічними дослідженнями, що більш докладно простежують
життєвий та науковий шлях.

Серед багатьох некрологів і меморіальних статей такого
ґатунку (поданих у спеціальних рубриках журналу: Про
згаслих , In Memoriam , Відійшли у вічність  і, як правило,
доповнених фотопортретами) знаходимо й ті, що несуть інформацію
про членів УІТ  науковців і меценатів товариства: Василя
Дубровського, Михайла Ждана, Іллю Витановича, Юрія Камінець-
кого, Миколу Чубатого, о. Іринея Назарка, Лева Биковського,
Богдана Боцюрківа, Василя Ростуна та багатьох інших.

Як некрологія, так і багато інших біобібліографічних
матеріалів в журналі представлені у супроводі фотодокументів,
як правило, досить рідкісних і майже невідомих в Україні. Це
має особливо велике значення при упорядкуванні музейних та
бібліотечних виставкових експозицій на тему розвитку
історичної науки, а також при підготовці ілюстрацій до видань
творів істориків, історіографічних праць, енциклопедичних
видань та довідників. Авторкою укладено допоміжний покаж¬
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чик Ілюстрації  із спеціальними підрозділами про
фотоматеріали у новому покажчику змісту журналу Український історик
за 1963-1997 роки. Самі фотоматеріали вже оглянуті нами
вище у підрозділі про іконографію.

Історію діяльності УІТ досить складно представити без
висвітлення історії його офіційного друкованого органа 
журналу Український історик . Найрізноманітнішу
джерельну інформацію щодо цього знаходимо на сторінках самого
журналу.

Найперше звернемо увагу на вихідні дані цього
періодичного видання та інформацію щодо складу його редакційної
колегії, яка вміщується у кожному випуску журналу. Саме
звідси довідуємося, що перше число Українського історика  було
зредаговано його засновником Л. Винарем одноосібно, і лише з
наступного числа (2-3 за 1964) з явилася редколегія, до складу
якої у часі перетворення журналу з історичного бюлетеня на
офіційний орган Товариства українських істориків окрім
головного редактора Любомира Винара входили українські
науковці з числа членів УВАН, НТШ в Америці та УВУ в
Німеччині: Марко Антонович, Богдан Винар, Олександр Домбровсь-
кий, Василь Дубровський, Михайло Ждан, Ігор Камеиецький,
Роман Климкевич, Ярослав Пастернак, Наталя Полонська-Ва-
силенко118. Як свідчить інформація на звороті обкладинок
журналу, до складу редколегії згодом долучилися ще деякі
українські історики (хоча стабільним залишалося її ядро з числа
засновників УІТ та редакторство Любомира Винара); 1989 року
вперше до складу редколегії було введено науковця з України 
Сергія Білоконя, а з наступного року  Михайла Брайчевсько-
го, Ярослава Дзиру, Віктора Зарубу; від 1994 року співредактором
журналу став Михайло Брайчевський, до складу редколегії було
введено ще ряд науковців з України  Ігор Гирич (заступник
редактора), Володимир Сергійчук, Ярослав Дашкевич, Юрій
Мицик, Ярослав Ісаєвич, з 2001 року  Леонід Зашкільняк,
Юрій Макар, Алла Атаманенко (заступник редактора) та інші.

Важливу інформацію про журнал несуть традиційні
повідомлення Наші автори , в яких коротко характеризовано
авторів статей та їх наукову діяльність, а це є незамінною
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джерельною інформацією при визначені наукового рівня
періодичного видання.

Важливо звернути увагу на вихідні дані журналу (саме
вони засвідчують, що друк періодичного видання спершу
здійснювався у СІЛА, а з трансформацією його в орган УІТ у
1965 році цю справу було перенесено до Мюнхена, за роки
1987-1989 жодних вказівок про місце видання не подано, а з
1990 року зазначено, що журнал друкується у США). І хоч ці
дані далеко не повні, бо, скажімо, ніде не знайдемо вказівок
щодо накладу видання, або про часткову підготовку верстки
макету окремих чисел журналу в Україні, але вони так само
є задокументованим свідченням певних умов видавничої
діяльності УІТ.

Після появи можливості вільно поширювати
Український історик  на батьківщині два з річників журналу  за 1993 і
1999 (ч.2-4) роки  мали по два наклади: основний було
видруковано у СІЛА, а додаткові з метою поширення в
Україні  у Києві (1994, AT Книга ) і на Львівщині (друкарня
видавництва Отців Василіян Місіонер , м.Жовква).

Певну інформативність як задокументоване свідчення
ареалу розповсюдження періодичного видання несуть
спеціальні повідомлення про офіційні представництва
Українського історика  в різних країнах світу (Європа, Австралія), в
окремих регіонах СІЛА та Канади, а тепер уже і в регіонах України.
Як правило, вона завжди вміщена на передостанній сторінці
обкладинки журналу.

Прискіпливому досліднику не варто нехтувати
рекламою, розміщеною в журналі. Сторінки науково-видавничої
реклами УІТ, що вміщувалася час до часу на прикінцевих (вже
ненумерованих) сторінках журналу, на нашу думку, є досить
інформативними й цікавими. Це, зокрема, анотації нових
книжкових видань УІТ, які готувалися до друку або вже
пропонувалися читачеві. Тільки тут можемо віднайти вихідну
інформацію для складання повного переліку серійних монографічних
видань УІТ за попередні роки або дізнатися про спільні
видання УІТ з іншими науковими установами. Неодноразово
опубліковані оголошення про можливість придбати попередні річни-
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ки журналу засвідчують певні труднощі розповсюдження
журналу в середовищі діаспори, а це в свою чергу, ще більше
підкреслює самовідданість видавців, що в незадовільних
матеріальних умовах докладали всіх зусиль, аби втримати на
належному рівні науковий журнал національної історіографії,
принципово зберігаючи українську мову видання на зарубіжжі.

Щодо другої, цілком окремої за своїм характером, групи
джерельних матеріалів про УІТ, які мають велику інформативну
цінність, то її складають здійснені на сторінках журналу з
нагоди ювілейних дат УІТ та УІ спеціальні публікації тематичних
підбірок архівних документів, що висвітлюють історію
товариства. Матеріали таких документальних публікацій цілком можна
розглядати як друковані джерела до вивчення УІТ. Серед них
варто назвати ряд тематичних публікацій документів.

Перша з-поміж них  Архівні матеріали до історії
У.І.Т.  (1985), яка містить два різновиди документів:
листування ряду науковців з Л. Винарем в часі оформлення ініціативної
групи УІТ (власне листи ми відносимо до третьої окремої
групи джерел, яку розглянемо нижче) та публікації архівних
інституційних документів: два інформаційні повідомлення, що
розсилалися до всіх членів ініціативної групи, від 20.1.1965 з
м. Болдер у СІНА: Обіжний лист  та проект звернення
Українське історичне товариство  в першій редакції Любомира
Винара як координатора ініціативної групи УІТ, (остаточну
редакцію звернення перед опублікуванням тексту здійснив
Олександр Оглоблин, обраний згодом першим головою УІТ)119.

Публікація Матеріали до українського наукового життя
на Заході: У.І.Т., НТШ і інші наукові установи  (1987, ч. 1-4)
містить епістолярії  ми їх розглядатимемо нижче. Підбірка
документів У.І.Т. і Український історик : архівні матеріали
(1990, ч. 1-4) є цінною публікацією як за критерієм
інформативності, так і з огляду на достовірність джерела. Упорядник
Любомир Винар (підписано: Л.В. ) з прикрістю зазначив у
коментарі до цих матеріалів, що, як правило, документація
діяльності окремих українських наукових установ у діаспорі
перебуває у досить занедбаному стані. У журналі було
опубліковано 5 важливих офіційних документів УІТ: так звані обіжни-
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ки  та комунікати , які відносяться до діяльності Управи
товариства та редакційної колегії Українського історика  на
різних етапах розвитку інституції120.

Документальна підбірка Відзначення 30-ліття
Українського історика  з 24 позицій містить два офіційні документи
УІТ: Звернення Президії... до українського громадянства  та
Список членів Академічного Комітету для відзначення

тридцятиліття Українського історика  (1963-1993) , а також
частину з численних привітань від різних офіційних, наукових
установ та церковних і громадських організацій, що надійшли на
адресу академічного комітету з нагоди ювілею УІТ. Ці
документи (зазначено, що їх подано без редагування) засвідчують
характер науково-громадських зв язків Українського історичного
товариства у світі та можуть, до певної міри, слугувати підста-
вовою інформацією при з'ясуванні питання про авторитет цієї
наукової інституції та її друкованого органу121.

1995 року на сторінках журналу було опубліковано один з
важливих документів з архіву УІТ про початки діяльності
товариства  Діяльність Українського історичного товариства в
роках 1965-1967 (Звіт) , підготовлений свого часу його
секретарем Любомиром Винаром. Цей офіційний документ фіксує
питання діяльності, членства та стан реалізації видавничої
програми УІТ протягом двох перших років існування122.

Надзвичайно цікавими та інформативними, з високою
вірогідністю достовірності є документальні публікації на
сторінках Українського історика  джерел наративного типу 
епістолярій та матеріалів щоденниково-мемуарного характеру, які
проливають світло на історію діяльності УІТ від часу його заснування.

Матеріали такого ґатунку як історичне джерело мають
більш суб єктивний характер, що не можна не враховувати
дослідникові, проте та частина з них, яка не призначалася
початково для публікації (листи), більш об єктивно відбиває
розуміння обставин і науково-організаційних завдань товариства
українських істориків діаспори, які мали їхні автори у часі написання
цих листів. Епістолярні джерела в умовах діаспори  при
відсутності бюрократичного механізму вирішення багатьох
громадських і зокрема науково-організаційних проблем  щодо бага¬
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тьох питань часом є чи не єдиним видом документально

зафіксованої першоджерельної інформації. Листи, разом із спогадами
учасників подій, становлять, за нашою класифікацією, третю,
цілком окрему групу джерел до історії УІТ. Хоча епістолярії,
взагалі,  за ступенем відносної об єктивності  є
достовірнішими джерелами, ніж мемуари, писані згодом, вже з
урахуванням новітніх поглядів їхніх авторів на ті чи інші події минулого.

На увагу дослідника історії УІТ насамперед заслуговує
листування ряду науковців української діаспори в часі
ініціювання товариства, вміщене у вже згадуваній вище
документальній публікації журналу під загальною назвою Архівні
матеріали до історії У.І.Т.  (1985, ч. 1-4). Представлена тут добірка
листів засвідчує ставлення ряду провідних діаспорних
науковців (Ярослав Пастернак, Василь Дубровський, о. Іриней
Назарко, Микола Чубатий, Ігор Камеиецький, Володимир Мія-
ковський) до ідеї створення самостійного товариства
українських істориків на зарубіжжі.

Важливу інформацію про причини та обставини
заснування Українського історика , а згодом і УІТ, та особисту
участь в цьому Олександра Оглоблина й Любомира Винара
надають матеріали з тематичної добірки 3 листів Олександра
Оглоблина до Любомира Винара  (документи ч. 1, 3-8,
додаток  лист Л. Винара до О. Оглоблина, за 1956-1964 роки)123.

Важливими щодо нашої тематики є Матеріали до
біографії проф. Наталії Полонської-Василенко , перша частина яких
має характер документально підкріплених особистих спогадів
засновника журнал)7 Український історик , а друга частина
публікації є вибіркою 14 листів видатної дослідниці минулого
України з їхнього листування за 1962-1973 роки, з-поміж них
документи ч. 2, 3, 9, 10,13 безпосередьюо стосуються нашої теми124.

Інша добірка листів за назвою Матеріали до
українського наукового життя на Заході: У.І.Т., НТШ і інші наукові
установи  цікава для нас тим, що висвітлює деякі аспекти
діяльності УІТ та інших українознавчих установ переважно
через листування автора публікації з рядом діячів 
організаторів наукового життя у діаспорі, такими як Володимир
Кубійович, Олександр Грановський, Іван Лисяк-Рудницький125.
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Важливим джерелом до історії УГГ є мемуарно-наукові
студії засновника і багатолітнього незмінного головного
редактора журналу, а нині Голови УІТ Любомира Винара та активних
членів товариства  Олександра Домбровського, Теодора
Мацьківа й інших. Зауважимо, що Любомир Винар як редактор-
засновник журналу і спочатку секретар, а тепер голова
товариства свідомо приділяє багато уваги задокументовуванню історії
УГГ. Йому належить авторство ряду журнальних матеріалів
документально-мемуарного характеру про УІТ-УІ, і, поряд з
вже названими вище, слід назвати такі, як: Професор Наталія
Полонська-Василенко і Українське історичне товариство  (1969,
ч. 1-3), 3 перспективи десятьох років Український історик ,
1963-1973  (1973, ч. 3-4), Думки про Українського історика  і
сучасний стан української історичної науки  (1978, ч. 1-3),
Десятиліття Українського історичного товариства (1965-1975)
(1975, ч. 1-2), Двадцятиліття Українського історика  і
завдання українських істориків  (1983, ч. 2-4), На службі українській
науці: Український історик , 1963-1988  (1988, ч. 1-4,1989, ч. 1-
3), Український історик : хронологія і статистичні дані  (1994,
ч. 1-4), Українське історичне товариство: генеза і рання
діяльність  (1995, ч. 1-4), Українське історичне товариство з
перспективи 35 років: 1965-2000  (2000, ч. 4).

Один із членів-засновників УІТ Олександр
Домбровський є автором статті Олександр Оглоблин і Українське
історичне товариство , яка хоч і має характер тематичної статті,
проте писана очевидцем подій, котрий іноді прямо
посилається на свої спогади та власне бачення тогочасного стану речей126.

Як бачимо, важливими, а часом незамінними
друкованими джерелами до вивчення історії УІТ можна розглядати досить
значну частину різноманітних матеріалів, опублікованих на
сторінках журналу Український історик  за весь період його
видання. Вони складають джерельну базу, що вже зараз уможливлює з
певною долею об єктивності (і не виїжджаючи за межі
України) дослідити історію Українського історичного товариства
на різних етапах його діяльності, від передумов заснування і
дотепер. Історія УІТ як міжнародної асоціації істориків
України, зі своєю самобутністю і, що найсуттєвіше, вагомістю
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наукового доробку, становить окрему сторінку варіантного
розвитку української національної історіографії другої
половини XX ст., яка цілком заслуговує вже нині на окреме
ґрунтовне дослідження.

Оцінюючи в цілому доробок журналу Український
історик  у джерелознавчому аспекті, слід відзначити, що порушені
на його сторінках питання українського історичного
джерелознавства, як і сама тематика джерельних публікацій, зберігають
свою актуальність для української історичної науки. Лише з
набуттям державності України для широкого кола україно-
знавців стало можливим ознайомлення з деякими джерелами,
які свого часу було введено до наукового обігу через публікації
на сторінках журналу УІТ.

Як показує здійснений нами аналіз змісту Українського
історика , науково-джерельний потенціал його значний. За
нашими підрахунками, у журналі було здійснено близько сотні
спеціальних документальних публікацій. На сторінках
часопису вперше було опубліковано значну кількість архівних
матеріалів, переважно із західних архівосховищ і збірок, більшість з
яких опрацьовано на належному науковому рівні з
дотриманням археографічних вимог і у більшості випадків
супроводжена факсиміле документів. Поряд з цим деякі документальні
публікації за способом передачі текстів слід оцінювати як
науково-популярні.

Різнопланові документальні матеріали, подані з досить
неоднаковим рівнем археографічного опрацювання як додатки
до авторських наукових розвідок, та ряд інших матеріалів
особового походження  спогади, сторінки щоденників, передрук
рідкісних публікацій праць істориків, листи, зокрема й з числа
адресованих УІ-УІТ, а також ілюстративний матеріал на
сторінках журналу  все це разом складає солідний джерельний
потенціал Українського історика , що стане в нагоді багатьом
науковцям, які досліджують різні проблеми українознавства, але
насамперед є цінними джерелами для дослідників історії
української історіографії.
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Розділ 5

МАТЕРІАЛИ ДО БІОІСТОРІОГРАФІЧНИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ ІСТОРИКІВ
УКРАЇНИ

У часи, коли в Україні не було прийнятним навіть
посилатися на праці деяких українських істориків з числа тих, кого
було затавровано радянською пропагандою як буржуазно-
націоналістичні , Українське історичне товариство на Заході
поставило собі за мету послідовно відновлювати правду про
незаслужено забутих українських вчених, видатних і
маловідомих. На сторінках журналу Український історик , в окремих
публікаціях і в спеціальних тематичних добірках
документальних матеріалів, які тут представлено, досить широко
висвітлюється їхній науковий доробок, а також життєвий і творчий
шлях українських істориків, мало знаних у попередню,
радянську добу на батьківщині. Йдеться, насамперед, про постаті,
чиї імена добре знані сучасному читачеві, але вони не завжди
були у пошані. Це Михайло Грушевський, Володимир
Антонович, Іван Крип якевич та інші історики України, зокрема й ті
дослідники минулого, кому випала доля продовжувати свою
наукову працю поза батьківщиною  Олександр Оглоблин,
Наталія Полонська-Василенко, Дмитро Дорошенко, Володимир
Міяковський, Леонід Соневицький, Михайло Ждан, Ярослав
Пастернак, Аркадій Жуковський, Олександр Домбровський,
Володимир Кубійович та інші. Сукупність опублікованих на
сторінках журналу УІТ різноманітних, а часом цілком унікальних
матеріалів, дає підстави розглядати сам журнал як джерело для
здійснення біоісторіографічних досліджень багатьох істориків
України, зокрема про мало знаних у нас дослідників з діаспори.
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Михайло Грушевський  провідна тема
журналу УІТ

Українське історичне товариство та журнал Український
історик  упродовж багатьох років свого існування відстоювали
честь імені Михайла Сергійовича Грушевського як видатного
вченого й провідного діяча новітньої української історії. У
публікаціях журналу дослідники з УІТ спростовували
фальсифікації радянської історико-партійної науки та деякі невиважені
підходи на Заході в оцінці діяльності й наукової спадщини
вченого, відстоювали справу повернення його імені на чільне
місце у національній історіографії1, водночас
підтримувалися аналогічні зусилля української інтелігенції на батьківщині.
Тема Михайла Грушевського  з неупередженим підходом до
вивчення його життя і творчості  займає одне з центральних
місць у тематичному доробку журналу від самого початку.

Ще до утворення Українського історичного товариства
Олександр Оглоблин, який у минулому в особистих стосунках не
був прихильником Михайла Сергійовича, помістив у другому
випуску Українського історика  важливу статтю Михайло
Грушевський і українське національне відродження  (1964, ч.2-3),
де вперше піднято проблему оцінки творчої вартості історичної
спадщини вченого, його схеми українського історичного
процесу для науки, національної культури й політики. Власне цим він і
спонукав українських істориків зарубіжжя усвідомити потребу
всебічного наукового вивчення життєвого і творчого шляху
провідного історика й громадсько-політичного діяча України.

Серед найперших згадок у журналі зустрічаємо ім я
Михайла Грушевського у хронікальному розділі випуску за 1965 рік
(ч. 3-4), де йшлося про те, що видавництво University Microfilm,
Inc.  у Мічигані пропонує придбати ксероксові відбитки його
праць: Очеркь исторіи Кіевской земли оть смерти Ярослава до
конца XIV столетия  (Київ, 1906), Очеркь исторіи украинскаго
народа  (Санкт-Петербург, 1906) та Изь польско-украинскихь
отношеній в Галиціи  (Санкт-Петербург, 1907), а окрім того
збирає замовлення на репринтне перевидання Ювілейного
Збірника на пошану академіка Михайла Сергійовича Грушевсь-
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кого...  (Київ, 1928). Під кінець невеличкого повідомлення було
вміщено редакційний заклик до громадськості активно
підтримати задум перевидання цих творів М. С. Грушевського2.

Із наближенням 100-літнього ювілею від дня
народження Михайла Грушевського УІТ закликало українську громаду на
Заході гідно вшанувати пам ять видатного вченого, провідного
діяча новітньої української історії. З цієї нагоди Український
історик  опублікував спеціальне звернення Українського
історичного товариства, де 1966 рік символічно проголошувався
Роком М. С. Грушевського 3. Саме тоді за участю редакції

часопису було започатковано збирання матеріалів М. С.
Грушевського для архіву УІТ. Як засвідчують матеріали хроніки з
тогочасних випусків журналу, редакція зверталася до читачів з
проханням допомогти розшукати на Заході деякі праці
вченого, зокрема, його Автобіографію  з 1926 року, еміграційне
видання Ілюстрованої історії України  з 1919 року тощо4. І
надалі подібні звернення до громадськості час до часу
з являлися на сторінках журналу.

Саме тоді, у середині 1960-х років, несмілива спроба
деяких істориків в Україні науково реабілітувати ім я творця
схеми національної історії України не дала бажаних наслідків5.
Але на зарубіжжі, зокрема у науково-організаційній діяльності
УГГ, тема М. С. Грушевського стає відтоді постійно
присутньою, що засвідчують видавничі програми товариства,
проведення численних наукових конференцій і багатьох інших
заходів у діаспорі на вшанування пам яті видатного історика, які
відбувалися за ініціативою УІТ при спільних зусиллях цілого
ряду науково-українознавчих та культурологічних фундацій) 
про все це докладно повідомлялося у матеріалах наукової
хроніки часопису УІТ.

