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висвітленню першого пункту порядку денно
го з’їзду — доповідей з місць. Коротко ви
кладений зміст усіх 15 доповідей, які були 
заслухані з’їздом, і показано значне поліп
шення роботи партійних організацій в ма
сах за час, що минув після І з’їзду 
КП(б)У. Докладно висвітлено в брошурі 
обговорення на з’їзді діяльності ЦК 
КП(б)У, гостру критику делегатами недолі
ків і грубих помилок його роботи. Автор 
детально виклав також обговорення делега
тами всіх основних питань порядку денного: 
про поточний момент і завдання КП(б)У, 
про взаємовідносини між партійними комі
тетами і ревкомами, про професійний рух 
та ін. Таке висвітлення роботи з’їздів і кон
ференцій партії має дуже важливе значен
ня і заслуговує схвалення. Воно дає мож
ливість читачеві скласти більш глибоке уяв
лення про партійні з’їзди і конференції як 
органи колективної думки і колективного 
керівництва.

Авторові вдалося подолати один з най
більших недоліків старої літератури, яка по
давала історію безім’яною. В брошурі по
казані партійні працівники, рядові комуні
сти, герої громадянської війни, полководці 
і т. д.

В останньому, третьому, розділі брошури 
автор дає грунтовну оцінку значення
II з ’їзду КП(б)У і коротко висвітлює бо
ротьбу більшовиків України за виконання 
рішень з’їзду. В брошурі цілком правильно 
підкреслюється, що рішення II з’їзду 
КП(б)У відіграли велику роль не тільки в 
справі організації вигнання німецьких оку
пантів з території України, а й в  справі 
мобілізації партійних організацій і всіх тру
дящих на підготовку відсічі антантівським 
інтервентам.

Хороша в цілому книжка М. Погребін- 
ського про II з ’їзд КП(б)У не позбавлена

окремих недоліків. Слід було б більше ува
ги приділити висвітленню братерської допо
моги російського народу українському в 
його запеклій боротьбі проти буржуазно-на
ціоналістичної контрреволюції та іноземних 
окупантів. Дуже стисло висвітлено роль 
України в боротьбі Радянської влади проти 
німецького і англо-франко-американського 
імперіалізму та внутрішньої буржуазно-на
ціоналістичної контрреволюції.

На нашу думку, окремі місця брошури 
перевантажені переліком прізвищ і імен. 
Зайвим є, наприклад, перелік в такій попу
лярній брошурі складу президії та мандат
ної комісії II з ’їзду КП(б)У, складу окре
мих комітетів партійних організацій і т. д.

В цілому ж брошура про II з’їзд КП(б)У 
буде з інтересом сприйнята читачами.

Слід висловити кілька критичних заува
жень і на адресу Держполітвидаву УРСР. 
Нам здається, що до авторів, які працюють 
над серією брошур про з’їзди і конференції 
КП(б)У, повинні бути пред’явлені певні ви
моги щодо розміру брошур, їх характеру,, 
оформлення наукового апарату і т. д. Так, 
рецензовані нами брошури мають різний 
обсяг, різне співвідношення матеріалу, який 
стосується безпосередньо висвітлення робо
ти з’їздів: в першій брошурі менше !/4 об
сягу, в другій Уг обсягу; різний характер 
висвітлення матеріалу: перша брошура яв
ляє собою популярну розповідь, друга має 
більш дослідницький характер. Обидві бро
шури дуже недбало оформлені в археогра
фічному відношенні. Зустрічаються непра
вильні назви архівів1 багато фактів подаєть
ся без посилань на джерела, одні прізвища 
подаються з ініціалами, інші без них і т. д~ 
Всі ці недоліки треба виправити при підго
товці наступних брошур.

Г. МУЛТИХ , В. САМОФАЛОВ

РОЛЬ НАРОДНИХ МАС, КЛАСІВ, ПАРТІЙ І ОСОБИ В ІСТОРІЇ

Роль народных масс и личности в истории, Институт 
философии Академии наук СССР. Государственное 
издательство политической литературы. Москва,

1957, 376 стор.