Журнал Український історик  відіграв роль реальної
матеріально-методичної бази для розвитку грушевськознавчих
студій на Заході. Постійну тематичну рубрику Грушевськіана
було започатковано на його сторінках 1972 року. Згодом
найбільш цінні з її матеріалів видавалися окремими книжками в
серії Грушевськіана  та серед інших видань УІТ, зокрема у
видавничій серії Історичні студії 6.
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Започатковане з середини 1960-х років
грушевськознавство нині стає самостійною науковою ділянкою
українознавства. На ниві грушевськознавчих студій засновники й діячі УІТ
спонукали вчених різного спрямування  істориків,
літературознавців, політологів, філософів, архівістів, музейників 
поєднати зусилля для всебічного розкриття різних сторін
багатогранної діяльності Михайла Грушевського, для дослідження
родоводу й наукових здобутків членів його родини.
Любомиром Винарем започатковано обговорення у літературі питання
про віднесення грушевськознавства до нових наукових
напрямів міждисциплінарних галузей досліджень в
українознавстві  на зразок шевченкознавства, франкознавства тощо7.

Науково опрацьовуючи тему М. С. Грушевського,
дослідники з УІТ до 1990-х років не мали доступу до матеріалів з
архівосховищ України. Усвідомлення цієї обставини спонукало
українських істориків на зарубіжжі працювати переважно у
напрямі узагальнюючо-синтетичних а не
джерельно-фактологічних досліджень, хоча й останнім приділялася велика увага.
Олександр Оглоблин, визначаючи 1963 року завдання
української еміграційної історіографії, прямо вказав, що науковцям
діаспори варто використовувати важливі історичні джерела
(зокрема, архівні), неприступні або мало приступні історикові
на батьківщині 8.

Як свідчать публікації Українського історика ,
дослідники Михайла Грушевського на Заході зуміли залучити до
наукового обігу значний обсяг джерельних матеріалів. Найперше
ними було використано видані, але науково не опрацьовані
матеріали самого М. С. Грушевського. У зв язку з цим на
сторінках журналу Український історик  систематично
здійснювався передрук рідкісних важливих праць видатного вченого,
головним чином концептуального значення, які відшукувалися
на Заході ціною чималих зусиль. Водночас науковці УІТ
розгорнули пошук матеріалів М. С. Грушевського у західних
архівосховищах: Віденський архів досліджували Л. Винар і Т. Горнятке-
вич, етнічні архівні фонди Канадського національного архіву в
Оттаві вивчав Т. Приймак. Було досліджено й введено до
наукового обігу листування Михайла Грушевського та його сучас¬
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ників  ці матеріали було залучено із фондів Архіву УВАН і
НТШ у Нью-Йорку (раніше опрацьовані зусиллями В.
Міяковського та С. Стецюка, вони були опубліковані у журналі Марком
Антоновичем); німецькі архівні фонди вивчав професор Ігор
Каменецький у зв язку з дослідженням ним діяльності М. С.
Грушевського в Українській Центральній Раді. Іншою потенційною
можливістю розширити джерельну базу грушевськознавства
поза Україною був шанс особисто звернутися за спогадами-
свідченнями до колишніх співробітників, далеких родичів чи
знайомих видатного вченого, які знали Михайло Сергійовича
особисто, зокрема з числа тих, хто перебував на еміграції.

Цю пошукову роботу започаткував Любомир Винар ще
від 1966 року, і завдячуючи наполегливості дослідника, вона
принесла практичні результати9. Зрозуміло, що використання
таких матеріалів потребує, як зазначає сам професор Л. Винар,
певного критичного ставлення до них і обережності з
методологічного боку  як до мемуарних матеріалів, писаних у
ретроспективному спрямуванні10.

За останній період у журналі УГГ було опубліковано
матеріали із недрукованої спадщини Михайла Грушевського,
передані з України. Серед них наукові розвідки вченого 
Пересування культурно-національного центру на Схід:

Козаччина як чергова рушійна сила національного українського
активу  (розділ з недрукованого шостого тому Історії
української літератури ), Степ і море в історії України , також одна з
літературних спроб ще молодого Михайла  Остатня кутя.
Різдвяна мрія  тощо11.

З метою поширення в історичній науці концептуально-
історіософських засад Михайла Грушевського видавці журналу
УІТ вміщували на його сторінках передруки віднайдених
рідкісних публікацій вченого. За цим задумом в одному із томів
часопису було передруковано праці: Володимир Антонович:
основні ідеї його творчості і діяльності , В сімдесяті роковини
Кирило-Методіївської справи , 3 соціяльно-національних
концепцій Антоновича , Костомаров і новітня Україна  (1984,
ч. 1-4). В інших випусках часопису подано передрук статті Три
академії  (1983, ч. 2-4), По шкоді  (1998, ч. 1-4), Україна, Русь,
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Литва  (1999, ч. 1-4), До історії Переяславської Ради 1654 року
(2002, ч. 1-4) й ряду інших важливих статей
полемічно-публіцистичного характеру.

Але найширше представлено такі матеріали в
ювілейному збірнику Михайло Грушевський: життя, діяльність,
творчість  (УІ, 2002), де вміщено маловідомі статті вченого,
публіцистику й тексти його промов.

Загалом на сторінках журналу Український історик  за
попередні роки опубліковано вже близько сорока важливих
статей М. С. Грушевського, а окрім того маловідомі біографічні
матеріали й епістолярії, що є солідним внеском у розбудову
джерельної бази грушевськознавства.

Практика публікації матеріалів першоджерел, в першу
чергу, епістолярних  із західних архівів і з України  вигідно
виділяє це друковане видання УІТ серед подібних наукових
видань, і фактично перетворила його на вартісне й незамінне
друковане джерело при здійсненні різноманітних сучасних і
майбутніх досліджень з грушевськознавчої тематики.

Значну частину документів на сторінках Українського
історика  було опубліковано вперше. Публікації джерел
здійснено на належному археографічному рівні, з репродукціями
факсиміле документів, які передано в цілості або фрагментарно.
Серед важливих документальних матеріалів М. С. Грушевського,
опублікованих у журналі, знаходимо такі: Автобіографія
Михайла Грушевського, 1914-1919 , що є передруком
автобіографічного листа вченого з 1920 року, який було опубліковано
у тогочасному канадському тижневику Український голос
(1966, ч. 1-2), Михайло Грушевський. Автобіографія (1926) ,
за редакцією Л. Винара (1979, ч. 1-4; 1980, ч. 1-4), Матеріяли до
біографії Михайла Грушевського  (1982, ч. 1-2), Михайло
Грушевський і загальні збори НТШ у 1913 році  (1984, ч. 1-4),
Справа Грушевського  (1984, ч. 1-4; 1985, ч.1-4), Австрійські
урядові документи про призначення Михайла Грушевського
професором Львівського університету  (1986, ч. 3-4), Справа
про висилки проф. М. Грушевського  (1987, ч. 1-4), Щоденник
М. Грушевського за 1910 р.  й Фрагмент споминів Михайла
Грушевського 1934 р.  (2002, ч. 1-4) та інші.
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Було вміщено також деякі передруки рідкісних статей
про постать самого Михайла Сергійовича, серед них зокрема
Мирона Кордуби Михайло Грушевський як учений  (з Przegl1 d
Historyczny , у перекладі з польської  1984, ч. 1-4) та Миколи
Василенка Проф. М. С. Грушевський як історик  (з
Украинской жизни , Москва, 1916 рік, у зворотному перекладі

українською мовою з російської  1997, ч. 1-4).
В Українському історику  було опубліковано спогади

про Михайла Грушевського його сучасників, зокрема Бориса
Мартоса ( М. С. Грушевський, яким я його знав   1966, ч. 1-2),
Михайла Єреміїва ( За лаштунками Центральної Ради  
1968, ч. 1-4), Олександра Оглоблина ( Перша зустріч з
Михайлом Грушевським   1991/1992, ч. 3-4/1-4), Миколи
Чубатого ( Додаткові спомини про Михайла Грушевського з 1912-
1914 років   1975, ч. 3-4), Дмитра Дорошенка ( 3 моїх
зустрічей з Михайлом Грушевським   1998, ч. 1-4), Миколи
Ковалевського та Леоніда Добровольського ( Як
проголошено IV Універсал , Спогади про М. Грушевського   2002,
ч. 1-4) й інші.

Власне на спогадах з часів львівського періоду
побудовано статтю про видатного історика його колишнього учня
Василя Ленцика Михайло Грушевський в оцінці своїх студентів
(1984, ч. 1-4). Часом, це були фрагментарні згадки про вченого:
К. Паньківський Спогади про НТШ  (1978, ч. 4), або подані
спеціальною вибіркою: А. Сірка і Й. Сірка М. Грушевський у
спогадах В. Леонтовича  (1979, ч. 1-4), І. Крип якевич Із
спогадів  (1993, ч. 1-4).

Проте найвагомішу частку тематичного доробку гру-
шевськіани  журналу становлять наукові розвідки, присвячені
різним аспектам суспільно-політичної та наукової діяльності
Михайла Грушевського. У дослідженнях
програмно-концептуального характеру, здійснених Олександром Оглоблиним і
Любомиром Винаром, було обґрунтовано й узагальнено значення
творчої спадщини вченого-енциклопедиста для історії й
культури українського народу та майбутньої долі України. Вагомий
внесок у розвиток грушевськознавства на сторінках журналу
зробили члени УІТ Марко Антонович, Ілля Витанович, Юрій

231



Ґерич, Олександр Домброиський, Лев Биковський, Михайло
Ждан, Ігор Камеиецький, Роман Климкевич, Володимир
Міяковський, Теодор Мацьків, Микола Чубатий, Ася Гумецька й
інші. З 1990-их років до них приєдналися науковці з України 
Юрій Шаповал, Володимир Сергійчук, Ігор Гирич, Ярослав
Грицак, Леонід Зашкільняк, Ірина Матяш, Галина Сварник,
Валерій Смолій і Валерій Степанков, Василь Ульяновський,
Галина Бурлака, Ярослав Дзира, Євген Пшеничний, Віталій Мас-
ненко, Віталій Тельвак, Світлана Панькова, Микола Кучеренко
й багато інших.

Слід окремо наголосити на великому особистому
науковому внеску професора Любомира Винара у розвиток
грушевськознавства як самостійного напрямку наукових студій, адже
тематичний доробок журналу Український історик  не був би
таким вагомим, якби не особисте наукове зацікавлення
головного редактора журналу, який ще з молодих років обрав тему
Михайла Грушевського за одну з головних серед напрямів своїх
наукових зацікавлень. Любомир Винар є автором багатьох
наукових розвідок з різних періодів творчої біографії
видатного вченого, дослідником його наукової й публіцистичної
спадщини. Небезпідставно вважаючи свого часу Михайла
Грушевського жертвою партійної міфології  в Україні й водночас в
діаспорі, бо, з одного боку, йому довго навішували ярлик
махрового українського буржуазного націоналіста , а з

другого,  руїнника української державності , Любомир Винар, як
він визнає, свідомо став на позиції об єктивного дослідника з
метою захистити честь імені історика, з ясувати й розкрити
значення його наукової та суспільної праці для України12.

Засновник грушевськознавства згадує, що задум
започаткувати неупереджене систематичне вивчення постаті
видатного вченого й діяча України зіткнувся на той час з певною
байдужістю до цієї справи, що виявлялася як з боку НТШ, так і
від УВАН. Саме за цих обставин серйозні наміри молодого
історика привели його до усвідомлення, що наука
грушевськознавства мусить мати відповідну організаційну основу,
журнал , в якому б друкувалися матеріали, які досліджували б різні
ділянки творчості енциклопедиста Грушевського 13.
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За свою багаторічну плідну діяльність у цьому науковому
напрямі Любомир Винар заслужено здобув визнання фахівців і
вважається на сьогодні одним із найавторитетніших дослід-
ників-грушевськознавців на міжнародному рівні. З ініціативи
Наукової Ради НТШ у Львові особистий внесок професора
Л. Винара було відзначено 1994 року врученням Диплому
лауреата медалі Михайла Грушевського .

Дослідник уклав бібліографію праць М. С.
Грушевського, яка вперше була опублікована на сторінках Українського
історика 14. Особливу увагу приділяє він популяризації
наукової схеми історії України Михайла Грушевського15. Любоми-
рові Винару належить пріоритет введення у наукову літературу
терміну грушевськознавство , як і теоретичне обґрунтування
його як окремої міждисциплінарної ділянки українознавства,
змістом якої стало систематичне і усестороннє вивчення життя,
діяльності й творчості Михайла Грушевського16.

Кожну з ювілейних дат М. С. Грушевського УІТ щоразу
відзначало оригінальними науковими ініціативами. До 100-
літнього ювілею історика, 50-річчя від дня його смерті, 125-
річчя, 130-річчя й 135-річчя від дня народження було видано
спеціально присвячені томи журналу Український історик  
за 1966 рік (ч. 1-2), 1984 (ч. 1-4), 1991 (ч. 1-2), і зовсім
нетрадиційно  у формі окремих наукових збірників УІТ  було
видано спеціальні випуски журналу  Михайло Грушевський:
діяльність і творча спадщина  (об єднаний том за 1991/1992, ч.
3-4/1-4), Михайло Грушевський: студії і матеріали  (1996, ч. 1-
4) та  Михайло Грушевський: життя, діяльність, творчість
(2002, 1-4). Всі три солідні за обсягом тематичні збірники
вміщують наукові дослідження авторів з діаспори та з України,
а також передрук останніх статей М. С. Грушевського, що
вийшли за життя й одразу по смерті вченого, його недруковану й
маловідому літературну спадщину, архівні документи, спогади,
публіцистику й промови, матеріали наукової хроніки про
ювілейні відзначення.

До доробку часопису з тематики грушевськознавства
належать і численні рецензії, часом  короткі анотації,
якими журнал відгукувався на переважну більшість видань про
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М. С. Грушевського, що виходили за цей час як в Україні, так і
на зарубіжжі.

Матеріали журнальної хроніки систематично фіксували
діяльність УІТ, тому можуть слугувати джерельними при
висвітленні історії наукового товариства. Вони свідчать, зокрема,
що, коли ще тільки ставала реальною можливість наукової
співпраці, УІТ з метою згуртування наукових сил усіх
українських істориків не пропустило нагоди проголосити 1991 рік
Ювілейним роком Михайла Грушевського , закликало

вперше спільно відзначити 125-літній ювілей від дня його
народження як в Україні, так і в діаспорі. 29 серпня 1991 року під час
роботи І Конгресу Міжнародної асоціації україністів у Києві
саме таку пропозицію голови УІТ Любомира Винара було
схвалено одностайно17. Докладні повідомлення й документацію
про відзначення 130-річного та 135-річного ювілеїв видатного
історика і діяча в Україні й поза нею наведено у хронікальних
розділах журналу УІТ за 1996 і 2002 рік. Опубліковано один досі
актуальний документ з архіву УІТ з 1992 року із зверненням
наукової громадськості до Генерального прокурора України у
справі розшуку рукопису другої частини X тому Історії України-
Руси , який досі не знайдено18.

Активною позицією у відстоюванні чесного імені Ми
хайла Грушевського саме у той час, коли воно з політичних
причин замовчувалося в Україні, багатосторонньою
розробкою цієї теми силами багатьох дослідників з діаспори й України
журнал Український історик  небезпідставно здобув серед
науковців заслужену славу журналу грушевськознавства , закріпив
за собою науковий пріоритет у цьому напрямку досліджень.

Володимир Антонович на сторінках
Українського історика

В українській історіографії Володимир Боніфатійович
Антонович (1834-1908)  історик, голова Історичного
товариства Нестора-літописця, один з ініціаторів Кіевской старины ,
член-засновник і голова Південно-Західного відділу Російсько-
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го Географічного товариства, організатор багатьох
археологічних з їздів, редактор і видавець Архива Юго-Западной
России   посідає особливе місце. Вчений першим запроваджував
наукові методи історичного дослідження, базовані на глибокому
аналізі документальних історичних джерел. Цей науковий підхід
дав початок київській історичній школі, з якої вийшли визнані
дослідники історії України. Майже півстоліття стояв
Володимир Антонович на чолі українського громадсько-політичного
життя, сприяв поєднанню національно-патріотичних зусиль
передового українства Наддніпрянщини і Галичини.

Наукова спадщина й документально-публіцистичні та
епістолярні матеріали Володимира Антоновича, як і праці про
нього, не мали належного поширення і публікацій ні по смерті
вченого, ні в радянській історіографії, яка свого часу
представляла його як буржуазно-націоналістичного історика. В обороні
світлої пам яті видатного вченого протягом заідеологізованих
1960-1980-х років стояв діаспорний історичний журнал.
Вперше ім я Володимира Антоновича було згадано в Українському
історику  1965 року Любомиром Винарем в Огляді історичної
літератури про початки української козаччини . Автор
докладно зупинився на аналізі теорії історика про генезу козаччини,
відзначив зокрема, що вчений розглядав український
історичний процес, а зокрема українську козаччину, на базі власного
історіографічного розуміння провідної ідеї в історії України  і
вважав за таку для українців  вічевий принцип широкого
демократизму (в той час як у росіян  абсолютизм, а у поляків 
принцип родового аристократизму)19. Послідовно прослідкова-
но еволюцію поглядів Володимира Антоновича на козацтво.

У наступній розвідці Ранні історичні праці Михайла
Грушевського і київська історична школа В. Антоновича  (1966)
вперше в літературі Любомиром Винарем було проаналізовано
співпрацю професора і його видатного учня, наведено
офіційний відгук наукового керівника на студентську роботу
История Киевской земли от смерти Ярослава до XIV века , тему якої
було обрано на пропозицію Володимира Боніфатійовича20. На
думку дослідника, Михайло Грушевський був спадкоємцем
народницької концепції історії України, яку обстоював Володи¬
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мир Антонович, а університет і київська історична школа дали
йому солідне знання історіографії, джерел та методології
історичного досліду.

Через чверть століття журнал повернувся до цієї ж теми 
про вплив професора В. Б. Антоновича на формування М. С.
Грушевського як історика. Нова публікація належала автору з
України Олександру Ситнику й вигідно відрізнялася
використанням ширшої джерельної бази, адже було вже залучено
матеріали українських архівів  листи В. Антоновича до М.
Грушевського21, що, звісно було недоступно у попередній період
для діаспорних науковців.

У розвідках Любомира Винара 1967-1968 років про
галицький період життя М. С. Грушевського22 та його роль в НТШ23
було згадано видатного професора Київського університету у
зв язку з його відмовою очолити новостворювану кафедру
української історії при Львівському університеті. Наголошено,
що саме тісні особисті стосунки Володимира Антоновича та
інших наддніпрянських діячів з галичанами підготували ґрунт
для створення у Галичині своєрідного "українського П ємонту .

1981 року з подачі О. П. Оглоблина журнал УІТ
видрукував доповідь діаспорного вченого Леоніда Соневицького, який
досить рано пішов з життя. Свого часу, ще 1959 року, вона була
виголошена у Нью-Йорку на конференції Української вільної
академії наук, присвяченій В. Б. Антоновичу (текст не
публікувався і зберігався у рукопису)24. У розвідці "Володимир
Антонович і українська історична наука в Галичині  Леонід Соневиць-
кий якнайдокладніше розглядає питання поширення творів
Антоновича на західноукраїнських землях (починаючи з вірша
"З колишнього  у львівській газеті "Мета  за жовтень 1863 року
під псевдонімом В. Маринчук), висвітлює особисте
перебування історика у Галичині та його контакти з галичанами;
прояснює, як за порадою і програмою, складеною київським
професором, було започатковано видання "Руської історичної
бібліотеки  Олександром Барвінським, що стала, по суті, першим
виданим у Галичині курсом історії України25.

Варто окремо зауважити, що саме Леонід Соневицький
першим в українській історіографії обґрунтовано з ясував ва¬
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гомі заслуги історика Володимира Антоновича. По-перше, в
умовах, коли мали місце сумніви щодо придатності української
мови до наукових видань, і зокрема історичних творів в
перекладі до Руської історичної бібліотеки , саме В. Б. Антонович,
зауважив Л. Соневицький, наполягав на необхідності творити
українську наукову мову й виробляти історичну термінологію.
Наголошується, що саме Антонович порадив для усталення
назви щодо означення нашого народу вживати прикметник

українсько-руський , на противагу до великоруського , та
іменник Україна-Русь , на противагу до Московщини . В
цьому аспекті Руська історична бібліотека , виданням якої
В. Б. Антонович керував науково й підтримував фінансово,
мала,  на переконання дослідника,  переломове значення
для всієї української історіографії .

Друге, що підкреслив Л. Соневицький як момент
всеукраїнського значення , це факт, що виданням Руської історичної
бібліотеки  Володимир Антонович і Олександр Барвінський
поклали початок тісній співпраці галицьких і наддніпрянських
вчених у галузі історичної науки, що стала характерною рисою
для пізнішої української історіографії. Відзначено також
особисту роль В. Б. Антоновича у реорганізації на початку 1890-х
років Товариства імені Шевченка у Наукове товариство. І третє,
що відмітив Л. Соневицький, це незвичайно щасливий вибір,
яким Антонович немов би завершив свою діяльність для
української історичної науки в Галичині, а разом з тим зробив
величезну послугу для всієї української історіографії , коли,
завдячуючи саме йому, кафедру історії у Львівському університеті
зайняв М. Грушевський26.