Інститут філософії Академії наук СРСР 
видав колективну монографію, присвячену 

' одній з найважливіших проблем історично
го матеріалізму — ролі народних мас та 

»особи в історії. Зміст праці ширший, ніж 
зазначено в назві книги. В монографії 
зроблена вдала спроба систематичного 
розгляду співвідношення і ролі народних 
мас, класів, партій і видатних осіб у роз
витку і революційному перетворенні су
спільства.

Марксизм-ленінізм незаперечно довів, що 
історія суспільства є, в першу чергу, істо
рією розвитку виробництва, виробничих 
відносин людей. Роль народу як справ
жнього творця історії вперше науково бу
ла обгрунтована марксистсько-ленінською

(теорією і відстояна в рішучій боротьбі з 
ідеалізмом. Марксизм-ленінізм антинауко
вим ідеалістичним домислам протиставив 
матеріалістичне розуміння історії і цим са
мим заклав тверді основи для розв’язання 
однієї з найбільш заплутаних у минулому 
проблем — про роль народних мас і особи в 
історії.

Наукова і всебічна розробка цієї важ
ливої проблеми необхідна тому, що бага
то питань її ще не розв’язано, а тимчасом з 
кожним днем виникають все нові й нові 
завдання в справі вивчення ролі народних 
мас. Це одне з корінних питань марксист
сько-ленінського світогляду і науки про су
спільство, а також одне з питань політики 
Комуністичної партії.
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В розробці проблеми про роль народних 
мас в історії широке поле діяльності не ли
ше для філософії, а й для всіх інших су
спільних наук. Адже ж необхідно розкрива
ти, творчо осмислювати не тільки роль на
роду в далекому минулому, але все нове, 
що зароджується і розвивається в умовах, 
коли активними і свідомими творцями істо
рії стали сотні і сотні мільйонів трудящих 
в країнах соціалізму. В цих умовах творча 
роль народних мас не тільки зростає, а й 
набирає нової якості і форми. В ході тих 
змін, які внесено народом у розвиток су
спільства, змінюється і сам народ.

Дальша наукова розробка цієї важливої 
проблеми необхідная тому, що навколо неї 
і в минулому і особливо в наші часи ве
деться запекла боротьба між силами про
гресу і реакції. Однією з важливих пози
тивних якостей книги є те, що вона напи
сана в наступально-партійному дусі. В ній 
викриваються ворожі теорії, як ті, що ви
никли раніше, так і ті, що поширені тепер 
у капіталістичному світі. —

Рецензована праця відіграє позитивну 
роль у справі підвищення науково-теоретич
ного )̂івня працівників ідеологічного фрон
ту. В книзі мова йде про питання, у ви
світленні яких до недавнього часу мали 
місце відступи від марксистсько-ленінського 
розуміння ролі народних мас і особи в іс
торії, ролі Комуністичної партії як орга
нізуючої сили в справі побудови комунізму.

За кілька останніх років вийшло в. світ 
ряд статей і брошур про роль народних мас 
в історії, з’являються і більші за розміром 
праці, як про це свідчить рецензована 
книга. Проте цю проблему, більше роз
робляють філософи, і як не дивно, її майже 
не торкаються історики, хоч раніше одні 
і другі допускалися по суті одних і тих же 
помилок. Історики поки не переступили за 
межі окремих статей і загальних тверджень 
про роль народних мас і особи в історії. )  
Треба й історикам взятись більш активно 
за висвітлення цього питання, тим більше, 
що перед ними стоять і свої, специфічні 
завдання, які визначаються самим характе
ром історичної науки.

Рецензована книга заслуговує високої 
оцінки, висвітлення основних питань і ви
сновки авторів не викликають заперечень. 
Наші зауваження мають скоріше, харак
тер міркувань, які насамперед стосуються 
історії.

Перший і найбільший розділ книги іпри- 
свячено народові — творцю історії. В цьому 
розділі мова йде про те, як у домарксист
ській соціології розглядалась роль народ
них мас в історії, говориться про той пере
ворот, який внесено марксизмом у розв’я
зання цієї проблеми на новій, матеріаліс
тичній основі, показано і роль народних 
мас у розвитку матеріального виробництва 
в досоціалістичних класових формаціях, їх 
роль у політичному розвитку класового су
спільства, а також у розвитку духовної 
культури. Авторам довелося багато попра
цювати над висвітленням цих проблем.

Книга написана про народ, але звертає ^  
на себе увагу те, що не показано, як сам 
народ розцінює свою роль, своє значення  ̂ /  
Адже в усній творчості кожного народу 
можна знайти про це багато свідчень. Так, 
наприклад, на Україні народ говорить: 
«Громада — велика сила», «Громада— ве
ликий чоловік», «Більший чоловік — громат 
да, ніж пан» та інші. Відоме стародавнє 
китайське прислів’я: «Якщо весь народ зіт
хне — буде буря, якщо народ тупне но
гою— буде землетрус».

Філософи, так само, як історики в сво
їх теоретичних працях про народ більше 
спираються на висловлювання окремих дія
чів, але ще безпосередньо не вивчають 
світогляду народних мас. не використову
ють джерела, створені самим народом. Бу
ло б дуже корисно, коли б ілорики (на
певно, це стосується і філософів) напи
сали ряд праць про те, як сам народ ста  ̂
вив ряд проблем і вирішував їх.

В книзі вірно показано, що в домарк
систській соціології в питанні про роль на
родних мас вчені виходили з неправильних 
ідеалістичних позицій. Наведено і_ ряд при
кладів цього з різних часів і країн. Згаду
ються і ті діячі, які співчутливо ставилися 
до народу. Але в книзі не наводиться жод
ного прикладу до XVIII ст. з вітчизняної 
історії.

На стор. 10 названі імена соиіалістів- 
утопістів революційно-демократичного на
пряму, що вірили в революційні можливо
сті народу, розглядали його як велику твор
чу силу. Серед них вказані і Іван Франко 
та Леся Українка. Відомо, що саме у них 
в оцінді ролі народних мас позначився 
вплив марксизму. Іван Франко в своїй 
творчості не раз безпосередньо звертався 
в цьому питанні до творів К. Маркса і 
Ф. Енгельса. І цей вплив Маркса і Енгель
са на оцінку І. Франком і Лесею Україн
кою ролі мас не можна обходити в літера
турі.

Підхід до висвітлення кожного питання 
має бути історичним. Деякі місця в книзі 
щодо цього вимагають уточнення. Так, на 
думку авторів, на поглядах богословів не
має потреби спинятися, бо вони не «ста
новлять наукового інтересу» (стор. 7). По
годитись з цим важко, бо відомо, що ці по
гляди довгий час були панівними в ідеоло
гії, а тому сказати про них в книзі корот
ко була потреба.

В книзі (стор. 10—12) розглядаються по
гляди одного з видатних виразників ідей 
революційної демократії, народної влади 
Бабефа. Твердження про те, що у «бабу- 
вистів не було і не могло бути наукового 
розуміння історичної ролі пролетаріату як 
окремого суспільного класу», що «вони на
віть не виділяли пролетаріат з усієї неіму- 
щої маси», нічого не розкриває. Адже ж 
потрібно було хоч кілька слів сказати про 
становище і роль пролетаріату в кінці 
XVIII і на початку XIX ст. у Франції. Не 
відчувається історизму і при викладі по
глядів Радіщева, Герцена, Добролюбова,
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Чернишевського і Писарева. їх погляди, ок
ремі висловлювання подаються без ув'яз
ки з епохою, не показано боротьби цих 
діячів проти реакційних теорій. Слід було
б відзначити, що в епоху кріпосництва та 
самодержавства в Росії панівними в со
ціології були реакційні погляди на роль 
народу, про що у книзі немає ні слова, то
ді і боротьба прогресивних сил виступала
б більш яскраво і конкретно.

На стор. ЗО—36 спеціально пояснюється 
поняття «народ». Але ні слова про те, як 
розвивалося це поняття, що під ним розу
міли діячі різних епох. Може, з’ясуванням 
цього мають більше займатися історики, але 
й філософам про це не слід забувати.