Ювілей видатного українського історика було відзначено
у журналі запровадженням спеціальної тематичної рубрики,
серед матеріалів якої першою була вміщена редакційна стаття
До 150-ліття з року народження Володимира Антоновича ,

авторства Л. Винара (1984). У ній з ясовано роль вченого як
одного з найвизначніших істориків і громадських діячів
України другої половини XIX століття, адже в українській
історіографії, як зазначалося, Антонович відіграв таку ж роль, як
Ранке в німецькій і світовій історичній науці  з огляду на
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запровадження ними методики історичного дослідження,
базованої на глибокому аналізі документальних історичних
джерел. Наголошено, що саме такий підхід став визначальною
особливістю київської історичної школи Володимира
Антоновича, з якої вийшла плеяда талановитих українських істориків:
О. Левицький, Д. Баталій, М. Довнар-Запольський, В. Ляско-
ронський, І. Каманін, М. Грушевський, О. Грушевський та інші.
Любомир Винар наголошує, що В. Б. Антонович відіграв
важливу роль у розвитку українського культурно-національного
руху на Великій Україні і в Галичині, зокрема наведено
твердження Дмитра Дорошенка, що вчений протягом півстоліття
стояв у фокусі українського національного руху, а бували часи,
коли його справедливо уважали за ідейного провідника того
руху 27. Насамкінець у статті було піднято питання про
необхідність видання повного зібрання творів Володимира
Антоновича, бо задум здійснити це в Україні на відзначення 20-ліття
смерті вченого у 1928 році не вдалося завершити через відомі
політичні обставини. У 1984 році, зазначалося Українським
істориком , було немислиме відзначення життя і наукової
спадщини Володимира Антоновича в Україні  тогочасна
офіційна радянська історіографія відносила його до
представників української націоналістичної буржуазії .

Редакція Українського історика  критично зауважила
певну пасивність українських наукових установ на Заході (НТШ і
УВАН) у ювілейний рік В. Б. Антоновича й запропонувала
читачам передрук деяких матеріалів М. С. Грушевського, які він
присвятив видатному історику й вчителю. Це були: Пам яті
Володимира Антоновича   промова на похороні 11(24)
березня 1908 року (до цього лише один раз друкована у
Літературно-науковому віснику  за 1908 рік), Володимир
Антонович: основні ідеї його творчості і діяльності   виклад
доповіді, прочитаної Михайлом Грушевським на поминальному
засіданні Українського наукового товариства 16(29) березня
1909 року в Києві (за текстом у Записках НТШ ), та 3
соціально-національних концепцій Антоновича   текст виступу 25
березня 1928 року на засіданні історичної секції Комісії
історіографії ВУАН (з журналу Україна )28.
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Михайло Грушевський свого часу високо оцінював
наукову й громадську національно-культурну діяльність
Володимира Антоновича, а передрук українським зарубіжним
журналом цих важливих матеріалів в середині 1980-х років давав
можливість широкому колу науковців і громадськості
безпосередньо ознайомитися з ними.

Ювілейний том журналу Український історик  за 1984
рік містить ще багато інших матеріалів, де схарактеризовано
різні сторони діяльності Володимира Антоновича. Під
рубрикою Автобіографічні матеріали  було вміщено цікаву
біографічну статтю Михайла Грушевського Як мене спроваджено до
Львова  (з львівського часопису Діло  за 1898 рік), бо саме
тоді, втягнутий у свій перший конфлікт  в Галичині, він
згадував початки своїх непорозумінь з Олександром Барвінсь-
ким, що розпочалися відтоді, як десь під кінець 1893 року у
Києві відбулася гаряча розмова між гостем і професором
Антоновичем, який у присутності свого учня наполіг таки, що до
Львова має їхати саме молодий Грушевський29.

Цікаву і суттєву деталь, що прояснює, чому на кафедру
історії до Львова не поїхав сам Володимир Антонович, який ще
1891 року щиро мріяв про це, навів у вже згадуваній нами
публікації Олександр Ситник з посиланням на віднайдений у
львівських архівах лист сина історика  Дмитра Антоновича до
Олександра Барвінського. З листа, роз яснює О. Ситник, можна
зрозуміти, що причиною такого рішення було усвідомлення
Володимиром Боніфатійовичем того факту, що через свій
поважний вік він не зміг би працювати у Львові з необхідною
енергією. Також не останню роль у вирішенні цього питання
мав тиск на професора з боку його другої дружини  Катерини-
Мельник-Антонович, яка не бажала полишати Київ з
немолодим вже чоловіком заради чужого міста і незвичної обстановки30.

З інших матеріалів обговорюваного нами ювілейного
тому за 1984 рік у статтях М. С. Грушевського  Малороссійс-
кія пФ,сні  Максимовича і століття української наукової праці
та П ятдесять літ Исторических пЪсен Малорусскаго народа
Антоновича і Драгоманова   охарактеризовано світоглядні
позиції В. Б. Антоновича та окремі моменти його історико-
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літературної творчості. У розвідці О. Кониський і М.
Грушевський , автором якої є онук видатного історика Марко
Антонович, наведено цікаві факти взаємин Михайла Грушевського з
Володимиром Антоновичем під час роботи на кафедрі історії у
Львові та про їхню участь у суспільно-політичному житті
Галичини. Оцінку Михайлом Грушевським історіографічного
доробку свого вчителя віднайдемо у статті Розвиток українських
досліджень у XIX столітті і вияв у них основних питань
українознавства , де зокрема слушно зауважено, що ряд праць
Антоновича, в яких він підсумував документальний матеріал з
історії суспільного ладу XVI-XVIII століть, ...в основному
становлять один суцільний акт обвинувачення проти польського
режиму з точки погляду українського народу 31.

Однак найвагомішим внеском Українського історика  у
вивчення спадщини Володимира Антоновича можна сміливо
назвати започатковану 1988 року журнальну рубрику
Епістолярна спадщина Володимира Антоновича . Саме тут вперше
опубліковано надзвичайно цікаві й цінні як джерело листи
В. Б. Антоновича до Ф. К. Вовка, віднайдені на зарубіжжі  в
архіві УВАН у СІЛА32. Покладаючи у 1890-х роках велику надію
на Галичину, Володимир Антонович, як засвідчує наведена в
цих листах інформація, особисто багато сприяв перетворенню
її на всеукраїнський центр духовного відродження. Він був
одним із головних ініціаторів укладання угоди між
українськими й польськими діячами та австрійською владою 1890 року й з
цією метою приїздив до Львова, де проводив активну
підготовчу роботу33. Це принесло практичну користь українській
справі  було відкрито кафедру української історії у Львівському
університеті, зроблено деякі інші поступки.

У журналі за 1991-1993 роки опубліковано листування
В. Б. Антоновича до М. С. Грушевського періоду 1889-1901 років,
які подав до друку О. Ситник34. Значення цих листів (з фонду
№ 1235 у ЦДІА України у м. Києві) для з ясування ролі
видатного історика й діяча Володимира Антоновича як у в формуванні
Михайла Грушевського-науковця, так в українських суспільних
процесах другої половини XIX століття важко переоцінити.
Найбільш важливою слід визнати ту частину епістолярію Воло-

240



димира Антоновича, яка характеризує український
громадський й політичний рух 1890-х років XIX століття та особисту
участь історика у ньому. Володимир Антонович і Михайло
Грушевський обмінюються в своїх листах думками щодо
наслідків новоерівської політики . Так як листи переглядалися
цензурою, автори їх були змушені вдаватися до
конспіративних заходів  вживати псевдоніми, писати недомовками,
приховувати суть речей зо зовні іншим змістом. Наприклад, мотив
повернення так званих боргів  В. Б. Антоновича й інших діячів
маскував реальні грошові субсидії і членські внески наддніп-
рянців до Наукового товариства імені Шевченка, керованого
М. С. Грушевським. Ще більш законспіровано  під виглядом
запросин Михайла Сергійовича на агрономічну виставку 
проступає у листах з Києва до Львова питання підготовки з їзду
українських громадівських діячів у Києві та створення
Всеукраїнської загальної організації як нелегальної безпартійної
громадсько-культурної інституції (була заснована 1897 року з
ініціативи Олександра Кониського та Володимира Антоновича).

Окремі згадки про Володимира Антоновича
зустрічаються у документальних публікаціях листів Михайла
Грушевського до Олександра Грушевського35 та до Олександра
Кониського36  тут не лише згадано київського професора, але
й обговорюються деякі теми з тих, що зустрічаються у
листуванні В. Б. Антоновича з М. С. Грушевським.

Нову тематичну добірку матеріалів про Володимира
Антоновича у поєднаному числі журналу за 1991/1992 роки склали
розвідки Анни Процик Дві історіографічні течії з історичної
школи В. Антоновича: М. Грушевський і Д. Багалій , де
характеризуються науково-світоглядні позиції київського
професора та його учнів37, та Олександра Ситника Роль Володимира
Антоновича у формуванні Михайла Грушевського як
історика , базована на архівних матеріалах та працях вчених.

У журналі за 1993 рік зустрічається ремарка про
Володимира Антоновича в розвідці Федора Погребенника Антін Си-
нявський та його зв язки з Галичиною , автор якої доповнив
дані Леоніда Соневицького щодо інтерпретаторів творчості
В. Б. Антоновича в Галичині, бо серед них був також і А. Си-
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нявський, який за криптонімом А. С-ий  опублікував у
журналі Зоря  за 1895 рік свій Огляд літературно-наукової
діяльності Володимира Б. Антоновича 38.

Під рубрикою Дискусія  у цьому ж числі було вміщено
зауваги Марка Антоновича До вступної статті П. Толочка в
Київській старовині . Зокрема, автором замітки

роз яснюється спірна теза щодо Киевской старины  як друкованого
органу Історичного товариства Нестора-літописця  як це подає
П. П. Толочко. Адже мав місце поділ наукового товариства на
українську частину, із В. Б. Антоновичем на чолі, і проросійсь-
ку, й не завжди позиції цього товариства збігалися з поглядами
видавців Киевской старины . Треба враховувати, зауважив
автор, що в Товаристві Нестора-літописця часом мали місце
інтриги проти вченого, тоді як Киевская старина  послідовно
відстоювала культурно-національні позиції українських
наукових і громадських діячів, і неабияку роль тут відігравали ідейні
засади В. Б. Антоновича39.

З поміж видань, які оглянуті у рецензійному відділі цього
ж випуску, згадано окрему книжкову відбитку праць М. С.
Грушевського з журналу УІТ  Володимир Боніфатійович
Антонович, 1834-1908-1984: У 150-ліття з дня народження
(рецензент Я. Шумелда) та київське видання Академія пам яті
професора Володимира Антоновича, 16-18 березня 1993 р. м. Київ:
Доповіді і матеріали  (рецензент О. Ясь).

Як бачимо, в документальних публікаціях і наукових
розвідках на сторінках журналу Український історик  було
предметно змальовано постать видатного історика Володимира
Боніфатійовича Антоновича, що послугувало початком повернення
імені вченого до належного наукового вжитку на батьківщині.

Про Івана Крип якевича

Іван Петрович Крип якевич (1886-1967) як історик
формувався у львівській школі М. С. Грушевського і був одним з
найвидатніших його учнів. Маючи незаперечні здобутки у
науковій праці, він був удостоєний у післявоєнний період
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звання академіка АН УРСР, обіймав високі посади в радянській
науці, проте творчість його як історика України не
поціновувалася у повній мірі, натомість часом йому дорікали за невива-
женість ідейного курсу в його історичних дослідженнях.

На сторінках діаспорного українського історичного
журналу постать Івана Крип якевича не було обійдено увагою ні за
життя, ні по смерті вченого. Вперше згадано його ім я в
Українському історику  за 1964 рік  тут знаходимо рецензію
Михайла Ждана на джерелознавчо-бібліографічну працю історика
про джерела з історії Галичини періоду феодалізму40. Оскільки
це був посібник для тих, хто вивчає минуле західноукраїнських
земель, праця мала бути приправлена обов язковими, як на той
час, застереженнями проти об єктивності буржуазних
істориків  і промовчувала заслуги М. С. Грушевського. Цього не
зміг не зауважити рецензент, однак в цілому праця І. П.
Крип якевича, з огляду на широту представлених в ній джерел і
літератури, була оцінена як надзвичайно важливий і потрібний
посібник з історії Галичини.

У рік 80-річного ювілею відомого історика київський
офіційний Український історичний журнал  присвятив йому
біоісторіографічну статтю41. У цей самий час у хронікальному
розділі зарубіжного журналу було повідомлено про проведені у
Львові відзначення ювілею професора І. П. Крип якевича, який,
за визнанням зарубіжних колег, належить до найвизначніших
сучасних істориків України . Також повідомлялося про намір
приділити на сторінках журналу УІТ окрему увагу темі життя й
творчості Івана Крип якевича42. Саме тоді на зарубіжжі було
перевидано підручник з історії України авторства І.
Крип якевича і М. Дольницького, і журнал подав анотацію на це видання43.

1967 року управа УІТ і редакційна колегія Українського
історика  з глибоким смутком повідомили науковців і
громадянство діаспори про смерть І. П. Крип якевича. Журнальний
некролог було супроводжено фотографією вченого, який ще за
життя здобув на Заході оцінку одного з найвизначніших
сучасних українських істориків. Було перелічено всі його наукові
звання: дійсний член НТШ з 1911 року, довголітній директор
Історично-філологічної секції НТШ, академік Академії наук
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УРСР з 1958 року, професор таємного Українського
університету у Львові, доцент Кам янець-Подільського університету (1919),
професор Львівського університету з 1939 року, директор
Інституту суспільних наук Академії наук УРСР 44. Любомир
Винар підготував біобібліографічну студію Іван Крип якевич
(1886-1967)  з докладним оглядом життя й багатогранної
довголітньої наукової творчості вченого, який своїми дослідами...
охопив майже всі періоди історії України, в аспектах
політичному, суспільно-економічному і культурному 45. Автор
прояснив замовчуване радянською наукою походження вченого з

родини священика, подав відомості про діяльність історика в
період німецької окупації.

На думку Любомира Винара, немає сумніву в тому, що
Іван Крип якевич поруч з Михайлом Грушевським і
Вячеславом Липинським є найвидатнішим дослідником доби Богдана
Хмельницького. Вченого було віднесено до представників
державницького напряму в українській історіографії, адже він
наголошує державу як осередок історичного процесу .
Високу оцінку здобула археографічна діяльність І. П. Крип якевича.
Автор біографічної студії з розумінням поставився до лінії
поведінки вченого, який свого часу обрав для себе рішення не
виїжджати на еміграцію, а залишитися на рідних землях біля
історичних джерел і серед рідного народу, через що сплатив
відкупне  був змушений заплатити данину
комуністичному режимові і прилюдно засудити свої праці досовєтського
періоду, і відректися М. Грушевського та його школи, що не
вкладалися в совєтську схему східньоєвропейської історії 46.
Проте історик, стверджує Л. Винар, в усіх своїх працях
відстоював самобутність українського народу і домагався покращення
умов для проведення наукових досліджень в радянській Україні.

Незабаром журнал вмістив рецензійний відгук на
бібліографічний покажчик Іван Петрович Крип якевич , який
було видано у Львові з нагоди 80-ліття історика (рецензент
Л. Винар)47.

Унікальну публікацію недрукованої праці Івана
Крип якевича  віднайденої на Заході статті Богдан Хмельницький і
Москва   було здійснено в Українському історику  1969
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року. У спеціальному коментарі до цієї публікації Євгена Зиблі-
кевича й Петра Ісаїва, поданого під назвою Статті з архіву
Андрія Жука , прояснено походження цієї статті історика з
1911 року: свого часу, після таємної наради гуртка українських
емігрантів у Львові, її було передано самим автором для
запланованого органу майбутньої нової української політичної
організації Вільна Україна , яку так і не вдалося створити (ці
події передували зародженню Союзу визволення України ,
що сталося з вибухом першої світової війни)48. Статтю Богдан
Хмельницький і Москва  з авторським підзаголовком В
Шевченкові роковини , очевидно, було написано І. П.
Крип якевичем з нагоди 50-х роковин смерті видатного поета, а віднайдена
вона була на зарубіжжі в архівних матеріалах А. Жука.
Опублікована в Українському історику  вже по смерті автора, ця
стаття цінна для дослідників української історіографії тим, що
показує справжні погляди на Богдана Хмельницького і його
оцінку істориком у вільних умовах49.

Постать Івана Петровича Крип якевича як видатного
історика України, його творчість послідовно досліджуються на
сторінках Українського історика . У першу річницю смерті
вченого журнал УІТ помістив спеціальну добірку матеріалів:
короткий біобіографічний нарис Омеляна Пріцака Іван
Крип якевич (1886-1967) , де фрагментарно подано й особистий
спогад автора про вчителя, та спогади колишнього студента

українського підпільного університету у Львові Степана Волинця50.
Так само на спогадах побудовано пізнішу статтю Василя
Ленцика, що пам ятав Івана Крип якевича як колишній студент
Богословської академії у Львові51.

Любомир Винар присвятив свою розвідку Івану Крип я-
кевичу як досліднику української сфрагістики52.

Як бачимо, журнал Український історик  прагнув до
об єктивно-виваженої оцінки постаті і наукової творчості
нашого видатного вченого. Офіційна ж радянська історична
наука до праць І. П. Крип якевича ще довго ставилася із
певними застереженнями, згадуючи його старі помилкові погляди
й застерігаючи, що оцінка подій і висновків в ряді праць
вченого вимагають критичного підходу 53.
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Послідовну позицію журналу УІТ щодо постаті Івана
Крип якевича логічно продовжує серія публікацій під
рубрикою 3 архівних матеріалів  за 1991, 1997, 2000 роки, в якій
оприлюднено недруковані листи Івана Крип якевича до
Олександра Оглоблина з часів Другої світової війни54. Ці листи з
особистого архіву О. Оглоблина, опубліковані Л. Винарем, є
цінним джерельним матеріалом для вивчення українського
наукового й громадського життя періоду німецько-радянської
війни, водночас вони є важливими для біографічних досліджень.

Коли Український історик  набув поширення в Україні,
син академіка Роман Крип якевич передав до друку уривок із
спогадів свого батька саме до цього видання, що вбачається
зовсім не випадковим. Спогади видатного історика
опубліковано як джерельний матеріал у супроводі факсимільної
репродукції сторінки рукопису55. До цього у журналі було вміщено
розвідку Романа Крип якевича Михайло Грушевський та Іван
Крип якевич , базовану на матеріалах неопублікованого
листування й мемуарів Івана Петровича56.

У нових умовах, які склалися в Україні на зламі 1980-1990-х
років, першим правдиво написав про Івана Крип якевича як
видатного українського історика Ярослав Дашкевич. Його
передмова до львівського видання 1990 року науково-популярної
Історії України  І. П. Крип якевича стала першою спробою

цілісно охопити наукову творчість історика, дослідити його
погляди й концепцію української історії57. Однак маємо
визнати, що пріоритет у вивченні й популяризації Івана Петровича
Крип якевича як видатного історика України по праву
належить Українському історику   часопису Українського
історичного товариства.

Олександр Оглоблин і журнал УІТ

Видатному історику України Олександру Петровичу
Оглоблину (1899-1992) випало розпочати наукову діяльність і
пройти період фахового становлення в Україні радянській, а
потім він плідно продовжив свою наукову творчість на Заході,

246



де опинився по війні разом з іншими представниками
української наукової еміграції. Олександр Оглоблин був особисто
тісно пов язаний з журналом Український історик  ще від
часів його задуму та з заснуванням і діяльністю Українського
історичного товариства, яке він очолював від самого початку
(див. розділ 1).

Як один з головних ініціаторів УІТ, він відіграв помітну
роль у загально-концепційному спрямуванні досліджень
істориків діаспори та українського історичного журналу на Заході.
Вчений піклувався про належний науковий рівень
Українського історика , своїми публікаціями на його сторінках сприяв
піднесенню авторитету офіційного органу УІТ, головою якого
він був впродовж десятиліть. Тому й не випадково, що по
смерті історика тематика оглобліяни стала однією з кількох
пріоритетних у журналі УІТ.

За роки існування журналу Український історик  на
його сторінках опубліковано понад тридцять важливих
наукових праць О. П. Оглоблина. Вражають глибиною невеликі за
обсягом розвідки вченого, тим більше, якщо взяти до уваги,
що їх автор був фактично відірваним від архівів. Опубліковані
на сторінках журналу УІТ авторські матеріали О. П. Оглоблина
різноманітні за тематикою, для їх загального представлення всі
вони можуть бути умовно зведені до кількох груп.