Як не дивно, але, на жаль, в такій спе
ціальній праці чомусь немає визначення 
поняття «народ». Адже ж твердження, що 
«термінами «народ», «народні маси» в на
шій літературі прийнято визначати («обо- 
значать») перш за все основну масу людей 
всякого суспільства» (стор. 31), ще не є 
визначенням. Слід відзначити, що спроби 
дати визначення цього поняття були вже в 
радянській історичній літературі

Класики марксизму-ленінізму в поняття 
«народ» завжди вкладали певний зміст, 
підходячи до цієї категорії історично. Во
ни рішуче боролися проти зловживання 
словом «народ», вимагали, щоб ним не при
кривались поняття класів, їх взаємовідно
сини, суперечності і боротьба. Карл Маркс, 
вживаючи слово «народ», «не затушовував 
цим словом різниці класів, а об’єднував 
певні елементи, здатні довести до кінця 
революцію»,— писав В. І. Ленін2.

В такій книзі необхідно було б спинити
ся на визначенні поняття «маси». Вислов
лювання класиків марксизму-ленінізму да
ють всі підстави ставити і розв’язувати це 
питання як у спеціальних філософських, так
і в історичних працях.

В книзі показано, що К- Маркс, Ф. Ен
гельс, В. І. Ленін були творцями нового, 
наукового вчення про роль народних мас. 
Але обмежитися цим не можна. В книзі 
слід було б підкреслити, якщо й не наво
дити прикладів (це мають зробити істори
ки), що класики марксизму-ленінізму в 
своїй практичній діяльності, в своїх пра
цях проводили цю теорію в життя.

Виробництво матеріальних благ є те спе
цифічне, що характеризує суспільство з йо
го особливими закономірностями. Виробни
цтво є визначальною основою історії. Саме 
в цьому особливо яскра'во виступає роль 
народних мас. Вірно зробили автори, що в 
книзі приділили цьому питанню значну 
увагу як при розгляді ролі народних мас 
у досоціалістичних формаціях, так і у со
ціалістичному суспільстві. Читаючи цей 
розділ, бачиш, скільки ще необхідно зроби
ти історикам, які в своїх працях поки що

1 Див., наприклад, А. П. Б у т е н к о ,  О 
содержании понятия «народ», «Вопросы ис
тории», 1955, № 3, стор. 131—135.

2 В. I. Л е н і нг Твори, т. 9, стор. 107.

говорили більше про те, що продукувалося, 
і дуже мало про те, як саме це робилося. 
Історикам необхідно більше і конкретніше 
висвітлювати питання про значення люд
ської праці і про розвиток виробництва.

В своїй книзі філософи зробили спробу 
всебічно показати роль народних мас. Але 
не все ще розроблено рівноцінно. Наприк
лад, таке важливе питання, як «Творча 
роль народних мас в період революції», ви
кладено на двох сторінках (стор. 70—71). 
До того ж автори обмежилися викладом 
загальновідомого матеріалу. Необхідно бу
ло розкрити відоме положення В. І. Леніна 
про те, що «ніколи маса народу не здат
на виступити таким активним творцем но
вих суспільних порядків, як під час револю
ції» *.

Слід було хоч відзначити, що великі на
родні рухи і особливо революції є вихід
ним моментом для визначення рівня роз
витку і внутрішньої природи різних класів. 
Не можна обходити і значення революцій
них традицій для розвитку суспільства. Це 
стосується може не стільки філософів, 
скільки істориків, які повинні ширше і глиб
ше показувати значення революційних по
дій і тих прогресивних традицій, які збері
гаються народом.

Недоцільно об’єднувати в одному пара
графі такі різні питання, як «роль народних 
мас в національно-визвольному русі і в су
часній боротьбі за мир, демократію і со
ціалізм» (стор. 79—90). Між іншим, в кни
зі ні слова не сказано про те, що націо
нально-визвольний рух у різний  ̂час набу
ває різного характеру. Про найактивнішу 
участь народних мас у визвольних війнах 
говориться в книзі (стор. 90—91), але при
чина цього явища не розкрита. Тверджен
ня про те, що «національний гніт нер дко 
поєднується з класовим» (стор. 93), треба 
було б викласти чіткіше. Чому «нерідко», 
коли відомо, що національний гніт є супут
ником класового гноблення? Національний 
гніт зникає тільки в безкласовому соціалі
стичному суспільстві. ,

Цікавий за змістом і новим щодо поста
новки багатьох питань є параграф про роль 
народних мас у розвитку духовної культу
ри. На жаль, не всі питання викладені пов
но, а така важлива і складна проблема, як 
ставлення до культурної спадщини, оцінка 
її зовсім обійдена в книжці.