1. Статті, в цілому присвячені українській історіографії:
а) концептуального значення та із

загально-методологічних проблем: Завдання української історіографії на еміграції
(1963, ч. 1) та окремий коментар під назвою 3 перспективи 15
років  (1978, ч. 4) до пізнішого передруку цій' ж статті
внаслідок еволюції поглядів автора на проблему, Михайло
Грушевський і українське національне відродження  (1964, ч. 2-3),
Проблема схеми історії України 19-20 століття (до 1917 року)
(1971, ч. 1-2), Академічна свобода й історична наука в СССР
(1997, ч. 1-4), Як большевики руйнували українську історичну
науку  (2000, ч. 1-3) і Українська історична наука в 1920-их
роках  (2000, ч. 1-3);

б) з окремих конкретних питань історіографії: Михайло
Сергійович Грушевський (1866-1934)  (1966, ч. 1-2), Микола
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Василенко й Вадим Модзалевський  (базовано на аналізі
листування; 1966, ч. 3-4), Леонід Соневицький (1922-1966)  (1966,
ч. 3-4), Семен Підгайний (1907/1965)  (1966 ч. 3-4),
Українська церковна історіографія  (1969, ч. 4), Берлінська місія
Капніста 1791 року: історіографія і методологія питання  (1974,
ч. 1-3), Наукове Товариство ім. Шевченка в історії України
(1977, ч. 3-4), Слово про Любомира Винара  (1981, ч. 1-4),
Пам яті Дмитра Баталія (1857-1932-1957)  (1988, ч. 1-4),
Михайло Грушевський на тлі доби: думки про третю і останню

добу історика (1924-1934)  (1996, ч. 1-4), Габілітаційна праця
д-ра Любомира Винара й У.В.У  (1997, 1-4); Історія Русів :
вічна книга України  (2000, ч. 1-3), Завдання української
мартирологи  (2000, ч. 1-3).

2. Документальні публікації: листи Дмитра Дорошенка
до Олександра Оглоблина (1965, ч. 3-4,1966, ч. 1-2), також листи
до нього Івана Крип якевича з часів другої світової війни (1990,
ч. 1-4, 1997, ч. 1-4, 2000, ч. 1-3, публікатор Л. Винар),
оприлюднені вже після смерті вченого його листи до Любомира Винара
(1995, ч. 1-4), підбірка документальних матеріалів Проф.
Олександер Оглоблин і НТШ  (1998, ч. 1-4, Л. Винар), Реферати про
діяльність і творчість українських істориків  (2000, ч. 1-3),
Олександр Оглоблин: Матеріали з архіву В. Щербаківського  (2000,

ч. 1-3, Л. Федорова, І. Верба), 3 листів Михайла Слабченка до
Олександра Оглоблина  (2000, ч. 1-3, С. Кіржаєв).

3) Студії з української історії XVII-XVIII століть періоду
козаччини і Гетьманщини: Проблема державної влади на
Україні за Хмельниччини й Переяславська угода 1654 року
(1965, ч. 1-2, ч. 3-4), Гетьман Іван Мазепа і Москва  (1989, ч. 4,
1990, ч. 1-4, 1991 ч. 1-2).

4) Розвідки з українського родознавства та біографісти-
ки: Проблема предків Миколи Гоголя  (1967, ч. 3-4,1968 ч. 1-4),
До питання про походження О. Олеся (1878-1944)  (1985, ч. 1-4),
Проблема українських зв язків Шевченка  (1973, ч. 3-4), студії
автобіографічного плану Рід  (1994, ч. 1-4) та Про мій рід
(1995, ч. 1-4).

4) Іконографічна розвідка Два портрети діячів
мазепинської доби  (1972, ч. 3-4);
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5) Спогади Перша зустріч з Михайлом Грушевським , що є
уривком із Щоденника  О. П. Оглоблина (1991/1992, ч. 3-4/1-4).

6) Рецензії.
Короткий аналіз наукового доробку Олександра Оглоблина

на сторінках Українського історика  здійснив Ігор Верба, йому
ж належить докладний аналіз наукової спадщини вченого з до-
еміграційного періоду58, тому на цьому детально не зупиняємося.

У журналі було рецензовано кілька важливих
монографічних праць О. П. Оглоблина з різних періодів його
творчості. Богдан Винар подав огляд історико-економічних праць
вченого ще з довоєнного періоду його творчості, які на Заході
були перевидані 1971 року репринтним способом однією
трилогією  ( 3 v. in 1 ) в серії Гарвардських студій у Мюнхені
(Ohloblyn О. A History of Ukrainian Industry. Munhen, 1972 /
Harvard Series in Ukrainian Studies. Vol. 12). Сюди ввійшли:
Очерки истории украинской фабрики. Мануфактура в

Гетманщине  (1925), Предкапиталистическая фабрика  (1925),
Кріпацька фабрика  (1931). Ці дослідження, наголосив

рецензент, були свого часу піонерськими на полі економічної
історії України, і, хоча базовані вони на доступних у тому часі
досліднику матеріалах, коло яких з цієї тематики нині вже є
значно поширеним, проте зберігають свою актуальність
донині  через неупередженість методологічних підходів
(автору вдалося зігнорувати вимоги партійності ), а через це й надалі
сприятимуть з ясуванню правдивої картини історичного
розвитку економіки України, бо її інтереси не завжди мусять
покриватись з економічною політикою царського правительства 59.

З наукового доробку еміграційно періоду творчості
О. П. Оглоблина ще в першому числі журналу було
прорецензовано аналітично-концептуальну працю вченого Думки про
сучасну українську совєтську історіографію  (1963, Л. Винар),
де наголошувалося, що найбільш загрозливим для тогочасної
історичної науки в радянській Україні був своєрідний
історичний нігілізм, який проявляє себе в прямому фальшуванні
історії 60. Рецензент біографічної студії історика Опанас Лобисевич,
1732-1805  (1966) Л. Винар відмітив, що її автор на основі
багатьох архівних джерел і численної літератури докладно про¬
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слідкував життєвий шлях та громадську діяльність і літературну
творчість одного з провідних діячів гуртка українських
патріотів Новгород-Сіверщини кінця XVIII століття, чим зроблено
новий вагомий внесок в українську історіографію61.

1995 року у США було видано посмертний збірник
статей і джерельних матеріалів Олександра Оглоблина Студії з
історії України  (за редакцією Л. Винара), до якого ввійшли
праці вченого, що переважно вже друкувалися на сторінках
Українського історика , та добірка архівних матеріалів. Його

було прорецензовано у журналі фахівцем з України Ігорем
Вербою, для якого тема О. П. Оглоблина стала одним з головних
напрямів його наукових зацікавлень62.

Олександр Оглоблин як історик України ще не є, на
думку діячів УІТ, належно поцінованим і добре знаним на
батьківщині, хоча за останні роки в Україні про нього вже
надруковано монографічне дослідження та ряд публікацій63.

Матеріали, що висвітлюють життєвий шлях і наукову
діяльність видатного історика, зайняли чільне місце на
сторінках журналу УІТ, бо однією з постійних рубрик після смерті
вченого стала Оглобліяна . Цей тематичний розділ журналу
складають опубліковані архівні матеріали історика 
документи, листування, дещо з недрукованої спадщини, спогади
сучасників, тематичні розвідки про вченого.

На сторінках журналу УІТ здійснено ряд публікацій
матеріалів з особистого архіву О. П. Оглоблина в опрацюванні Л.
Винара, який був учнем професора, згодом став його колегою й
другом, а тепер, відповідно до волі покійного, є розпорядником
його архіву й наукової спадщини на Заході64. Докладний огляд
автобіографічних матеріалів з цього архіву О. П. Оглоблина, які
складаються з біографічно-генеалогічних нарисів вченого 
рукопису 1941/1942 років без назви й рукопису 1945 року під
назвою Спогади. Частина І. Рід  в трьох частинах, також
машинопису автобіографічно-генеалогічної студії Рід  від 1945 року
подав на сторінках журналу Любомир Винар65. Більшу частину з
цих матеріалів, присвячених родичам історика по жіночій і
чоловічій лінії Лашкевичам і Мезькам  було опубліковано у
журналі, що остаточно прояснило питання родоводу історика66.
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Надзвичайно цінними й цікавими є опубліковані
приватні листи Олександра Петровича до Любомира Винара за
1956-1964 роки. Супроводжені коментарем професора Л.
Винара, вони можуть слугувати джерельним матеріалом для
дослідження життя й творчості як самого вченого, так і перебігу
українського наукового життя на Заході67. Цій же тематиці
присвячено публікацію Проф. Олександер Оглоблин і НТШ.
(Матеріали до історії НТШ) , що містить 4 документи, подані із
відповідним супроводом Л. Винара68.

У багатьох передмовах і коментарях до матеріалів
Оглобліяни  Любомир Винар епізодично подає власні спогади
про співпрацю й свої зустрічі з видатним істориком. Свої
спогади про історика залишила також Наталія Полонська-
Василенко69.

На сторінках журналу всебічно представлено постать
О. П. Оглоблина як видатного історика України. Окремим
випуском Українського історика  за 1970 рік (ч. 1-3) було
відзначено ювілейні дати  70-ліття з дня народження й 50-ліття
наукової праці Олександра Оглоблина. З нагоди ювілеїв
частина досліджень про вченого публікувалася ще за його життя:
загальні оглядові статті про життєвий шлях і наукову діяльність
історика належать перу Любомира Винара, Василя Омельченка,
Наталії Полонської-Василенко, про роль О. П. Оглоблина в
діяльності УІТ писав Олександр Домбровський, а окремі
сторони творчості вченого досліджували Юрій Бойко  як історика
духовно-політичного розвитку козацької України та Любомир
Винар  як дослідника гетьмана І. Мазепи і його доби70.

На відзначення 60-ліття наукової праці та 80-ліття
Олександра Оглоблина було ухвалено присвоїти ювілярові звання
першого Почесного члена Українського історичного
товариства, про що було повідомлено ювілярові привітальним
листом від 31 грудня 1979 року71. Виданий УВАН до 80-літнього
ювілею Збірник на пошану проф. д-ра Олександра
Оглоблина  (за редакцією Василя Омельченка), що містив біобібліо-
графічні матеріали (з-поміж них  статтю самого ювіляра
Мій творчий шлях українського історика  та бібліографію

праць вченого), а також з два десятки розвідок з поля наукових

251



зацікавлень колег ювіляра прорецензовано у журналі УІТ
Богданом Винарем72.

Коли Олександр Оглоблин,£ який ціле своє життя
присвятив українській історичній науці і рідному народові , закінчив
1992 року на чужині свій нелегкий, проте напрочуд плідний
життєвий і творчий шлях, Любомир Винар помістив в журналі
не формальний некролог, а більш докладний біоісторіогра-
фічний нарис Олександр Петрович Оглоблин (1899-1992) 73, а
за кілька років потому  коротке повідомлення про останній
притулок на американській землі видатного українського
історика, який завжди прагнув прислужитися своїй Україні74.

У невеличкій хронікальній замітці повідомляється75 й
про встановлення надгробку в Україні на могилі рідного батька
Олександра Оглоблина  Михайла Мезька.

З повідомлення Олександра Домбровського у
хронікальному розділі журналу довідуємося, що Академічний комітет для
вшанування пам яті проф. О. П. Оглоблина проводив 25 вересня
1994 року спеціальну наукову конференцію, присвячену
вивченню життя, діяльності й наукової спадщини провідного
українського історика, довголітнього голови Історичної секції УВАН,
президента, а згодом почесного президента УВАН у СІЛА,
голови, потім почесного голови Українського історичного
товариства, почесного члена НТШ, почесного члена Асоціації
українських університетських професорів76. Для вшанування 100-ліття
від дня народження видатного українського історика у 1999 року
створювався спеціальний Міжнародний ювілейний комітет з
числа провідних українських істориків з різних країн77.

В останні роки на сторінках Українського історика
активно продовжується публікація матеріалів О. П. Оглоблина,
дослідження про життя й науковий внесок вченого в українську
історичну науку. Серед масиву цих публікацій зустрінемо
розвідку Лева Биковського Проф. Олександер Оглоблин як понтозна-
вець  (1994, ч. 1-4), Аркадія Жуковського Вклад Олександра
Оглоблина в Енциклопедію Українознавства  (1995, ч. 1-4),
Любомира Винара Стаття Олександра Оглоблина Михайло
Грушевський на тлі доби  (1996, ч. 1-4) та Олександра Сидоренка
Поворот Олександра Оглоблина в Київ  (1997, ч. 1-4).
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З нагоди 100-річчя від дня народження Олександра
Оглоблина вийшло спеціальне число журналу за 2000 рік (ч. 1-3), де
широко представлено історіографічну спадщину вченого та
дослідження про нього. У редакторському впровадженні
наголошується, що справжнє родинне прізвище історика є Мезько, а
не Оглоблин , повідомляється про вже втілені й задумані
наукові проекти, про численні заходи щодо пошанування пам яті
видатного вченого в Україні й в діаспорі78. Цей випуск журналу
містить різнопланові важливі дослідження, серед яких
біографічно-генеалогічне дослідження Любомира Винара Олександр
Мезько-Оглоблин: земля, предки, родина , розвідки аналітично-
оглядового плану: Аналіз поглядів Олександра Мезька-Оглоб-
лина на історіографічні процеси в Україні в повоєнні часи
Миколи Ковальського, Думки Олександра Оглоблина про добу
Хмельниччини в українській історіографії XX століття  Віктора
Грома, Дискусія над концепцією історії України проф.
Олександра Оглоблина в 1931 році  Ігоря Верби, Деякі проблеми
економічного розвитку правобережної України першої
половини XX століття в дослідженнях О. Оглоблина  Віктора Павлюка,
Люди Старої України  О. П. Мезька-Оглоблина: історія

видання  Любомира Винара, Церковна тематика в дослідах
Олександра Оглоблина  Олександра Домбровського, Слідами польської
експедиції Фрідріха Гельмана (коментар до кількох документів з
київського архіву Олександра Оглоблина)  Леоніда Тимошенка,
Українська вільна академія наук і проф. Олександр Оглоблин
Василя Омельченка, літературознавча розвідка Асі Гумецької
О. П. Мезько-Оглоблин як лірик . У наступному випуску (2000,

ч. 4) цю тему продовжили стаття Процес розвитку української
історичної науки у висвітленні Олександра Оглоблина  Алли
Атаманенко, повідомлення Григорія Кураса про підготовку до
публікації віднайдених листів Олександра Оглоблина до Наталії
Дорошенко, інформація Любомира Винара про плани видання
творчої спадщини історика. Водночас в обох випусках журналу
повідомлялося про відзначення 100-річного ювілею вченого.

На сторінках журналу Український історик  вміщено
репродукції фотографій Олександра Оглоблина і його родини,
які по-своєму дуже виразно доповнюють образ вченого79.
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Як бачимо, участь Олександра Петровича Оглоблина в
Українському історику   як організаційна, так і його внесок
науковими працями  послугувала важливим чинником

піднесення наукового іміджу журналу УІТ. Логічно, що нині
тематика Оглобліяни  є однією з провідних тем цього видання як
за обсягом друкованих матеріалів, так і з огляду на всебічний
підхід до висвітлення життя, наукової діяльності і творчого
спадку одного з найвидатніших істориків України XX століття.

Наталія Полонська-Василенко

Провідний український історик Наталія Дмитрівна
Полонська-Василенко (1884-1973) також належала до тієї хвилі
української наукової інтелігенції, яка не мала бажання
співпрацювати надалі з більшовицьким режимом і під кінець Другої
світової війни виїхала на Захід.

Професор Українського вільного університету Н. Д.
Полонська-Василенко свого часу відразу підтримала задум
наукового українського історичного журналу на Заході, особисто
ввійшла до першого складу його редакційної колегії80,
виступила одним із ініціаторів створення Українського історичного
товариства. Саме вона порекомендувала перетворити
редакційну колегію Українського історика  на ініціативну групу УІТ81.

Для публікації на сторінках Українського історика
Наталія Полонська-Василенко подала всього лише декілька своїх
матеріалів, які не тільки важливі, але й надзвичайно цікаві.
Серед них  До історії України XIX століття , де дослідниця
застосувала оригінальний підхід до аналізу
культурно-політичних взаємовідносин між Україною і Росією, який унаочнює, що
вони привели економіку і українську культуру до трагічного
стану, але не змогли знищити пам ять про минуле, почуття
національної гордості українців та прагнення волі,
незалежності, власної Держави 82.

Дві статті Н. Полонської-Василенко стосуються історії
українських архівів. Архів Запорізької Січі та питання про
видання його  (1968, ч. 1-4)  була актуальна з огляду на
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активне обговорення проблеми його видання в тогочасній
радянській літературі, а дослідниця мала колись до цього архіву
безпосереднє відношення83, тому й переймалася хвилюванням
за належний науковий рівень запланованого видання. У
невеличкій замітці До історії архівів Києва  (1968, ч. 1-4)
повідомляється про військовий архів II армії (була розташована в 1810-
1840-х роках в Україні), який колись виявив у будівлі старого
арсеналу на Печерську та опрацьовував ще до Першої світової
війни її батько  полковник Д. П. Меншов.

Кілька публікацій було присвячено висвітленню життя й
наукової діяльності українських істориків, яких Наталія
Полонська-Василенко добре знала особисто. Це студії про академіка
Агатангела Кримського та його наукову спадщину, про життя
та наукову діяльність Миколи Прокоповича Василенка, а також
стаття пам яті філософа-історика, професора з УВУ Домета
Олянчина й спостереження сучасниці про Олександра
Оглоблина й дослідження його творчості84.

В Українському історику  опубліковано спогади Наталії
Дмитрівни85, які дають джерельну інформацію про родовід і
біографічні дані дослідниці, а також висвітлюють непрості
обставини наукового життя у роки війни і революції, на
еміграції86. Документальні матеріали Н. Д. Полонської-Василенко
опублікував згодом у журналі Л. Винар, він же здійснив їх
докладний огляд87.

Перша з цих публікацій, що налічувала 14 важливих
листів дослідниці до її автора, була здійснена 1983 року88. Дещо
з листування її з родиною Д. І. Дорошенка (два парні листи з
1945 року) і лист М. М. Луцького  про неабиякі труднощі
наукової праці українських емігрантів у тогочасних умовах
Німеччини  було опубліковано у журналі за 1995 рік, хоча
Наталія Дмитрівна сама передала їх до друку з своєю короткою
передмовою ще задовго до цього  1966 року89. Додатком до
останньої публікації подано ще один лист авторки двотомової
Історії України  до Любомира Винара, який проливає світло

на історію видання цієї фундаментальної праці на зарубіжжі. А
нещодавно у підбірці архівних матеріалів з фонду 1235 з Ц ДІАУ
у Києві 3 листів до Михайла Грушевського  (Ю. Мицик)
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опубіковано один з листів Н. Полонської-Василенко ймовірно
з 1913 року у справі ілюстрацій задуманого нею
Историкобытового атласа 90.

Як провідного історика України Наталію Полонську-Ва-
силенко представлено на сторінках журналу УІТ ще рядом
інших матеріалів. Серед них  дві спеціальні статті з нагоди
85-літнього ювілею у 1969 році. Перша, загального біобібліо-
графічного плану, належить перу Василя Омельченка, який сам
добре знав її й констатував, що, не зважаючи на важкі умови, в
яких проходила наукова діяльність вченої, вона опублікувала
біля 200 наукових праць, які становлять цінний вклад в
українську історичну науку 91. У другій Любомир Винар розкриває
вклад Н. Д. Полонської-Василенко у розбудову Українського
історичного товариства й журналу Український історик  від
моменту їх ініціювання92.

У розділі наукової хроніки журналу за 1973 рік було
поміщено сумну звістку про смерть у Німеччині професора
Наталії Дмитрівни Полонської-Василенко, також
повідомлялося про подальші наміри друкувати її матеріали на сторінках
Українського історика 93.

На пошанування пам яті Н. Д. Полонської-Василенко в
Українському історику  було опубліковано

неформально-публіцистичного характеру біографічну статтю Олександра
Моргуна, її останнього чоловіка94, та коротку редакторську замітку-
впровадження у зв язку з публікацією спогадів у 1983 році95. У
журналі віднайдемо деякі опубліковані фотографії Наталії
Дмитрівни  3 портрети та груповий знімок з 1947 року, а також
фотопортрети її батьків Д. П. Меншова та М. Ф. Мухортової з
особистого архіву96.

У рецензійному відділі журналу знаходимо кілька
рецензій на праці Наталії Полонської-Василенко, що виходили в
еміграції англійською та українською мовами: Ukraine-Rus and
Western Europe in 10-th  11-th Centuries  (Лондон, 1964),
Запоріжжя XVIII століття та його спадщина  т. 1 і 2 (Мюнхен,
1965, 1967) та Видатні жінки України  (Вінніпег-Мюнхен,
1969)97. Сама ж Наталія Дмитрівна такий жанр, як наукова
рецензія, певно, не полюбляла, принаймні на сторінках Україн¬
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ського історика  ми виявили лише одну рецензію  вона
подала її у першому випуску 1963 року на почин нового
українського історичного журналу: це був схвальний відгук на
монографію Любомира Винара Андрій Войнаровський , написану
в жанрі історичного нарису98.

Михайло Брайчевський у співпраці з УІТ

Свого часу з нагоди 70-ліття видатного українського
історика й археолога, доктора історичних наук, професора
Києво-Могилянської академії, члена УІТ і дійсного члена УВАН
у СІНА Михайла Юліановича Брайчевського (1924-2001) у
журналі було опубліковано текст вітання від Управи Українського
історичного товариства99. На той час Михайло Брайчевський
був відомим вже не лише як вчений широкої ерудиції й
фахівець з раннього періоду української історії, але і як голова
утвореного Київського осередку УІТ та співредактор  з 1993
року  журналу Український історик , який вже вільно
поширювався в Україні100.