Перший розділ закінчується викладом 
досягнень радянської історичної науки, яка, 
керуючись теорією і методом марксизму- 
ленінізму, розв’язала ряд важливих пи
тань, розвінчала ряд ворожих, антинарод
них теорій. Все це вірно, але необхідно бу
ло звернути увагу і на те, що в галузі тео
ретичної розробки багатьох питань про 
роль народних мас в історії перед істори
ками ще стоять серйозні і важливі завдан
ня. І не тільки перед істориками, а й пе
ред літературознавцями, філософами і пред
ставниками інших галузей суспільних наук.

1 В. І. Ле н і н ,  Твори, т. 9, стор. 88—89.
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Вірно зробили автори, виділивши в окре
мий (другий) розділ питання про творчу 
роль народних мас у розвитку соціалістич
ного суспільства. В другому розділі роз

глядаються питання, які безпосередньо 
зв’язані з нашою сучасністю. На цю тему 
дуже мало написано, а ще менше узагаль
нено. Саме тут широке і безмежне поле для 
досліджень, особливо для істориків.

В другому розділі висвітлено такі важ
ливі питання, як соціалістичне перетворення 
суспільства і залучення всього народу до 
активної історичної творчості, розкрито но
ву, якісно відмінну роль народних мас в 
економічному, політичному і культурному 
житті при соціалізмі, джерела зростання і 
шляхи підвищення творчої активності мас. 
Цей розділ показує, що питання про твор
чу роль народних мас є не тільки теоретич
ним, а й питанням практики соціалістично
го будівництва. Недоліком цього розділу € 
те, що в ньому, головним чином, наводять
ся приклади з життя Радянського Союзу і 
дуже мало і випадкова говорять про роль 
народних мас в інших країнах соціалізму. 
Багато є спільного між цими країнами, але 
€ і специфічне, що свідчить про багато
гранність історичного процесу.

В рецензованій книзі іноді окремі явища 
розглядаються однобічно. Цікаві дані, на
приклад, наводяться про підвищення про
дуктивності праці, шляхом творчої участі 
мільйонів трудящих у справі технічного 
прогресу. Це свідчить не тільки про зро
стання ролі народних мас при соціалізмі, а 
й про те, що тільки при соціалізмі можливе 
ліквідування прірви, яка існувала раніше 
між розумовою і фізичною працею, що 
розширився сам діапазон творчості народ
них мас при соціалізмі.

В Радянському Союзі, в країнах Народ
ної демократії, де народ позбувся пут капі
талу, до активної творчості піднялися сот
ні мільйонів трудящих. В таких умовах 
змінюється і роль особи, зростає роль пар
тії. Партія, як передовий загін трудящих,
€ вождем, виразником і захисником інтере
сів мільйонів трудівників. Партія, спираю
чись на величезний досвід мас, на мобілі- 
зуючу силу революційної теорії, розкриває 
перспективу руху вперед.

Наявність у монографії спеціального (тре
тього) розділу «Комуністична партія—по
літичний вождь і керівник народних мас у 
боротьбі за революційне перетворення су
спільства» також свідчить про те, що ав
тори по-новому підійшли до вирішення ос
новної проблеми книги. В цілому розділ не 
викликає заперечень'. На їжаль, не всі пи
тання, викладені в ньому, зв’язані з ос
новною проблемою книги, трапляються сми
слові повторення того, про що йшла мова 
в інших розділах, мало прикладів з діяль
ності братніх комуністичних і робітничих 
партій в країнах соціалізму.

В четвертому розділі книги «Роль особи 
в історії, в розвитку суспільства» даєть
ся критика різних ідеалістичних поглядів на

роль особи в історії, розкриваються соці
альні і гносеологічні корені суб’єктивно- 
ідеалістичних теорій. В цьому розділі грун
товно викладено марксистський погляд на 
роль особи у різних галузях суспільного 
життя, показано боротьбу КПРС проти 
культу особи і його наслідків. Ці питання 
дуже важливі. Адже ж відомо, що саме в 
оцінці ролі особи в історії реакційні сили 
докладали найбільше зусиль, щоб перекру
тити історичну дійсність. Відомі окремі від
хилення від марксистсько-ленінського розу
міння цього питання і в радянській літера
турі, що пояснюється ігноруванням окреми
ми авторами ленінського положення про те, 
що політику в серйозному розумінні слова 
можуть робити тільки маси.