У цьому ж випуску часопису за 1994 рік було вміщено
статтю академіка Ярослава Ісаєвича Михайло Брайчевський і
його концепція історії України , в якій докладно
проаналізовано історичні концепції ювіляра, а головне, було з ясовано їх
вплив на розвиток української історіографії та наголошено їх
визначальне значення для збереження національної свідомості
українців101.

Видатний український історик і археолог останньої
третини XX століття, чий науковий талант і феноменальна
працездатність при житті не були поцінованими у повній мірі на
батьківщині, віддавна привернув увагу журналу УІТ своїми неза-
ангажованими науковими працями, кращі з яких було
прорецензовано. Ще у найпершому рецензійному відгуку 1964 року
Марко Антонович визнав автора рецензованої ним праці одним
з найкращих представників української археологічної науки102.

Журнал Український історик  вміщував свого часу
рецензійні відгуки практично на всі важливі монографічні праці
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Михайла Брайчевського, автор яких на наукових засадах, без
огляду на кон юнктурні міркування, глибоко й евристично
досліджував прадавнє минуле України-Русі. Серед його
монографій, прорецензованих у діаспорному журналі, були: Коли і
як виник Київ  (Київ, 1963), Походження Русі  (1968),
Утвердження християнства на Русі  (Київ, 1988), Конспект історії
України  (Київ, 1993) та науково-популярний твір Скарби
знайдені і незнайдені  (Київ, 1995)103. Останньою прижиттєвою
рецензією у журналі на праці дослідника стала стаття
Олександра Домбровського Княжий дар для української історіографії
(2000, ч. 4), присвячена огляду збірника наукових праць
Михайла Брайчевського Вибрані твори  (Нью-Йорк, Київ, 1999),
виданого з нагоди 75-літнього ювілею видатного вченого.

Михайло Брайчевський був одним із перших авторів з
України, чиї матеріали почали друкувати у діаспорному
журналі. Ще до здобуття Україною незалежності часопис
опублікував текст співдоповіді Михайла Брайчевського на Установчому
з їзді Народного Руху України у вересні 1989 року, яку було
присвячено важливим історичним аспектам розвитку
української державності104.

1994 року журнал публікує важливу методологічну
статтю Михайла Брайчевського Історіософські підвалини
історичного поступу , яка може бути зразком вдумливого критичного
підходу до наукової спадщини К. Маркса (але  не практики
марксизму), замість поширеного на той час підходу  огульно
відкидати її, зокрема в питаннях впливу матеріального
виробництва на історію суспільства105.

Вчений долучився своїми публікаціями до традиційної
теми Українського історика   грушевськіани. Його перу
належать тематична розвідка Михайло Грушевський та
археологія  (1991/1992, ч. 3-4/1-4) та цікавий спогад Як ми
вшановували Михайла Грушевського в день його століття  (1996,
ч. 1-4), який проливає світло на суспільну атмосферу і настрої у
наукових колах в Україні під час 100-літнього ювілею
видатного українського ученого й громадянина.

На сторінках журналу УІТ Михайло Брайчевський взяв
активну участь в обговоренні важливої проблеми етногенезу
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українського народу. Під назвою Проблема антів  у часопису
було вміщено текст доповіді, виголошеної вченим 10 жовтня
1995 року на Міжнародній історичній конференції УІТ у
Київському університеті. У цій полемічного характеру праці вчений
виступив проти усталених у науці радянського періоду фікцій і
брехні, розвінчував міфи радянської історіографії щодо
хронологічної межі від якої маємо вести наш родовід , покликаю-
чись на писемні джерельні матеріали античних авторів та
наукову думку М. С. Грушевського у співставленні з
результатами археологічних досліджень106. Вже у наступному випуску
журнал надав Михайлу Брайчевському свої сторінки для
публікації розвідки монографічного плану Анти , базованої на
писемних пам ятках, матеріалах дослідження черняхівської
археологічної культури, філологічних джерелах тощо. У цій праці
вчений доказово доводить гіпотезу, висунуту ним у своїх
попередніх творах, про тотожність антів, згадуваних античними
авторами, літописним полянам, яким, вірогідно, належать
пам ятки черняхівської археологічної культури107.

Як наслідок наукової співпраці вченого з Українським
історичним товариством останнє, за сприяння Української
вільної академії наук у США, ініціювало у 1999 році нове
перевидання історико-археологічних студій Михайла Брайчевського,
попередні монографічні видання яких вже давно стали
бібліографічними раритетами. їх доповнено передруком важливих
історико-публіцистичних статей, зокрема Народ мій завжди
буде  і відомої, але малоприступної українському читачеві,
статті Михайла Брайчевського Приєднання чи возз єднання ,
яка первісно, в 1966 році, призначалася для публікації в
Українському історичному журналі  та була відхилена, поширювалася

у самвидаві , і лише 1972 року без відома автора була видана у
Канаді, а вже потім і в перекладах на інші мови108. Докладно
оглянувши це видання Вибраних творів  М. Ю.
Брайчевського, автор рецензійної статті на сторінках Українського історика
Олександр Домбровський по праву назвав його княжим даром
для української національно-державницької історіографії 109.

Цінними для майбутніх біографічних досліджень
Михайла Брайчевського є опубліковані у журналі спогади з власної

17* 259



біографії вченого. Один вже згадано вище, а інший із сюжетів 
Як Президія Академії наук розправлялася з непокірливим

істориком   було доповнено документальною публікацією
постанови № 91 Президії АН УРСР Про серйозні
методологічні хиби і теоретичні помилки в матеріалах щорічника
Інституту археології АН УРСР  від 2 березня 1973 року, що
документально ілюструє утиски українських істориків
комуністичним режимом110.

Матеріали наукової хроніки журналу засвідчують
активну особисту участь Михайла Брайчевського у поширенні
діяльності Українського історичного товариства та його
Українського історика  в Україні. Вченого було включено до складу
Академічного комітету для відзначення тридцятиліття УІТ та
Міжнародного академічного комітету для вшанування 130-
ліття з дня народження Михайла Грушевського (1866-1996), в
якому його було обрано співголовою111. В інших матеріалах
наукової хроніки Михайла Брайчевського згадано як дійсного
члена УВАН в Історичній секції, куди він був обраний одним з
перших з України разом з Ярославом Дашкевичем112. Як голова
Київського осередку УІТ Михайло Брайчевський направляв
вітальні листи Голові УІТ з нагоди поважних ювілейних дат
Українського історика  й Товариства, частина з них 

опублікована на сторінках часопису113.
Під рубрикою Наукова хроніка  вміщено цікавий

творчий звіт Івана Дзири про пошанування науковою і культурною
громадськістю ювілею вченого з світовим ім ям, що відбулося
вперше в Україні, хоча його ім я відоме в усіх куточках
України і далеко поза її межами 114. Згодом тут було вміщено
докладний звіт Юрія Кухарчука з презентації нової книги вибраних
творів Михайла Брайчевського у Києві115.

З нагоди 75-літнього ювілею Український історик
вмістив вітання Михайлу Брайчевському від Президента УІТ, який
звертався водночас також від імені Президії і Світової дорадчої
ради УІТ та від Історичної секції УВАН у США, коли зауважив,
що на Заході ми пильно слідкували за Вашою діяльністю і
раділи, що між нашими істориками, не зважаючи на партійні
комуністичні переслідування, Ви зберегли гідність українсько-
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го вченого 116. Наголошуючи на значенні наукової праці
вченого, зокрема його авторських концепцій про етногенез
українського народу, які заслуговують на глибинне вивчення ,
Любомир Винар назвав Михайла Брайчевського взірцем для наших
молодих і не таких молодих істориків .

У цьому ж числі журналу у статті На ювілей 75-ліття
Михайла Ю. Брайчевського  Олександр Домбровський
докладно оглянув наукову працю на тлі доби й творчий доробок
ювіляра з тематики ранньої історії, наголошуючи, що
дослідник продовжує деякі основні історіографічні позиції Михайла
Грушевського, які відносяться до протоісторичних часів і по-
чатків середньовіччя нашої історії 117.

В одному з останніх чисел журналу за 2001 рік, який
Михайлу Юліановичу вже не судилося тримати в руках, видру-
ковано його відкритий лист Президенту України Леонідові
Кучмі Мова і держава , пройнятий щирою стурбованістю
сучасника, що українська мова лише офіційно є державною, а
на практиці все агресивніше витісняється в Україні мовою
сусідньої держави 118.

Сумна звістка з Києва наздогнала підготовлений випуск
Українського історика  за 2001 рік  під рубрикою In Memo-

riam  у ньому було вміщено статтю-некролог Світлої пам яті
Михайла Брайчевського (1924-2001)  Юрія Кухарчука. Людина
енциклопедичних знань, високої духовності і наукової честі,
він був патріотом, який мріяв бачити свою батьківщину
могутньою європейською державою і боляче сприймав поразки
національно-демократичних сил, ті негативні процеси, які
намітилися в політичному, економічному й культурному житті
вже незалежної України 119. А на свій лист, який залишився
поза увагою офіційної влади, Михайло Юліанович відповіді
вже не одержить...

Любомир Винар як історик України

Ініціатор і голова Українського історичного товариства,
засновник і незмінний багатолітній головний редактор журна¬
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лу Український історик , професор Любомир Винар зробив
неоціненний персональний внесок у розвиток української
історичної науки своєю науково-огранізаційною і редакторською
діяльністю в умовах діаспори. Маючи особисте глибоке
переконання, що справжня українська історична наука  без
ідеологічних нашарувань  завжди була і залишається єдиною,
професор Л. Винар нині успішно продовжує свою діяльність з
наукової координації зусиль всіх українських істориків  тепер
ще й як голова Історичної секції УВАН, голова Наукової ради
Світового конгресу українців, член науково-координаційної
ради при Українському історичному журналі  у Києві,
президент Міжнародного товариства Михайла Грушевського.

Загальна бібліографія праць Любомира Винара, яку було
видано з нагоди 65-літнього ювілею історика, налічує біїїя 1600
позицій і представляє всі діапазони його творчої діяльності120.
Як український історик він є загальновизнаним фахівцем-гру-
шевськознавцем, однак персональний внесок його в українську
і світову історичну науку, на ниві якої він продовжує плідно
працювати, є значно вагомішим, і, певно, здобуде згодом
справедливу й заслужену оцінку дослідників української
історіографії. Нині маємо на меті лише зафіксувати відповідну
інформацію, яка відклалася на сторінках журналу УІТ, й дати
короткий огляд матеріалів часопису про Любомира Винара 
українського історика.

Зацікавлення українською історією формувалося у
Любомира під впливом родинного виховання й як наслідок
спілкування з українськими науково-культурними діячами на
еміграції в Німеччині. Йому випало здобувати відповідну освіту й
фах поза Україною, і як український історик формувався він
під впливом професури Українського вільного університету у
Мюнхені.

Як дослідник історії України й української історіографії
Любомир Винар від самого початку активно публікується на
сторінках редагованого ним журналу Український історик
протягом всього періоду його видання. Серед представлених
на сторінках журналу авторських матеріалів Любомира Винара
за 1963-2001 роки нараховуємо біїїьше сотні статей і докумен¬
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тальних публікацій та ще більше написаних ним рецензій і
анотацій, не рахуючи численних матеріалів наукової хроніки.
Авторство значної частини рецензійно-хронікальних
матеріалів було представлене у журналі УІТ під псевдонімамим
( Літописець , Львівянин ) та багатьма криптонімами ( А.Л ,
І. Д-няк , Л.В. , Л. В-p , Лпв , ЛРВ , Н.В. , П.Т. , Р.В ,
Р.Д. , Р.Д-к , Р.Д-няк , Р.К , Р.М. ), які були розкрито

відносно недавно121.
Всі авторські матеріали Любомира Винара як передовсім

історика (не редактора) на сторінках журналу можна умовно
звести до таких тематично-видових груп:

1) розвідки з історії України періоду козаччини і гетьман¬
щини;

2) матеріали історіографічного характеру: оглядові й
тематичні дослідження, статті загально-концепційного
спрямування та з питань координації праці історичних установ, також
меморіально-персоналійні  про українських істориків і украї-
нознавців, творчість котрих була внеском у дослідження
минулого України, та здійснені документальні публікації, зокрема
листування українських істориків;

3) окрему групу становлять матеріали з тематики
грушевськознавства, яка широко представлена у часопису

документальними публікаціями, супроводженими добре
опрацьованим джерелознавчим коментарем, та науковими розвідками
про життя, діяльність і наукову творчість М. С. Грушевського і
бібліографічними дослідженнями;

4) рецензійні статті, рецензії, анотації Л. Винара на
монографії та джерельні видання як діаспорно-зарубіжної україніки,
так і на ті, що виходили в Україні з різних тематико-хроноло-
гічних пластів української історичної науки.

Розглянемо їх докладніше. Вже у найпершому числі
Українського історика  Любомир Винар подав свою статтю
проблемно-постановочного характеру Проблема періодизації
козацької доби  (1963), де було переглянуто вже існуючі на той
час варіанти періодизації і наголошено, зокрема, що, хоч
авторська схема розвитку українського козацтва і не претендує на
вичерпність, проте вона віддзеркалює важливі соціологічні і
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політичні процеси, що оформлювали козацький рух як
основний чинник українського історичного розвитку відповідної
доби 122. Наведений діаспорним дослідником у середині 1960-х
років підхід до періодизації козацтва, звісно, ніколи не
обговорювався радянською наукою, про що можна було лише
пожалкувати, як це визнав на межі 1980-1990-х років фахівець з цієї
тематики Володимир Сергійчук, коли йому стали доступними
для ознайомлення матеріали Українського історика 123.

Тема козацтва є, взагалі, однією з провідних від початку
наукової творчості Любомира Винара. Він має ряд
монографічних досліджень та ґрунтовних розвідок з цієї тематики, а на
сторінках журналу вона представлена такими публікаціями як
Початки українського реєстрового козацтва  (1964, ч. 2-4) та
Огляд історичної літератури про початки української

козаччини  (1965, ч. 1-2, ч. 3-4). Саме вони й стали, як пише В. І.
Сергійчук, своєрідним заспівом до широкого розгляду теми
козацтва на сторінках журналу УІТ. Тематично сюди ж тяжіє й
генеалогічна студія Любомира Винара Питання походження
полковника Максима Кривоноса  (1971, ч. 3-4). Цікавою є
невеличка джерелознавча розвідка дослідника з часів
Гетьманщини Універсал Івана Мазепи для Дяківського. Історіографічна
замітка  (1987, ч. 1-4), яку відносимо до цієї ж тематичної
групи. Поряд з опублікованими у журналі статтями інших
авторів про козацтво ці розвідки Любомира Винара здобули
свого часу високу оцінку фахівців124.

До другої, вже значно більшої в сумарному підрахунку,
групи матеріалів, що мають виразно історіографічний аспект,
відноситься цілий ряд статей Любомира Винара, серед
найважливіших з яких вкажемо такі: Думки про Українського
історика  і сучасний стан української історичної науки  (1978, ч. 1-3),
Двадцятиліття Українського історика  і завдання українських

істориків  (1983, ч. 2-4), До 150-ліття з року народження
Володимира Антоновича  (1984, ч. 1-4), Думки з приводу
п ятдесятих роковин смерті Михайла Грушевського  (1984, ч. 1-4),
На службі історичній науці: Український історик , 1963-1988
(1988, ч. 1-4, 1989, ч. 1-3), Значення Михайла Грушевського в
українській і світовій історії  (1991/1992, ч. 3-4/1-4), Слово
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Президента Українського історичного товариства  (1999, ч. 2-4),
Український історик  і розвиток грушевськознавства  (2002,

ч. 1-4) .
Для дослідників історії української історичної науки,

особливо розвитку діаспорної її гілки, будуть цікавими журнальні
публікації вченого, які висвітлюють перебіг українського
наукового життя на Заході, зокрема такі: Українознавчі дисертації
в американських університетах  (1968, ч. 1-4),
Ukrainian-Russian Confrontation in Historiography. Michael Hrushevsky versus
Traditional Scheme of Russian History  [резюме доповіді, укр.]
(1971, ч. 1-2), Справа активізації наукового дослідження
українського життя в Америці  (1974, ч. 4), Перший загальний з їзд
українських істориків: зауваження до програми з їзду  (1977,
ч. 1-2), На шляху координації наукової діяльності: Наукова
Рада при С.К.В.У.  (1987, ч. 1-4), Матеріяли до українського
наукового життя на Заході: У.І.Т., НТШ і інші наукові
установи  (1987, ч. 1-4), Наукова Рада при СКВУ: Звіт (від 2 грудня
1983 р.до 24 листопада 1988 р.)  (1989, ч. 1-3), Українське
історичне товариство: генеза і рання діяльність  (1995, ч. 1-4) й
інші, а також численні матеріали з розділу наукової хроніки
часопису. Самозрозуміло, що до цієї групи можна віднести всі
оглядово-аналітичні матеріали та документальні публікації
Любомира Винара з історії УІТ (докладний огляд яких вже
зроблено нами у 4 розділі монографії).

Ряд статей Л. Винара присвячено персоналіям істориків
та українознавців. Він досліджував життя й творчість
Олександра Оглоблина, Наталії Полонської-Василенко, Івана
Крип якевича, Дмитра Дорошенка, Євгена Онацького, Олега Кандиби,
Михайла Ждана, Лева Биковського, Олександра
Домбровського, Юліана Бачинського, також деяких громадських діячів
діаспори. Проте найбільша частина авторських матеріалів
дослідника, представлених у журналі, тематично відноситься до гру-
шевськознавчої тематики. Оскільки вони вже оглянуті нами
вище  у підрозділі про М. С. Грушевського,  тому на них не
зупиняємося.

Щодо четвертої групи авторських матеріалів Любомира
Винара, то слід прямо визнати, що рецензійний відділ журна-

265



лу не був би таким повним за кількістю представлених
видань, що появлялися в Україні та на Заході з української
історії та наукового українознавства, якби не особистий
вагомий внесок його головного редактора. Якщо всього за 1963-
1998 роки ми нарахували у журналі понад 600 рецензій (з
рецензійними статтями і поширенішими анотаціями
включно), то майже чверть цього рецензійного доробку належить
перу Любомира Винара.

З нагоди поважних дат у житті вченого два томи
Українського історика  було присвячено на пошану професора
Любомира Винара: 1981 року  з нагоди 30-ліття його науково-
академічної діяльності (т. XVIII, ч. 1-4, за редакцією О.
Домбровського) і 1997 року  з нагоди 65-ліття (т. XXXIV, ч. 1-4,
редактори: М. Брайчевський, О. Домбровський, І. Гирич, О.
Сидоренко). У першому з них вміщено Слово про Любомира
Винара  Олександра Оглоблина, статтю Олександра
Домбровського про науково-організаційну діяльність ювіляра125, нарис
мемуарного плану Лева Биковського Наша співпраця: риски
до портрету Л. Винара 126, а також вибрану бібліографію праць
Л. Винара (тоді вже налічувала понад 550 праць) в опрацюванні
Дмитра Штогрина127. Ювілейний том 1997 року
розпочинається оглядовою статтею загального плану Любомир Роман
Винар  авторства Олександра Барана, в якій докладно
висвітлюється життя й багатогранна наукова діяльність і творчість
ювіляра. Тут також вміщено документальну публікацію
матеріалів Олександра Оглоблина Габілітаційна праця д-ра
Любомира Винара й У.В.У. , тематичну розвідку Миколи Ковальського
Внесок професора Любомира Винара в розвиток проблеми
наукова історична школа  та частину ювілейних привітань, з

тих, що були надіслані від наукових і громадських установ, з
діаспори і з України128. Бібліографічне дослідження Світлани
Чолган про доробок історика на ниві грушевськознавства у
формі бібліографічного довідника з двох частин (І  праці
Л. Винара про М. Грушевського, понад 250 назв; II  вибрана
бібліографія праць про Л. Винара як грушевськознавця) дає
уявлення про масштабність досліджень істориком теми
Михайла Грушевського129.
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З численних матеріалів журнальної наукової хроніки, де
згадувано Любомира Винара як безпосереднього організатора
або учасника багатьох наукових імпрез, відмітимо лише
декілька з тих, які підсумовують, до певної міри, плідну працю
діаспорного історика: це повідомлення про присудження 1994
року професорові Л. Винару диплома НТШ і медалі Михайла
Грушевського у Львові130, інформація про передання дару УІТ
бібліотекам України, де переважну більшість книжок
становили томи журналу Український історик 131, та повідомлення
про презентацію у Києві виданої в Україні книги Любомира
Винара Михайло Грушевський, історик і будівничий нації  в
березні 1997 року132.

Повніше уявлення про науковий доробок і науково-
організаційну діяльність Любомира Винара в українській
історичній науці можна скласти, ознайомившись з матеріалами
окремого Збірника наукових праць на пошану Любомира
Винара , виданого у 2000 році з нагоди 50-ліття його наукової
діяльності під назвою На службі Кліо , про що читачів
журналу інформує рекламний матеріал, вміщений наприкінці числа
1-4 за 2001 рік.

На сторінках Українського історика  вміщено більше
десятка рецензій на видані монографічні праці Любомира
Винара як українською, так й іноземними мовами.
Рецензенти  Н. Полонська-Василенко, О. Оглоблин, М. Антонович,
Т. Мацьків, Я. Шумелда (три рецензії), О. Ясь, М. Андрусяк,
О. Ситник, В. Жила  дали високу оцінку наукового доробку
Любомира Винара.

Як бачимо, журнал Український історик , окрім
редакторських, представляє на своїх сторінках також значну
кількість авторських матеріалів Любомира Винара, які правдиво
засвідчують широту його особистих наукових зацікавлень як
самобутнього історика України і дослідника української
історіографії. Ця інформація, у співставленні з іншою133, може
бути успішно використана надалі як важливий джерельний
матеріал при здійсненні спеціального історіографічного
дослідження наукової діяльності видатного українського історика
Любомира Винара.
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Про інших дослідників минулого України

На сторінках журналу Український історик
опубліковано важливі біоісторіографічні матеріали  спеціально
опрацьовані студії й спогади про широке коло дослідників минулого
України, репродуковано їх фотографії. Згідно з концепцією
головного редактора друкованого органу УІТ Любомира
Винара українська історична наука, без огляду на те, де і якою мовою
видаються праці українських істориків, має розглядатися як
одне цілісне явище у світовій історіографії. Журнал УІТ
свідомо приділяв спеціальну увагу висвітленню життя й творчості
тих дослідників історії України, які належать до різних
поколінь і різних, за обставинами умов праці, груп науковців, але
щиро присвятилися українській історичній науці. Біобібліо-
графічні матеріали висвітлюють науковий шлях багатьох
дослідників минулого України, зокрема й з діаспори.

Друкованим органом УІТ свідомо приділялася належна
увага не лише визнаним, але й майже призабутим
представникам української історичної науки, щоб закріпити їхні імена й
досягнення в пам яті українського наукового світу 134. Ряд
матеріалів часопису було спеціально присвячено представникам
старшого покоління дослідників української минувшини.
Зокрема йдеться про таких вчених як Дмитро Багалій, Іван Ка-
манін, Василь Ляскоронський, Юрій Жаткович, Микола
Василенко, Агатангел Кримський, Михайло Слабченко, Сергій Єфремов,
Микола Петровський, Василь Герасимчук (Гарасимчук), Іван Кар-
пинець, Роман Зубик, Антін Синявський, Данило Щербаківський.

Журнал УІТ містить на своїх сторінках цінні матеріали до
біоісторіографічних досліджень багатьох еміграційних
українських істориків та видатних дослідників-українознавців. Із
старшого покоління еміграційних істориків широко
представлені Дмитро Дорошенко і Вячеслав Липинський (з нагоди 100-
літніх ювілеїв їм присвячено окреме число журналу за 1982/
1983 рік), також Олександр Оглоблин і Наталія Полонська-
Василенко. Лише деякі публікації спеціально присвячувалися
оглядам наукової творчості українських вчених другої
половини XX століття. Зокрема йдеться про ювілейні відзначення, в
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інших випадках  про добропам ятну згадку тих, що вже
відійшли від нас, залишивши своїми працями помітний слід в
українській історіографії.

На сторінках Українського історика  зустрічаємо
важливі, часом рідкісні, матеріали про Олександра Барана, Юліана
Бакинського, Богдана Боцюрківа, Іллю Витановича, Миколу Гна-
тишака, Олександра Домбровського, Василя Дубровського,
Михайла Ждана, Аркадія Жуковського, Петра Ісаїва, Олега Канди-
бу-Ольжича (як науковця і патріота), Бориса Кентржинського,
Неонілу Кордиш-Головко, Бориса Крупницького, Володимира Ку-
бійовича, Івана Лисяка-Рудницького, Теодора Мацьківа,
Михайла Міллера, Володимира Міяковського, о. Іринея Назарка, Петра
Одарченка, Лева Окиишевича, Домета Олянчина, Євгена
Онацького, Ярослава Пастернака, Семена Підгайного, Маркіяна Смішка,
Леоніда Соневицького, Панаса Феденка, Лева Чикаленка, Миколу
Чубатого  переважно, всі вони з кола дослідників
Українського історичного товариства. Досить широко на сторінках
журналу УІТ представлено матеріали Любомира Винара як
історика України.

Сучасні історики, у тому числі з України, представлені на
сторінках друкованого органу УІТ переважно своїми
науковими розвідками як автори, також у рецензійному розділі
журналу численними матеріалами наукової критики на важливі
монографічні праці й джерелознавчі дослідження. Звісно, далеко
не всім з них було присвячено персоналійні статті. Насамперед,
виразно постають Михайло Брайчевський, Анатолій Санцевич,
Микола Ковальський, життєвий шлях і наукова праця яких
висвітлювалися у спеціальних матеріалах на сторінках часопису УІТ.

Всього список авторів, праці яких друкувалися журналі за
1963-2002 роки, нараховує понад три сотні чоловік. Звісно, що
переважна більшість з цього широкого кола українознавців,
які співпрацювали і співпрацюють нині з журналом УІТ, це 
фахові історики.

Короткий огляд публікацій часопису УІТ, які містять
матеріали, які можуть бути використані для історіографічних
досліджень, а також біобібліографічних, зокрема щодо
дослідників минулого України, подаємо нижче за персоналіями.
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Про академіка Дмитра Івановича Баталія (1857-1932) як
видатного історика, людину й громадського діяча йдеться у
спеціально присвяченій з нагоди його 100-літнього ювілею
статті О. П. Оглоблина, автор якої здавна був його палким
прибічником. У змістовних примітках до цієї статті
опубліковано тексти вітальних листів, надісланих вченому з нагоди
ювілею 1927 року від Дмитра Дорошенка та від Олександра
Оглоблина, який вже тоді знав визначного українського
історика й гарну людину, якій... був так багато зобов язаний і
вдячний . Вже згодом, пише автор статті, прийшло розуміння,
що завдячує Багалієві ціла українська історична наука 135. Тему
Д. І. Багалія представляє на сторінках журналу також публікація
В. Заруби Листування М. Грушевського з Д. І. Багалієм  (1991/
1992, ч. 3-4/1-4).

Сучасний історик із Канади Олександр Баран, член
редакційної колегії журналу, представлений на його сторінках
багатьма розвідками, переважно з тематики козацтва,
базованими на матеріалах західних архівів (1970, 1973, 1974, 1977,
1978, 1980-1981-1982/1983), з історії церкви (1994, 1997), з
історії Закарпаття (1970, 1995, 1998), а також матеріалами, що
висвітлюють перебіг українського наукового життя на Заході
(1996, 1997)136. Спеціальну статтю про вченого як історика
Закарпаття написав Анастасій Пекар (1997), а огляд його
діяльності і наукової творчості здійснив Любомир Винар (1999, ч. 2-
4). У журналі є кілька рецензійних відгуків на праці Олександра
Барана  про Михайла Лучкая (1979, ч. 1-4), про ранніх слов ян
(1980, ч. 1-4), з історії Пряшівщини (1993, ч. 1-4) та про
церковного діяча Василя Кушніра (1998, ч. 1-4).

У статті про Юліана Бачинського (1870  після 1934),
вченого, який не був істориком за фахом, Любомир Винар
(1970, ч. 4) докладно проаналізував його історико-соціологіч-
ну студію Українська еміграція , прослідкував історію її
створення та видання, високо оцінив автора як видатного
дослідника української еміграції.

Про визнаного спеціаліста-совєтолога Богдана
Боцюрківа (1925-1998), фахівця з політичної історії, прав людини та
дисидентства, релігійних та національних відносин, з історії
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української церкви йдеться у персоналійно-меморіальній статті
Андрія Сороковського (1998, ч. 1-4).

З нагоди 100-літнього ювілею академіка Миколи
Прокоповича Василенка (1866-1935) йому було присвячено ряд
матеріалів журналу УІТ: у статті Олекандра Оглоблина
досліджується листування вченого із Вадимом Модзалевським (1966,
ч. 3-4), маємо також біобіографічну статтю дружини вченого
Наталії Полонської-Василенко (1966, 3-4), і опрацьовану нею ж
бібліографію праць історика (1966, ч. 3-4). У цьому ж числі
журналу розпочато серійну публікацію мемуарів Миколи
Василенка137. Згодом було здійснено передрук його статті Проф.
М. С. Грушевський як історик  з московського часопису
Украинская жизнь  за 1916 рік (1997, ч. 1-4).

Відомий у середовищі діаспори економіст та історик
Ілля Витанович (1899-1973), який був одним із членів-за-
сновників УІТ, представлений на сторінках журналу
публікаціями з тематики аграрної історії України (1967, ч. 1-2, ч. 3-4).
Ним також обговорювалися методологічні питання
історичної науки (1966, ч. 1-2; 1972, ч. 1-2). У трьох журнальних
рецензіях оглянуто основні історико-економічні праці
вченого (Б. Винар, 1966, ч. 1-4; С. Процюк, 1969, ч. 4; Б. Винар, 1970,
ч. 3-4). Автором розлогого некролога про вченого  члена
УІТ був Богдан Винар (1975, ч. 1-2).

Життєвий шлях одного із учнів М. С. Грушевського 
Василя Івановича Герасимчука (Гарасимчука) (1880-1944),
який на документальних джерелах вивчав період гетьманів
Івана Виговського та Юрія Хмельницького, досліджує історик
Ярослав Федорук. Опублікувано його розвідку, де
простежується історія життя та взаємини вченого із Михайлом
Грушевським (1996, ч. 1-4).

Про історика Миколу Гнатишака (1993-1973), якому
хоча й не випадало фахово працювати на еміграції, проте він
здобув собі там визнання як дослідник державних грошей
України періоду... самостійності  розповідається у статті-
некролозі Степана Кікти (1974, ч. 1-3). Там само вміщено
бібліографію публікацій дослідника на 7 позицій, переважно з
боністики.
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Один із членів-засновників УГГ Олександр
Домбровський  член НТШ ще з львівського періоду, знавець ранньої
історії України, представлений у журналі багатьма своїми
науковими публікаціями. Найбільшу групу з-поміж них складають
змістовні розвідки з періоду ранньої історії України (1966, 1968,
1969, 1971, 1972, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1984, 1984, 1987,
1988,1991/1992,1994)138. Також представлено його статті
історіографічного плану (в т. ч. про істориків та науково-громадські
інституції), серед яких згадаємо лише деякі, на наш погляд,
найважливіші: До історії української науки під час другої
світової війни  (1975, ч. 1-2), про Українську вільну академію
наук у США (1965, ч. 3-4; 1986, 3-4) та про семінар історії
України при НТШ у 1930-х роках (1973, ч. 1-2), Михайло
Грушевський і київська наукова традиція  (1986, ч. 3-4)
Традиції школи М. Грушевського у Львівському НТШ в 30-х

роках  (1996, ч. 1-4) та інші.
Олександр Домбровський сміливо включається в

наукову полеміку, він є автором цілого ряду цікавих дискусійних
статей з актуальних проблем української історіографії:
Актуальні постуляти на відтинку української історичної науки  (1964,

ч. 1), За нову схему підручників античної історії  (1965, ч. 1-2),
Рання історія України в ідеологічному насвітленні совєтської

історичної науки  (1967, ч. 1-2), До питання української
історичної школи в діаспорі  (1974, ч. 4), Замітки до праці О.
Пріцака про Походження Руси  (1977, ч. 3-4) Невдала гіпотеза
про походження антів  (1981, ч. 1-4), Що таке історія України
(1982, ч. 1-2), До проблеми апостольських початків церкви в
Україні  (1990, ч. 1-4), До питання оцінки Історії України-
Руси  М. Грушевського  (1998, ч. 1-4). Історик упорядкував
документальну публікацію листів Ярослава Пастернака (1971,
ч. 3-4), є автором статей про українських істориків і археологів,
зокрема про Неонілу Кордиш-Головко, Івана Карпинця, Маркія-
на Смішка, Олександра Оглоблина, Михайла Брайчевського139.

Рецензійний розділ журналу засвідчує, що д-р О.
Домбровський є одним із найактивніших його авторів  перу
дослідника належить досить значна кількість рецензійних
відгуків на праці з різних аспектів історичної науки, але передусім 
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з раньоісторичної тематики. Про самого дослідника,
невтомного довголітнього співробітника редколегії Українського
історика , йдеться у статтях Л. Винара (1977, ч. 3-4) і О. Купчинсь-
кого (1999, 4.2-4), Частина журнальних публікацій О.
Домбровського увійшла потім до збірника його наукових праць Студії
з ранньої історії України , виданого УІТ у співпраці з НТШ в
Україні з нагоди 80-літнього ювілею вченого (Львів, 1998).

У 100-ліття від дня народження Дмитра Івановича
Дорошенка (1882-1951) журналом УІТ його було вперше
об єктивно оцінено як видатного дослідника української
історіографії та бібліографії, огляду саме цієї ділянки його наукових
зацікавлень присвячено статтю Л. Винара (1982/1983, ч. 3-4/1),
супроводжену вибраною бібліографією праць про вченого.
Водночас редакція Українського історика  розпочала і
здійснила в трьох подачах передрук праці Дмитра Дорошенка Що
таке історія Східньої Европи?  (за рукописом), яка до цього
була друкована лише 1934 року у німецькомовному фаховому
журналі у значно скороченому перекладі 140.

Новий том журналу за 2001 рік (ч. 1-4) УІТ присвятило
пам яті Дмитра Дорошенка у зв язку з 50-ю річницею його
смерті. У журналі вміщено дві недруковані статті історика 
історіографічний огляд Запоріжжя в історичній літературі
(надіслану до редакції Василем Омельченком) та Справа
організації української наукової праці на еміграції , коротку
автобіографію історика (curriculum vitae) з 1919 року. У
ґрунтовному біоісторіографічному дослідженні Любомира Винара
Дмитро Іванович Дорошенко: життя і діяльність (у 50-ліття

смерті)  докладно прослідковано походження й життєвий шлях
унікальної людини в анналах української історії 141, взаємини
його з Михайлом Грушевським і Вячеславом Липинським,
діяльність у період світової війни і української революції, на
еміграції  під час Другої світової війни й по тому, останні
роки життя. На додаток  два листи з післявоєнного періоду,
які є важливими свідченнями останніх років життя Дмитра
Івановича і для характеристики взаємин з Олександром Оглобли-
ним. Публікацію супроводжено репродукцією кількох
фотографій вченого з дружиною та його останнього притулку на землі.
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Розвідку Любомира Винара в якійсь мірі доповнює
передрук статті Бориса Крупницького, який був учнем і колегою
Дмитра Івановича, Д.1- Дорошенко  піонер української
історичної науки (з Українського літопису  за 1953 рік).
Насамкінець підбірки матеріалів, присвячених пам яті Дмитра
Дорошенка, у журналі за 2001 рік публікуються фрагменти з
недрукованих спогадів дружини Наталії Дорошенко з еміграційного
періоду життя. Вони доповнюють попередні публікації
листування Дмитра Дорошенка: дещо з його листів до Олександра
Оглоблина142 і до В ячеслава Липинського з 1918 року, в яких
обговорюються аспекти міжнародної політики Української
держави гетьмана Скоропадського стосовно долі Галичини і Холм-
щини)143. Також журнал вміщував рецензії на твори Дмитра
Дорошенка: Нарис історії України  у 2-х тт. (Мюнхен, 1966) та
його англомовний переклад (Вінніпег, 1975), і на книгу Мої
спогади про недавнє-минуле (1914-1920)  (вид. 2-ге, Мюнхен,
1969)144.

Сходознавець Василь Дубровський (1897-1966) був
одним із співзасновників УІТ, членом редколегії Українського
історика  й присутній серед авторів журналу  з першого
числа за 1963 рік. Саме тоді було розпочато публікацію його
історико-публіцистичного огляду Сучасний Азербайджан з
совєтського погляду  (ч. 1 і ч. 2-3, підписано: Історик). Як
тюрколог він виклав свій особливий погляд на проблему
Богдан Хмельницький і Туреччина  (1975, ч. 3-4). Подавав до

друку у журналі свої короткі спогади про істориків: М. Н. Пет-
ровського, про свого вчителя професора Г. А. Максимовича,
про професора В. Г. Ляскоронського145. Біобібліографічні дані
про дослідника знаходимо у статті-некролозі, написаній Левом
Биковським, де подано майже повні відомості про монографічні
праці та публікації вченого, який вимушено став емігрантом
через репресії на батьківщині146.

У часи відвертого паплюження імені Сергія
Олександровича Єфремова (1876-1937) на батьківщині один із членів
редколегії журналу літературознавець Юрій Бойко-Блохин
спеціально звернув увагу редактора на актуальність теми у зв язку
із 100-літтям з дня народження академіка, видатного історика
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української літератури й діяча147. В Українському історику  за
1976 рік вченого представлено як визначного українського
громадсько-політичного діяча, що був передовсім відданий
патріот і організатор української науки , саме таким він постає
у сгатті-спогаді Лева Биковського148. На сторінках журналу в
кількох подачах опубліковано листи С. О. Єфремова до Є. X.
Чикаленка (з Архіву-музею ім. Дмитра Антоновича при УВАН у
Нью-Йорку, в опрацюванні В. Міяковського й М.
Антоновича)149, здійснено передрук статті вченого На сторожі
національної гідності. До характеристики публіцистичної діяльності
проф. М. С. Грушевського  (1995, ч. 1-4, в перекладі з рос. з
часопису Украинская жизнь  за 1916 рік), опубліковано
ґрунтовне дослідження Ігоря Гирича про Сергія Єфремова у
взаємовідносинах з Михайлом Грушевським на тлі українського
суспільно-політичного життя кінця XIX  20-х років XX
століття (1996, ч. 1-4).

Про малознаного закарпатського вченого, історика й
етнографа Угорської Руси Юрія Жатковича (1855-1920)
розповів на сторінках журналу Олег Мазурок (1993, ч. 1-4).

Фахівець з середньовічної української історії Михайло
Ждан (1906-1975) був одним з найактивніших членів редколегії
журналу УІТ. Як один із найкращих знавців періоду Золотої
орди та литовської влади в Україні опублікував у журналі ряд
джерельно опрацьованих розвідок із цієї тематики: Україна і
Золота Орда  (1964), Битва над Калкою і другий напад татар
на Україну та його наслідки в світлі Історії України-Руси
М. Грушевського  (1966), До питання про залежність
Галицько-Волинської Руси від Золотої Орди  (1967-1968), Стан
дослідів українського середньовіччя  [резюме доповіді] (1972),
Романовичі і німецький Хрестоносний Орден  (1973), Україна
під пануванням Золотої Орди  (1970-1971), Княжа доба історії
України в інтерпретації радянських істориків  (1977)150. Свого
часу вчений відгукнувся рецензійними статтями на вихід
Малого словника історії Польщі   з приводу української
тематики  (1967) та англомовного перекладу Галицько-Волинського
літопису (1974); був автором кількох некрологів. На передчасну
смерть Михайла Ждана статтю-некролог написав Л. Винар
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(1975), де поряд із висвітленням життєвого шляху та наукової
праці історика подано й бібліографію його праць.

Сучасний український історик із Франції Аркадій
Жуковський представлений на сторінках журналу своїми
розвідками про українські землі під румунською окупацією під час
Другої світової війни (1987), Вклад Київської Духовної
Академії і її Трудів  на культурному і богословському відтинках
(1988-1989), Петро Могила  засновник Київської Колегії-
Академії і реформатор освіти в Україні  (1997), Симон
Петлюра і місія еміграції  (1999, ч. 2-4), Від енциклопедії
українознавства до Енциклопедії сучасної України  (2000, ч. 4),
Українознавчі студії у Франції  (2001, ч. 1-4) та рядом статей про
діяльність українських істориків: М. Грушевського (1986, 1991/
1992), В. Кубійовича (1986), О. Оглоблина (1995), та статтею в
пам ять про відому французську україністку Марію Шерер (1998,
ч. 1-4). Про самого історика як партіарха буковинознавсгва
пишуть на сторінках журналу Юрій Макар та Олександр Доб-
жанський (1998). Франкомовна історія України А. Жуковського
була прорецензована у журналі Марком Антоновичем (1995).

Історик Роман Зубик (1902-1941), практично незнаний
громадськістю до останніх років, член НТШ з періоду 1930-х
років. Опубліковані у журналі матеріали до його біографії
опрацьовано Мирославом Морозом (1995, ч. 1-4) на доручення
голови НТШ Олега Романіва.

Петро Ісаїв (1995-1973)  видатний діаспорний педагог,
журналіст, історик  був членом УІТ і співробітником його
друкованого органу. У своїй науковій діяльності, як
наголошувалося у некролозі (1974), найбільше уваги присвятив
дослідженню історії української церкви  був автором ряду
монографічних праць з різних історичних періодів. Одна з них 
дослідження діяльності митрополита А. Шептицького у
початковий період Першої світової війни  була рецензована на
сторінках Українського історика  (Л. Винар, 1969).