В четвертому розділі є смислові повто
рення положень, викладених у першому 
розділі книги. Взагалі повторення свідчать 
про те, що структуру книги треба було кра
ще продумати. Трапляються тут і дрібні 
неточності. Так, наприклад, критикуючи 
твердження буржуазних учених про те, що 
середні івіки не мали потреби у видатних 
людях, а тому й не висунули їх, автори за
значають, що «середні віки мали таких іс
торичних діячів, яких вони заслуговували», 
що тоді обставини не сприяли діям геніаль
них людей (стор. 303—304). Це твердження 
дуже загальне і далеко не повне. Очевид  ̂
но, більш конкретно повинні висвітлити це 
питання історики. Історичні факти свідчать, 
що Ян Гус, Жижка і Томас Мюнцер від
стоювали не тільки інтереси селянства, як 
про це сказано в книзі (стор. 312), а й ін
ших верств населення.

Книга закінчується невеликим п’ятим роз
ділом, озаглавленим — «Сучасна буржуаз
на соціологія та історіографія про роль на
родних мас і особи в історії», де яскраво 
показано неспроможність сучасної буржуаз
ної науки розв’язувати кардинальні пробле
ми. В сучасній буржуазній літературі поши
рюються теорії про роль народних мас, які 
висловлювалися їв найчорніші часи средньо- 
віччя. Робиться все можливе, щоб виправ
дати, продовжити існування капіталізму. 
Ідеологи імперіалізму дійшли до повного 
маразму, оголошуючи народні маси, які 
своєю працею створюють всі матеріальні і 
духовні цінності, «зайвими» людьми і дово
дячи «необхідність» знищення половини 
людства. Про таких лжевчених 100 з лиш
ком років тому писав В. Г. Бєлінський: 
«Люди, які зневажають народ; бачать у ньо
му тільки темний і грубий натовп, що його 
треба держати постійно в роботі й голо
ді, такі люди тепер не варті заперечень. Це 
або дурні, або негідники, або те й інше 
разом... Подібним думкам слід було б на
родитися тільки в лісах, виходити з твердо
лобих голів звіриних».

Народи світу дедалі більше переконують
ся, що майбутнє належить новій, соціаліс
тичній системі, яка будується народними 
масами, розкутими від пут капіталу. 

Колективну працю радянських філософів
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прочитає з інтересом і з гордістю за свою сько-ленінського вчення розкривали на ба-
Батьківщину кожний радянський громадя- гатьох конкретних прикладах роль народу,
нин. Тепер слово за істориками. Вони по- класів, партій і особи в історії,
виниі дати праці, які б на основі марксист- j ^  ф П JU £B 4E H K O

МІСЦЕ І РОЛЬ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

В. А. Г о л о_бхи-К-й-и, Запорожское казачество, 
Госполитиздаг УССР, К-, 1957, 462 стор.

Запорозька Січ більше двох століть віді
гравала визначну роль в боротьбі україн
ського народу за соціальну ї національну 
незалежність. Проте до останнього часу не 
було створено більш-менш значних праць на 
цю важливу тему.

До 300-річчя возз’єднання України з Ро
сією вийшло в світ багато книг і брошур, а 
також журнальних та газетних статей, у 
яких в тій чи іншій мірі автори торкалися 
історії Січі, ролі запорозьких козаків у ви
звольній боротьбі українського народу. То
ді ж була опублікована брошура К. Гусли- 
стого і О. Апанович, присвячена висвітлен
ню історичного значення Запорозької Січі 
та її ролі в історії українського народу1.