Українського історика, архівіста й палеографа Івана
Михайловича Каманіна (1850-1920), що належав до плеяди
вихованців київської школи В. Б. Антоновича, представлено в біо-
біографічному дослідженні О. Ситника (1991, ч. 1-2).
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Особливе місце відведено темі Олега Кандиби (Ольжи-
ча) (1907-1944) як науковця і патріота, яка проходить окремою
рубрикою журналу. Власне наукову діяльність археолога
характеризують статті Ярослава Пастернака, Марка Антоновича,
Любомира Винара, Андрія Сороковського, Тамари Мовші151.
Опублікована одна з наукових статей Олега Кандиби, що
збереглася в рукописі з 1935 року, Техніка посудин на ніжці в
пасковій кераміці  (1985, ч. 1-4), докторська дисертація
Галицька мальована неолітична кераміка  (у перекладі з чеської:
1999, ч. 2-4,2001, ч. 1-4), також бібліографія його праць,
укладена Дмитром Штогриним, окремі розділи якої (VII, VIII, IX)
висвітлюють наукову діяльність (1985, ч. 1-4,1986, ч. 1-2). Є ряд
інших біографічних матеріалів.

Про маловідомого нині історика Івана Карпинця (1989-
1954) з львівського гурту членів НТШ 1930-х років, як сучасник
і свідок його наукової праці, переважно з питань
урбаністично-економічного й громадсько-політичного життя Галичини
кінця XVIII до початку XX ст. , пише Олександр Домбровський
(1997, ч. 1-4).

Богдан Кентржинський (1919-1969) талановитий
дослідник доби Хмельниччини і Мазепи, який опрацьовував
документи шведських архівів, професор Українського вільного
університету у Мюнхені. Некролог, написаний про нього
Олексою Вінтоняком (1969, ч. 4), супроводжено бібліографією праць,
яка нараховує 18 позицій.

Про відомого вченого Миколу Павловича
Ковальського  засновника визнаної дніпропетровської наукової
школи з джерелознавства історії України, організатора й голову
Острозького осередку УІТ  йдеться у
науково-біографічному нарисі Алли та Віктора Атаманенків (1999, ч. 2-4) з нагоди
його 70-літнього ювілею, відзначення якого докладно

висвітлюється у матеріалах наукової хроніки цього ж числа
часопису, де вміщено також рецензійний відгук на присвячений
професорові спеціальний випуск Дніпропетровського істо-
рико-археографічного збірника  (Вип. 1, Дніпропетровськ,
1997). Рецензійний огляд іншого збірника наукових праць,
виданого у співпраці УІТ з Острозькою академією, присвяче¬
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ного на пошану історика  Осягнення історії  вміщено в
Українськім історику  за 2000 р. (ч. 4). Опубліковано наукове
повідомлення М. П. Ковальського про підготовку
унікального енциклопедичного видання Острозька академія XVI-XVII
ст.  (1998, ч. 1-4), аналітично-історіографічні статті про
внесок Любомира Винара у розробку проблеми наукова
історична школа  (1997, ч. 1-4) та щодо поглядів Олександра Мезька-
Оглоблина на історіографічні процеси в Україні повоєнних
років (2000, ч. 1-3)

Про археолога Неонілу Кордиш-Головко (1902-1996)
довідуємося з некрологу О. Домбровського (1997, ч. 1-4). Вона
була однією з відомих у діаспорі активних учасниць
організаційних заходів по розгортанню наукового життя на нових
місцях поселення, зокрема у СІЛА після Другої світової війни,
активістка НТШ, УВАН, член УІТ. Ще на батьківщині
спеціалізувалася на дослідженні пам яток трипільської культури та
суміжних з нею культур, продовжувала досліджувати
праісторичну та ранньоісторичну тематику

Про видатного вченого, сходознавця Агатангела
Юхимовича Кримського (1871-1942), про непростий життєвий і
науковий шлях та творчу спадщину академіка йдеться у двох
присвячених йому статтях Наталії Полонської-Василенко (1971,
ч. 3-4; 1973, ч. 3-4).

Історик Борис Крупницький (1894-1956) свого часу
здобув фахову освіту вже на еміграції  був студентом
Берлінського університету, а знання з історії України здобував в
Українському науковому інституті у другій половині 1920-х років під
керівництвом Дмитра Дорошенка й Івана Мірчука. Після
захисту дисертації в УВУ у Празі працював там науковим
працівником з 1932 року до 1945-го. Добре володіючи німецькою і
шведською мовами,  повідомляє автор статті про нього
Олекса Вінтоняк (1987, ч. 1-4),  історик вивчав документи з
часів Івана Мазепи та Пилипа Орлика в іноземних архівах: у
Дрезденському державному та Стокгольмському державному.
З урахуванням нововиявлених документів написав монографії
та ряд студій про обох українських гетьманів на тлі тогочасних
політичних відносин у Європі.
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Володимиру Кубійовичу (1900-1985), який 38 років
свого життя присвятив здійсненню грандіозного проекту видання
Енциклопедії українознавства  в умовах діаспори та все життя

був залюбленим в історичну географію, з нагоди його 80-ліття
у журналі опубліковано ювілейну доповідь А. Жуковського
(1986, ч. 3-4), який особисто співпрацював з ним від 1964 року.
У журналі УІТ, членом якого був В. Кубійович, вміщено його
ісгорико-демографічне дослідження Зміни в стані населення
Української РСР у 1959-1969 рр.  (1972, ч. 1-2), статтю про
діяльність НТШ за 1939-1952 роки (1973, ч. 1-2) та невеличкий
спогад про відвідання митрополита А. Шептицького,
опублікований вже по смерті його автора (1989, ч. 1-3). У журналі
анотовано книжку спогадів В. Кубійовича Мені 70  (Л. Винар,
1971, ч. 3-4), вміщено рецензійний відгук географа І. Теслі на
картографічний твір В. Кубійовича й А. Жуковського Карта
України, 1:2000000 , Мюнхен  Париж, 1978 (1981, ч. 1-4).

З нагоди 100-літнього ювілею В ячеслава Липинського
(1882-1931) часопис подав статтю Марка Антоновича В.Ли-
пинський і Д. Дорошенко: До наукової співпраці двох великих
істориків  (1982/1983, ч. 3-4/1), автор якої використав широке
коло джерел, в т. ч. деякі недруковані листи періоду 1923-1928
років. У розвідці І. Гирича докладно досліджується постать
В. Липинського у світлі його листування з дореволюційних
часів (1999, ч. 2-4). У журналі було прорецензовано 6-й том
Архіву  В. Липинського: Листи Дмитра Дорошенка до

В ячеслава Липинського  (М. Антонович, 1975, ч. 3-4) та том 7-й:
Листи Осипа Назарука до В ячеслава Липинського  (М.

Антонович, 1978, ч. 1-3).
Власними спостереженнями про видатного

діаспорного вченого Івана Лисяка-Рудницького (1919-1984) ділиться з
читачами часопису О. Тарнавський (1986, ч. 3-4). Дискусійно-
оглядову статтю І. Лисяка-Рудницького Проблеми в
навчанні української історії  було вміщено у журналі 1975 року
(ч. 1-2), також було проанотовано його англомовну працю
про українців Галичини під Австрією (Л. Винар, 1968, ч. 1-4),
вміщено сумне повідомлення від Управи УІТ про смерть
вченого (1985, ч. 1-4).
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Василь Григорович Ляскоронський (1860-1928)
належав до наукової школи регіонального дослідження України,
дослідив Переяславську землю і давній Вишгород, першим
видав російськомовний переклад праці Г.-Л. де Боплана, був
знавцем ранньоримського періоду історії українського півдня 
таким змальовує професора Ляскоронського у своїй статті-
спогаді Василь Дубровський (1965, ч. 3-4).

Відомий західний історик сучасності Теодор Мацьків
здобув фахову освіту та сформувався як вчений вже на
зарубіжжі. Він є одним із найкращих знавців доби Івана Мазепи,
активно співпрацює як автор з журналом УІТ, на сторінках
якого було опубліковано низку його цінних розвідок,
базованих на джерелах із західних архівів (1966,1966,1970,1972,1973-
1974,1979,1981,1983,1984,1986,1989,1989,1995,1997); окремі
статті було присвячено тематиці історичної термінології (1988),
огляду діяльності УІТ у Німеччині (1995), надруковано два
тематичних історіографічних огляди: найстаріших
американських газет у згадках про Україну (1989) та про тематику
мазепіяни на сторінках Українського історика  (1994). З
нагоди 80-літнього ювілею про самого історика, який своєю
науково-організаційною й авторсько-видавничою працею сприяв
успішній діяльності УІТ і його часопису, коротко розповів
читачам журналу Олександр Домбровський (1998, ч. 1-4).
Прорецензовано ряд вагомих монографічних досліджень історика,
виконаних українською та англійською мовами (О. Оглоблин,
1965, Л. Винар, 1972,0. Subtelny, 1983, A. Sydorenko, 1988,1993).

Про археолога Михайла Міллера (1883-1968), який все
своє свідоме життя присвятив вивченню й популяризації
передісторії, ранньої історії та історії культури південної,
чорноморської та південно-східної України , автора понад 200
наукових праць з цієї тематики, у журналі було вміщено статтю
Ярослава Пастернака з нагоди ювілею дослідника (1964) та біо-
біографічні матеріали в опрацюванні Лева Биковського (1968).

Володимир Варламович Міяковський (1888-1972)
постає перед читачами журналу як українознавець та історик
українського громадського руху XIX ст.  у двох рецензійних
відгуках Л. Винара: на працю про Дмитра Антоновича (1968) та
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джерельну збірку з історії громадських рухів і новітнього
письменства (1987). Велике багатство матеріалів витягнув з забуття
B. Міяковський   про Т. Шевченка і його добу та про 1860-і
роки, писав М. Антонович у журналі УІТ із нагоди ювілею
вченого (1969). Серед публікацій журналу перу вченого
належать: некролог про Володимира Дорошенка (1969),
біографічні матеріали про М. Грушевського (1976, 1987), також у
1973-1975 роках опубліковано віднайдене ним листування
C. О. Єфремова з Є. X. Чикаленком.

Церковно-громадський діяч з Римського осередку ЧСВВ
о. Іриней Назарко (1905-1976), маючи живий стиль і легке
перо... збагатив українську бібліографію у різних її ділянках,
передусім на релігійнім та історичнім полі . Так писав про
нього о. А. Пекар, який подав у меморіальній статті короткий
огляд найважливіших праць покійного з української історії,
літератури та культури (1977). Перу самого о. І. Назарка
належить ряд наукових статей у журналі УІТ: Знаменне письмо
козаків до Папи Римського  (1965), Лист Єпископа Суші до
гетьмана І. Виговського  (1967), Князі так звані Ізгої  (1970),
Великий князь київський Всеволод Ярославич (1077-1093)

(1971) та Трагічна доля княжни Євпраксії Всеволодівни (1071-
1109)  (1975). Знаходимо серед його матеріалів важливу 
джерельно-бібліографічного характеру  інформацію про
Український історичний осередок в Римі (1964), про
архиепископа Івана Бучка (1975) та про історика церки єпископа Ю. Пелеша
(1981).

Дослідник-літературознавець Петро Одарченко, критик
і педагог, один із найстаріших членів УІТ, помістив у журналі
свою розвідку про тексти універсалів Центральної Ради (1991),
спогад про епізод свого листування із М. Грушевським (1991)
тау співставленні його з Лесею Українкою (1991/1992). З нагоди
95-літнього ювілею про вченого як дослідника-шевченкознав-
ця пише М. Француженко (1998).

Лев Окиншевич (Окіншевич) (1898-1980) розпочинав
свою наукову працю в Українській академії наук у Києві (1921-
1933), а емігрувавши, продовжувати її зміг, на жаль, лише
епізодично  в Українському Вільному Університеті у Празі й
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Мюнхені у 1944-1949 рр., вже потім у СІЛА в період 1951-1954
років. Українському історикові білоруського походження, що
здобув в історичній літературі визнання найкращого історика
державного права України, зокрема доби Гетьманщини ,
присвятив грунтовне біобібліграфічне дослідження Я. Падох, яке
спочатку було журнальною публікацією (1981, 1982/1983), а
згодом було видано й окремою монографією. Увагу
дослідників української історіографії історик привертає до себе також
як активний учасник дискусій з методологічних та теоретичних
проблем української історії, що зокрема відбилося у
листовному діалозі між ним та Б. Д. Крупницьким (історію подальшої
долі цього листування прояснив у згадуваній статті Я. Падох).

У пам ять про свого колегу-історика з УВУ Домета
Олянчина (1891-1970), чия наукова творчість охоплювала тематику
Хмельниччини, мазепознавство й питання зовнішньої торгівлі
України-Гетьманщини XVII  XVIII століть, що
висвітлювалися ним переважно на архівних джерелах, опублікувала у
журналі статтю Наталія Полонська-Василенко (1970).

Енциклопедичного рівня знань український вчений-куль-
туролог Євген Онацький (1894-1979) був дипломатом в добу
української революції. Один із провідних суспільно-політичних
діячів діаспори він належав і до кола засновників УІТ. У пам ять
про нього на сторінках журналу було опубліковано серію
матеріалів: біобібліографічну статтю Л. Винара Євген Онацький 
чесність з нацією , а на додаток: вибрані листи видатного
вченого до Л. Винара за 1971-1978 роки, лист-спросгування, надісланий
до редакції 1971 року із роз ясненням обставин діяльності
української дипломатичної місії в Італії у 1920-1923 роках, та
автобіографію вченого і бібліографію його праць (Винар Л., 1980).
Творча спадщина науковця надзвичайно багата  вона
складається із історичних праць, біографічно-мемуарних творів,
виданої ним в Аргентині у 1957-1967 Української малої
енциклопедії  (етнографічні гасла якої представлені ширше, ніж в
Енциклопедії українознавства , виданої НІЇП), рукопису
Енциклопедії українських символів, вірувань і звичаїв ,

лексикографічних праць з української мови для італійської аудиторії та
численних статей, присвячених світоглядові української люди-
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ни і українського народу , які межують з філософією,
психологією і соціологією . Кількома подачами у журналі було здіснено
публікацію твору-спогаду видатного діяча Під омофором
барона М. Василька  (1978, 1980, 1981,1987), та вміщено рецензії на
його мемуари По похилій площі. Записки журналіста і
дипломата , частини І-ша, 1964 і ІІ-га, 1969 (Л. Винар, 1965,1970).

Археолог Ярослав Пастернак (1892-1969), один із
засновників УІТ, представлений на сторінках журналу добіркою
недрукованих листів до Олександра Домбровського, які
важливі тим, що висвітлюють деякі біобібліографічні дані про
вченого та супроводжені розлогам вступом-коментарем (О.
Домбровський, 1971). Містяться автобіографічного характеру
спогади Мої зустрічі зі старовиною  (Я. Пастернак, 1978). Про
археолога та його наукові здобутки йдеться у статті В. Вериги
Дослідник підземного архіву України  (1970). У журналі

представлено три розвідки вченого з ранньослов янської тематики
у світлі археологічних досліджень (1970, 1972-1973, 1973) та
одна про підводну археологію (1965), а також два матеріали
біографічного плану про археологів М. О. Міллера (1964) та
Олега Кандибу (1969). До того ж у журналі рецензовано
посмертно видані праці Я. Пастернака Важливі проблеми
етногенези українського народу в світлі археологічних досліджень
(Л. В.[инар], 1971) та Ранні слов яни в історичних,
археологічних та лінгвістичних дослідженнях  (О. Домбровський, 1978).

Два невеличкі, проте досить цікаві спогади розповідають
у журналі про Миколу Неоновича Петровського (1984-1951).
Неформальну статтю-спогад із студентських років та про пере-
петії наукової праці історика у довоєнний період вмістив у
журналі Василь Дубровський (1963, ч. 1). Значно пізніше у
журналі було опубліковано фрагмент-спогад Наталії
Полонської-Василенко (викликаний появою статті В. Дубровського),
який вона як член редколегії надіслала до редактора окремим
додатком до свого листа у 1964 році152. Обидва спогади дають
важливу інформацію про наукову діяльність та деякі особисті
обставини життя історика з довоєнного періоду.

Про потенційно талановитого українського історика
Семена Підгайного (1907-1965), дослідника української промис¬
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ловості й робітництва з XVIII ст. , котрому випало бути із
когорти вчених, недосгріляних  радянською владою
(заарештований 1933 року, вижив, а вже потім випало йому передчасно
закінчити свій життєвий шлях через недуги на чужині) написав
прекрасну статтю-спогад О. П. Оглоблин (1966), який вважав,
що в. особі С. Підгайного українська історична наука стратила
велику творчу силу, яка за інших обставин була б справжньою
окрасою української історіографії .

Невтомний дослідник історіографії та джерелознавства
України , Анатолій Санцевич (1928-1996) був посмертно
згаданий у журналі як один із його авторів153. Позитивну оцінку
отримала, свого часу, праця дослідника Проблеми історії
України післявоєнного періоду в радянській історіографії , 1967
року, прорецензована Любомиром Винарем (1969, ч. 1-3). У
журналі опубліковано розвідку історика Велика Волинь як
історико-географічний фактор у творчості М. Грушевського
(1996, ч. 1-4).

У розвідці Ф. П. Погребеника йдеться про українського
вченого широкого кола зацікавлень  історика, економіста й
педагога Антона Степановича Синявського (1866-1951), чий
шлях у науку розпочинався із студій у школі Антоновича  на
історично-філологічному відділі Київського університету. Її
присвячено дослідженню нелегальних зв язків
наддніпрянського вченого з Галичиною та його публікаторській діяльності,
прихованої псевдонімами, на сторінках західноукраїнських
видань154. Цікавий факт, який пояснює увагу видавців журналу
УІТ до Антона Синявського саме як історика України, наводить
Сергій Білокінь, цитуючи уривок із листа Олександра
Оглоблина до дочки вченого Ніни Синявської від 15 січня 1976 року.
Йшлося про те, що, після ознайомлення із рецензійною
статтею Катрана  (тобто А. Синявського) на Ілюстровану історію
Русі  О. Барвінського із Зорі , Олександр Петрович перебував
просто у захваті від цієї статті, бо саме тут міститься концепція
історії України, автор якої, на переконання О. П. Оглоблина,
попередив у цьому Михайла Грушевського. О. П. Оглоблин
шкодував, що цей знаменитий твір  загубився у галицькому
журналі і вважав, що новий передрук його у збірнику, чи в
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якомусь науковому журналі, приміром, в Українському
історику  був би справжньою сенсацією 155.

Академіка Михайла Єлисеевича Слабченка (1882-1952),
чиє ім я довгий час свідомо й наполегливо викреслювалося з
історії української історичної науки компартійними
доглядачами чистоти наукових рядів , було належно пошановано з
нагоди 100-ліття від дня народження: окремий випуск журналу
(ч. 3-4/1 за 1982/1983) було приурочено до ювілею корифеїв
української науки, де поряд із Дмитром Дорошенком та
Вячеславом Липинським поіменовано й відомого історика-економі-
ста. Богдан Винар є автором біобібліографічного дослідження
про академіка, яке супроводив відповідними вступними
заувагами та Вибраною бібліографією праць Михайла Слабченка  в
якості додатку до неї (1982/1983, ч. 3-4/1). Із історичної
спадщини вченого у тому ж числі часопису було видруковано
початкову частину монографії Соціально-правова організація Січи
Запорозької  з 1927 року.

Археолог Маркіян Оресг Смішко (1900-1981) був
дослідником первісних культур на західноукраїнських теренах. Про
нього йдеться в статті-спомині О. Домбровського, яку
дбайливо доповнено списком вибраних праць науковця (1993).

Про талановитого історика Леоніда Соневицького
(1922-1966), що зарано пішов із життя, випало писати
некролог для журналу О. П. Оглоблину (1966), в якому він
коротко окреслив головні напрями науково-дослідної праці
вченого. Згодом саме Оглоблин запропонував для публікації
на сторінках журналу текст прекрасної доповіді  Л.
Соневицького про Володимира Антоновича й Галичину (1981).
[Див, розділ 4.1]

Історик і діяч, професор УВУ Панас Феденко (1893-1981)
був автором багатьох праць, значна частина яких друкувалася
під псевдонімами або анонімно, що майже унеможливлює
складання повної бібліографії  по це йдеться у некролозі,
який написав Марко Антонович (1982/1983). На сторінках
журналу УІТ було опубліковано його ґрунтовні статті про Дмитра
Чижевського (1978) та Богдана Хмельницького, з власною
оцінкою діяльності гетьмана (1980).
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Про Левка Євгеновича Чикаленка (1888-1965) як вчено-
го-археолога й мистецтвознавця первісної доби, колишнього
учня Федора Вовка, пише Т. Іванівська  Л. Є. Чикаленко як
археолог  (1970, ч. 1-3).

Микола Чубатий (1889-1975), організатор діяльності НТШ
на американському ґрунті, його перший голова, був серед
ініціаторів УІТ. Різні сторони науково-громадської діяльності
М. Чубатого висвітлюються у присвяченій йому статті М.
Ждана (1969, ч. 4), та у некролозі, написаному Я. Падохом (1975,
ч. 3-4). Окрім того у журналі опубліковано бібліографію праць
вченого, яку уклав М. Ждан (1969, ч. 4) та три рецензії на його
праці: Княжа Русь-Україна та виникнення трьох
східнослов янських націй , 1964 (О. Домбровський, 1964, ч.4), Історія
християнства на Руси-Україні  т. 1,1965 (Л. Винар, 1965, ч. 1-4)
та Українська історична наука: її розвиток та досягнення ,
1971 (Л. Винар, 1971, ч. 3-4).

Історикові українського мистецтва, видатному
мистецтвознавцю, етнографу й музейному діячеві України Данилові
Щербаківському (1877-1937) з нагоди 100-літнього ювілею від
дня його народження були присвячені у журналі персональна
стаття В. Павловського, а також студія В. Ревуцького Титан
музейної справи  (1977, ч. 3-4).

Для досліджень з української історіографії, а також для
біографічних і бібліографічних студій цінними можуть бути
найкоротші довідки про багатьох авторів, які вміщені у
журналі під рубрикою Автори статей  або Наші автори , яка з
1977 року стала традиційною для цього видання. Також
покажчики змісту Українського історика  подають, як правило,
список авторів. Цінні коментарі, надані засновником і
багатолітнім редактором цього видання Любомиром Винарем під час
опрацювання списку криптонімів та псевдонімів, який було
включеного авторкою до опрацьованого нею покажчика змісту
журналу за 1963-1997 роки, вперше розкрили авторство
багатьох матеріалів журналу (переважно з рецензійного та
хронікального розділів), й суттєво уточнили коло авторів діаспорного
видання156, яке лише в останній період стало спільним для
істориків України й українського зарубіжжя.
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З неназваних вище в поіменному огляді відмітимо імена
авторів  відомих дослідників з числа емігрантів та
молодшого покоління: Марко Антонович, Марта Богачевська-Хом як,
Тарас Гунчак, Тарас Злупко, Ігор Каменецький, Богдан Клід,
Стефан Козак, Джеймс Майе, Симон Наріжний, Микола Не-
врлий, Тома Приймак, Омелян Пріцак, Анна Процик, В. Сенюто-
вич-Бережний, Олександр Сидоренко, Ігор Стебельський,
Дмитро Струк, Орест Субтельний, Іван-Павло Химка, Дмитро
Штогрин та провідні науковці з України: Сергій Білокінь, Владислав
Верстюк, Ігор Гирич, Ярослав Грицак, Ярослав Дашкевич,
Марина Дмитрієнко, Леонід Залізняк, Віктор Заруба, Леонід
Зашкільняк, Ярослав Ісаєвич, Ярослав Калакура, Микола Ковальський,
Юрій Макар, Віталій Масненко, Надія Миронець, Олександр
Моця, Ольга Музичук, Володимир Ричка, Людмила Сакада,
Галина Сварник, Володимир Сергійчук, Валерій Смолій, Валерій
Степанков, Василь Ульяновський, Лариса Федорова, Вадим Хмар-
ський, Юрій Шаповал, Ганна Швидько й інші.

Сучасні дослідники історії України широко представлені
серед авторів журналу Український історик , насамперед,
своїми працями  цінними джерельними публікаціями та
науковими розвідками, і саме через це журнал УІТ набуває нині
значення загальноукраїнського видання національної
історіографії.

Як бачимо, опубліковані на сторінках журналу матеріали
дають підстави розглядати Український історик  як цінне
джерело для біоісторіографічних досліджень українських
істориків, в т. ч. діаспорних дослідників. Тут представлено багато
цінних матеріалів з історії української історіографії, подається
часом незамінна інформація з біобіобліографічними даними
українських істориків, на сторінках журналу публікується
досить широке коло авторів. Український історик  може бути
особливо корисним для всіх, хто цікавиться або науково
опрацьовує сюжети з історії української історіографії та ряду
спеціальних історичних дисциплін.
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висновки

Переосмислюючи історичне минуле України, сучасні
дослідники мають можливість вивчати його як з позицій
державотворення і національно-культурного відродження,
так і взагалі без впливу будь-яких ідейно-політичних
нашарувань і прихованих мотивів. А це  найкраще для
гуманітарних наук.

Криза історичної науки в Україні, яка стала гостро
відчутною вже на зламі 1980-1990-х років, спонукала історіографію
обирати нові напрями, орієнтуватися на нові дослідницькі
методи й методологічні засади, усвідомити необхідність
поширення джерелознавчої бази досліджень введенням до
наукового обігу нових, замовчуваних джерел, зокрема й тих, що
відкладалися у зарубіжних архівах або були опублікованими поза
Україною.

Коли історію України у нас почали осмислювати на тлі
перебігу світового історичного процесу, і зокрема у контексті
історії європейської спільноти, усвідомлюючи водночас
самобутність національного історичного процесу, то всі попередні
здобутки національної, в т. ч. діаспорної, та світової
історіографії привернули до себе особливо пильну увагу дослідників.

Доробок діаспорної гілки української історичної науки
цінний тим, що, незважаючи на джерельний голод , який
відчувався через відірваність від основної архівно-джерельної
бази в Україні, вона має певний досвід вільного розвитку,
оскільки була відкритою до сприйняття методологічних
позицій світової науки.
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Особливе місце посідає журнал Український історик  
друкований орган Українського історичного товариства.
Безперервно вже сорок років часопис виходить на зарубіжжі
українською мовою, перетворюючись нині на спільне видання для
науковців діаспори й України. Цей журнал перетворився на
дієвий фактор перебігу національного історіографічного
процесу і значення його в українському історіографічному процесі
важко переоцінити.

Редактору-засновнику Українського історика
Любомиру Винару вдалося залучити до співпраці у журналі практично
усіх видатних українських істориків із Європи й Америки.
Еміграційні вчені з когорти Українського історичного
товариства своєю науково-видавничою діяльністю сприяли
збереженню тяглості кращих традицій української історіографії,
брутально обірваних тоталітарним режимом на батьківщині. Із
набуттям Україною незалежності журнал УІТ відіграв свою
особливу роль у трансформаційних процесах нашої історичної
науки.

Здійснений аналіз документальних першоджерел, в т. ч.
архівних, дозволяє стверджувати, що заснування
Українського історика  на Заході  спочатку в якості інформаційно-
бібліографічного бюлетеня у СІЛА, а згодом як друкованого
органу УІТ  не було реалізацією якогось
еміграційно-партійного задуму, а визначалося суто науковими потребами
еміграційних істориків, бажанням відокремити національну
історіографію від впливів будь-яких партійних дискусій з метою
збереження належного наукового рівня. Це відкрито
проголошувалося засновниками Українського історика  й
Українського історичного товариства.

Видавнича діяльність, коло авторів і дописувачів
журналу демонструють пріоритет наукових критеріїв при відборі
матеріалів для публікації на його сторінках. Науковість
матеріалів засвідчується як тематичним спрямуванням (статті,
дослідження, архівні матеріали, рецензії, бібліографічні матеріали,
наукова хроніка), так і критерієм присутності належно
оформленого наукового апарату. Поодинокі випадки включення
окремих аспектів політико-пропагандивного спрямування до де¬
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яких опублікованих матеріалів, що траплялося у минулому,
були спричинені викривальною  позицією, яку займав
журнал УІТ до 1990-х років (власне, як всі діаспорні наукові
інституції  УВАН, НТШ в Америці й НТШ у Європі, УВУ) у
відповідь на фальсифікації історичного минулого України
радянською історико-партійною наукою  та проти
русифікації, нав язуваної як в історичних схемах, так і у формі
функціонування української історичної науки (мова наукових
видань). Журнал УІТ відверто заявляв тоді про свої
антикомуністичні позиції, але це ніяк не применшує рівень його
науковості, особливо у зіставленні з рівнем науковості історико-
партійного Українського історичного журналу  радянського
періоду.

Найбільш важливі з-поміж публікацій Українського
історика , які висвітлюють питання теорії та історії української
історіографії, проблематику історичного джерелознавства й
спеціальних історичних дисциплін, були широко використані
історичною наукою в Україні у трансформаційний період при
розробці важливих напрямів сучасних досліджень. Зокрема
йдеться про такі аспекти:

 дискусія з проблеми наукової схеми української історії;
 дискусія про зміст і предмет історіографічних

досліджень;

 неабияку цінність мають вміщені у журналі
джерелознавчі дослідження, особливо щодо тривало замовчуваних у нас
джерел періоду українського середньовіччя,
козацько-гетьманської держави, українських національно-визвольних змагань,
історії української церкви, в т. ч. з оглядом джерел із
зарубіжних архівів;

 цінними для науки є біобібліографічні матеріали
журналу, зокрема при дослідженні раніше замовчуваних і належно
не поцінованих раніше постатей видатних українських
істориків  Михайла Грушевського, Володимира Антоновича, Івана
Крип якевича, Олександра Оглоблина, Наталії
Полонської-Василенко, Михайла Брайчевського та багатьох інших
дослідників, що самовіддано присвятилися, без огляду  в Україні,
чи поза нею, українській історичній науці;

302



 репродуковані на. сторінках журналу рідкісні
фотографічні матеріали  портрети істориків, колективні й сюжетно-
видові фото  по-своєму суттєво доповнюють матеріали з
історії української історіографії, зокрема її діаспорної гілки;

 вже визнаним досягненням часопису є наукова

розробка його авторами, Любомиром Винаром зокрема,
грушевськознавства, обґрунтування його як окремої міждисциплінарної
ділянки наукових досліджень українознавства, яка набула
широко розвою за роки незалежності в Україні;

 донині свою актуальність зберігає ідея створення
наукового історичного атласу України (що залишається, за
термінологією авторів журналу УІТ, справою національного
престижу )-

На методологічних засадах, альтернативних до
обмежених ідеологічних настанов, нав язуваних радянським
історикам, із врахуванням досвіду світової науки науковцями з
Українського історичного товариства було опрацьовано ряд
теоретичних проблем та історіографічних тем й сюжетів, які з
політичних причин не розроблялися у попередній період в
Україні, s це забезпечило певний поступ української історичної
науки в 1990-х роках, пришвидшило процеси її перебудови.
Високий аналітичний рівень наукових розвідок та закладений у
них багатий, а часом навіть унікальний фактологічний
матеріал з історії України, напрацьований у зарубіжних архівах, був
майже невідомий до останнього періоду історикам в Україні, а
нині широко використовується. Про це свідчать численні
посилання на публікації з Українського історика  в сучасній
науковій літературі.

Вагомий внесок в українське історичне
джерелознавство становлять опубліковані на сторінках журналу УІТ цінні
документальні матеріали. Саме завдяки цьому вперше до
наукового обігу введено рідкісні документи із різних
зарубіжних архівів  як державних, так і громадських організацій та
приватних збірок  а в останній період і архівів України.
Запровадження від перших років існування спеціального
окремого розділу для публікації архівних документів поставило
журнал на міцний джерельний фундамент, спрямувало до
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поширення джерельної бази української історіографії.
Здійснений аналіз діаспорного історико-українознавчого видання
в історіографічному та джерелознавчому аспектах дозволяє
констатувати, що у багатьох напрямах історичного
джерелознавства української історії та культури журнал Українського
історичного товариства у попередній період суттєво
випереджав інші аналогічні видання України та діаспори, що
виявилося, зокрема, у практиці публікації численних джерельних
матеріалів. У порівнянні з іншими зарубіжними науково-
історичними виданнями наукові та джерельні публікації,
здійснені у журналі УІТ, є більш приступними для широкого
кола наших дослідників, оскільки переважна більшість із них
подається українською мовою або з паралельним перекладом
з іноземної.

Журнал Український історик  серед інших аналогічних
видань заслуговує високої оцінки за збереження кращих
наукових традицій національної історіографії у часи панування на
батьківщині русифікованої історико-партійної версії минулого
України, що виявилося не лише у науковій діяльності
діаспорних вчених, але й у моральній підтримці, яка надавалася зі
сторінок журналу тим історикам в Україні, які прагнули
об єктивних досліджень і принципово не поступалися
режимному тискові, які першими включалися у трансформаційні
процеси. Залучаючи до співпраці вже з кінця 1980-х років авторів з
України, надаючи їм свої сторінки для наукових публікацій,
журнал УІТ практично сприяв фаховому становленню нового
покоління українських істориків, вільного від ідеологічного
багажу минулого. Своєю наступальною позицією, що
проявлялася зокрема в оглядових історіографічних матеріалах, в яких
на зламі 1980-х  1990-х років гостро критикувалися Інститут
історії Академії наук України і його Український історичний
журнал  (так само через матеріали рецензійного розділу і
наукової хроніки), журнал УІТ сприяв прискоренню перебудови у
1990-х роках української історичної науки з орієнтацією на
рівень світової.

Заснований на зарубіжжі 1963 року Український
історик , що появився як науково-інформаційне видання, ініційо¬
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ване українськими науковцями діаспори, із набуттям статусу
офіційного друкованого органа Українського історичного
товариства прогресував до рівня наукового журналу української
історіографа. Зараз це  загальноукраїнське наукове видання,
широко відоме співпрацею істориків України і діаспори. Як
явище видатне й цілком самобутнє, журнал посідає особливе
місце в українській історіографічному процесі, і це дозволяє
нам вести мову про феномен Українського історика .
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Оглоблин Дмитро 142,143
Одарченко Петро 142, 184, 217, 269, 281
Окиншевич Лев 142, 269,281
ОкружкоА. 128
Олег 124

Олесницький Євген 195

Олесь Олександр 148, 248
Олянчин Домет 255, 269, 282, 294
Омельченко Василь 60,148,165, 251, 253, 256,273, 293,295
Онацький Євген 53, 155, 167, 193, 200, 222, 223, 265, 269, 282

Орлик Пилип 180, 217, 278
Островський Д. 220
Остроградський Михайло 149
Острозькі 148

Павловський Вадим 286

Павлюк Віктор 253
Падох Ярослав 282, 286
ПанасюкМ. 38,46
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Панейко В. 195

Панченко В. 165

Паньківський Кость 231

Панькова Світлана 164, 232, 297

Пасічник Ігор 80
Паскевичі 147

Пастернак Ярослав 8, 10, 36, 47, 53, 81, 142, 193, 195, 208, 211,
223, 225, 269, 272, ТП, 280, 283, 299

Пекар Анастасій 270, 281
Пеленський Ярослав 77
Пелеш Юрій 281
Перковський Арнольд 123
Перовські 149
Петлюра Симон 193, 195,196, 220, 276
Петлюри 148, 165
Петровський Микола 29, 268, 283, 274, 298, 299
Петручок Іван 38,45, 78, 79
Петрушевич Євген 195
Петрушевський Д. 149
Підгайний Семен 248, 269, 283,284
Пінчук Юрій 173
Піскун Валентина 85
Плохій Сергій 216
Погребенник Федір 241, 284, 299
Подолинський Сергій 155, 167
Покорна А. 147,164
Полетики 148, 165
Полонська-Василенко Наталія 7,10,16,23,36,40,44,47, 52, 53,
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Полоцький С. 148
Попова Тетяна 112,114
Потапенко О. 149

Починок Теофіл 196, 220
Приймак Тома 18, 228, 287
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Пристай Роман 57
Пріцак Омелян 99, 175, 216, 245, 272, 287, 292
Прокоп М. 33, 76
Прокопович В. 145
Процик Анна 241, 287
Процюк С. 271
Пшеничний Євген 190,195, 219,220, 232

Радакова Олена 221
Радейко М. 179
Раковский Іван 195

Раммельмейер Олександра 197
Рахманний Роман 118

Ревуцький В. 286
Ричка Володимир 67, 85, 287
Розумовський Кирило 149
Розумовські 147
Романів Олег 276

Романовичі 275, 299

Романчук Юліан 195,185
Романюк М. 167

Росгун Василь 142, 206
Ростун Тетяна 142
Рубчак Богдан 60
РудичФ. 117
Рудницький Ярослав 163
Румянцева В. 144,164
Русова Софія 196
Рюриковичі 148

Саблуков I. 149
Савчук Юрій 164
Самовидець 217
Санцевич Анатолій 17, 23, 72,95,113,162, 269, 284, 299

Сарбей Віталій 123
Сахновський Євген 96,101,112,113,114
Сварник Галина 169, 220,232, 287
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Свірінга Роберт 101,115
Сенютович-Бережний В. 148, 165, 287
Сербин Роман 155, 167, 185, 218
Сергієнко Григорій 173
Сергійчук Володимир 18, 66, 79, 85, 148, 165, 169, 190, 208, 219,

232, 264, 287, 297
Сидоренко Олександр 252, 266, 280, 287
Синявська Ніна 284

Синявський Антін 241, 268, 284,291, 299

Сисин Френк 99, 236
Ситник Олександр 86, 199, 220, 221,239, 240, 241, 267,276,290,
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Сільвестрова К. 112,113
Сірка А. 231
Сірка Й. 231
Січинський Ярослав 195
Скоропадський Петро 274
Слабченко Михайло 59, 145, 193,200,222, 248, 268, 285
Сластіон Опанас 145

Сметанін В. 191, 219

Сметона Антанас 196

Смішко Маркіян 269,272,285
Смолій Валерій 232, 287
Соловйов Володимир 149
Солонсъка Я. 159, 162
Соневицький Леонід 33, 225, 236, 237, 241, 248, 269, 285, 290
Сороковський Андрій 271, 277,299
Сосса Р. 128,159, 160
Сотниченко Г. 145

Сохань Павло 65, 85

Сохоцька Христина 83
Сталін 72, 170
Стебельский Ігор 60, 126, 129,135,160,161, 161,162, 287
Стебницький Петро 196, 220
Степанков Валерій 232, 287
Стецюк С. 229

322



Стовба Олександр 148,165, 187, 217
Столипін Петро 183
Стороженко А. 145
Страшко В. 217
Стрельский В ячеслав 159, 215
Стрельский Геннвдій 164
Струк Дмитро 287
Студинський Кирило 196, 219
Субтельний Орест 18, 60, 99,180, 217,280,287
Суша Яків 179, 216
Сушко Роман 140

Таран Лідія 114
Тарнавський Остап 279
Тельвак Віталій 232

Тесля Іван 128, 130,131,160,161

Тимошенко Леонід 253

Тихомиров Михайло 169,170
Ткаченко Микола 123

Толочко Петро 242, 291
Толстой Олексій 149

Томашівський Степан 189, 190,193,195

Туптало Данило 148
Тютько Евген 128,160

Ульяновський Василь 232, 287
Ушинський Костянтин 149

Фариняк Е. 196, 220
Феденко Панас 269, 285
Федишин О. 76
Федорова Лариса 221, 248, 287
Федорук Ярослав 271
Фоменко В. 164

Франко Іван 193,195
Француженко Микола 281

ХижнякЗоя 173
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Химка Іван 287

Хинчевська-Геннель Тереза 99
Хмарний I. 148
Хмарський Володимир 196, 287
Хмельницький Богдан 146,177, 244, 245, 274, 285, 291
Хмельницький Юрій 271

Цветаев Дмитро 196

Чабан Микола 195

Чайковський Петро 149

Червоненко С. 76
Чижевський Дмитро 285
Чикаленко Євген 189, 200, 222, 269, 275, 281, 298
Чикаленко Левко 286

Чолган Світлана 266, 297

Чубатий Микола 10, 33, 53, 72, 81, 142, 155, 167, 206, 211, 223,
230, 232, 269, 286

Чупринка Григорій 193, 196, 220

Шаблій Олег 128, 161
Шандра Валентина 167
Шанковський Лев 92,113,125
Шаповал Юрій 169,190,219,232, 287
Швидько Ганна 287
Шевченко Ігор 99
Шевченко Тарас 248, 281
Шевченко Федір 49, 80, 94, 109, 113, 123, 159, 175
Шептицький Андрій 142, 276, 279
Шерер Марія 276
Шовкопляс Іван 123

Шраг Ілля 193, 195, 196, 220
ШтенбергЯ. 164
Штогрин Дмитро 60, 155, 167, 167, 266, 277, 287, 297
Шумелда Яків 242, 267

Щербаківський Вадим 200, 221,248
Щербаківський Данило 139, 268,286
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Юркевич Віктор 196
Юркевич Памфіл 149
Юшков Серафим 29, 75

Яворницький Дмитро 62,196, 220
ЯзинськийА. 149

Яковенко Наталія 73, 74, 114,117

Яковлів Андрій 193, 195
Янсоній Йоаннес 178

Ярослав Мудрий 124, 226, 235
Ярошевський Богдан 196, 220
Ясь Олексій 267, 292
Яцунський Виктор 122,159





Наукове видання

Людмила Сакада

"УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИК":

ГЕНЕЗА, ТЕМАТИКА, ПОСТАТІ

Монографія

Видання Українського історичного товариства
Серія "Історіографічні студії", число 1

Редактор серії
доктор філософії, професор Любомир Винар

Наукові редактори
кандидат історичних наук Ігор Гирич

доктор історичних наук, професор Юрій Макар

Мовний редактор

кандидат філологічних наук Галина Бурлака

Оригінал-макет
Тарас Олійник

Підписано до друку 3.09.2003 р.
Формат 60x84/16. Гарнітура "Мініон .

Друк офсетний. Умови, друк. арк. 19,06.
Обл.-вид. арк. 18,8. Наклад 500 прим.

Видавництво імені Олени Тел іти.

Реєстраційне свідоцтво № 21638468, видане 15.02.95.

01010, Київ, 10, вул. Івана Мазепи, 6.

ЗАТ ВІПОЛ". ДК № 15
03151, Київ, вул. Волинська, 60

Зам. 3-2183.