Але вся ця література поки ще не може 
задовольнити інтересу читачів до Історії За
порозької Січі, не говорячи вже про широкі 
кола істориків. Тези про 300-річчя возз’єд
нання України з Росією (1654—ІУ54 рр.), 
схвалені Центральним Комітетом Комуні
стичної партії Радянського Союзу, постави
ли перед радянськими істориками завдання 
всебічно висвітлити прогресивну роль Запо
розької Січі в історії українського народу.

Історія Запорозької Січі довгий час була 
предметом запеклих суперечок, ареною го
строї боротьби між ученими різних напря
мів. Досі в радянській історичній літера
турі не було жодної грунтовної праці з 
цього питання. Особливо слабо в існуючій 
літературі показана соціально-економічна 
історія Запорозької Січі.

У 1957 р. Держполітвидав УРСР випустив 
у світ книгу професора В. О. Голобуцького, 
присвячену цій важливій темі. Нам здаєть
ся, що названа праця в значній мірі запов
нює прогалину, яка існувала в нашій літе
ратурі. В книзі вірно вирішуються найваж
ливіші питання історії Запорозької Січі, ге
роїчної боротьби запорозьких козаків за 
соціальне і національне визволення україн
ського народу.

Книга проф. В. О. Голобуцького «Запо- 
рожское казачество» складається з вступу 
і чотирнадцяти розділів, в яких викладено 
основні етапи історії Запорозької Січі. У 
вступі дано короткий, але чіткий аналіз 
існуючої літератури про Запорозьку Січ. 
Велику увагу автор приділяє викриттю ан
тиісторичних тверджень^ буржуазно-націо
налістичної історіографії і насамперед по

1 К. Г у с л и с т и й ,  О. А п а н о в и ч ,  
Запорозька Січ та її прогресивна роль в 
історії українського народу, Держполітви
дав, К., 1954.

глядів найтиповішого її представника 
М. С. Грушевського.

Як відомо, українські буржуазно-націо- 
налістичні історики В. Антонович, М. Гру- 
шевський та інші, виходячи з своєї реак
ційної «теорії» безкласовості українського 
народу, намагалися показати Запорозьку 
Січ, як і козацтво взагалі, у вигляді без
класової організації, де нібито панували со
ціальна «гармонія», «братерство» і «рів
ність». Проповіддю войовничого буржуазно
го націоналізму, національної винятковості, 
«безкласовості» українського народу у ми
нулому, які нібито знайшли свій вираз в 
українському козацтві, Грушевський прагнув 
зруйнувати тісний бойовий союз українсько
го і російського народів у боротьбі за ви
зволення з-під влади поміщиків та буржуа
зії і підкорити українських трудящих згуб
ному впливу націоналістичної буржуазії.

Перший розділ рецензованої праці при
свячений описові становища українського 
народу в XV — першій половині XVI ст. 
і виникненню козацтва. На численних при
кладах автор показує нестерпне становище 
українського селянства того часу. Магнати 
і шляхта грабували і вбивали селян, силою 
примушували їх селитися на своїх землях, 
заковували у кайдани, ув’язнювали в тюрми, 
спалювали на вогнищі, топтали кіньми, 
цькували собаками і вішали. В цьому ж роз
ділі говориться про страшні турецько-татар
ські навали на Україну, зокрема на півден
ні її райони.

В цих надзвичайно тяжких умовах виник
ло, росло й міцніло дніпровське козацтво, 
сила, якій судилося відіграти в історії укра
їнського народу таку визначну роль.

За дніпровські пороги, не лякаючись не
безпеки, втікали від панської неволі селяни 
України. Вони створили ядро козацтва.
З посиленням соціального і національного 
гноблення з боку польських магнатів і 
шляхти (особливо після Люблінської унії 
1569 р.), а також із зростанням небезпеки
з боку ханського Криму і султанської Ту
реччини, дніпровське козацтво перетвори
лося у велику суспільну силу. Незабаром 
виник і центр козацтва — Запорозька Січ.

Виникнення Січі — одне з найскладніших 
питань історії України. Як відомо, так зва
ні козацькі літописці (Самовидець, Грабян- 
ко, Величко) пов’язували заснування Запо
розької Січі з ім’ям князя Дмитра Вишне* 
вецького. Багато дослідників (І. М. Кама- 
нін, І. Любавський та інші) не погоджува
лися з твердженням цих літописців і дово


