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ДЕСЯТИЛІТТЯ УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА

(1965— 1975)

У листопаді 1964 року оформилася Ініціятивна Група Українсько
го Історичного Товариства, якої головним завданням: було підготовити 
і перевести установчі -збори У IT та вибрати першу управу Товариства. 
У її оклад входили такі члени: М арко Антонович, Наталія П олопська- 
В асиленко, Богда.н В и нар , Л ю бомир В и нар, Іл л я  Витанович, О лек- 
сандер Д ом бровський , В асиль Д убровськи й , М ихайло Ж д а н л! Ігор Ка~ 
м енецький, Роман К л и м к еви ч , Петро К у р ін н и й , М ихайло М іллер ,
о. Іри ней  Н азарко , О лександер  О глоблин, Є вген  О нацький, Я рослав  
Пастернак і М икола Чубатий. Сам-e завдяки жертв енній -праці вище
згаданих членів І.Г. постало Українське Історичне Товариство.

Вже під кінець 1964 року було розіслано' до українських істориків 
і дослідників окреме повідомлення, в якому були з ’ясовані основні 
заівдання УІТ, а в березні 1965 році у висліді листового- референдуму 
45 членів-основшпгів постало нове товариство. Офіційного датою по
стання УІТ слід уважати 1-го березня 1965 року.

Сьогодні з перспективи десятьох років треба зробити бодай корот
кі підсумки з праці нашого Товариства, визначити його місце у за
гальному розвитку українського та міжнародного -наукового життя та 
поділитися думками про гошни іпраці УІТ на майбутнє.

У моїй розвідці про «Українського Історика» (У.І., ч. З—4, 1973) 
підкреслено, ііцо ґенеза УІТ безпосередньо в’яжеться із виданням 
«Українського Істерика», а також із станом української історичної 
науки на початку4 1960-их років. Отже «Український Історик», якого 
іПерше ЧИСЛО ВИЙШЛО ПІД ,КІНЄЦЬ 1963 рОКу, Дав ОСНОВНИЙ почин до 
організації історичного товариства. Пригадаємо, що у четвертому чис
лі «Українського Історика» за 1964 рік, в якому появився іком унікат  
ініціятивної Групи УІТ також появилася окрема стаття, присвячена 
відзначенню 45-літтю наукової праці професора Олександра Оглоб- 
лина, одного з головних архітектів УІТ і його першого голови. Тепе
рішнє відзначення десятиліття УІТ також збігається із  відзначенням 
ювілею 55-літньої наукової праці і 75-ліття нашого сучасного най
визначнішого історика і голови нашого Товариства. З щирою подя
кою на цьому місці згадуємо про вклад праці проф. О. Оглоблина 
в розбудову Товариства, а заразом сердечно бажаємо йому багато 
дальших років творчої праці на ниві рідної історичної науки.
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Щоб дати задовільну оцінку проробленої праці УІТ слід іопершу 
зупинитися на основних завданнях Товариства, які були накреслені 
його осиоівіниками. І так в офіційному повідомленні УІТ із березня 
1965 року читаємо, що Українське Історичне Товариство ставит^ пе
ред собою такі завдання:
1. Об’єднувати істориків, дослідників допоміжних історичних наук, 

а також активних прихильників української історичної науки.
2. Пильнувати і боронити інтереси вільної української історичної на

уки та ї  кращі традиції.
3. Нотувати й виправляти фальшиві і тенденційні інтерпретації істо

рії України в історичних працях СССР і у вільному світі.
4. Видавати історичний журнал «Український Історик» і допомагати 

у виданні історичних праць з історії України і Східньої Европи.
5. Сприяти виявленню, «реєструванню й вивченню джерельних мате- 

ріялів до історії України в закордонних архівах і бібліотеках.
6. Співпрацювати з українськими науковими установами у вільному 

■світі й налагоджувати зв’язки з чужинецькими науковими това
риствами.

В основному можна ствердити, що УІТ задовільно виконувало свої 
обов’язки і в короткому часі стало одним із найповажніших україн
ських наукових товариств, яке свою діяльність не замикало виключно 
в рамки українського наукового життя, але брало і бере участь у  конг
ресах, конференціях і з ’їздах неукраїнських славістичних та історич
них установ.

На першому етапі дііяльности УІТ зосереджено головну увагу на 
тематичне поширення і .поглиблення змісту «Українського Історика»., 
популяризації ідей Товариства серед наукових кіл і любителів істо
рії та участи в науковому житті. Нашим головним завданням було 
зробити з «Українського Історика» репрезентативного речника укра
їнської історіографії. Якщо взята до уваги, що київський Український 
Історичний Ж урнал  не міг стати таким речником через -свій ідеоло
гічний баґаж — то стає більш зрозуміло, чому саме ми уважали і 
уважаємо, що головним завданням УІТ є дбати про дальший розви
ток нашого єдиного історичного журналу, І так до сьогодні ми вида
ли 46 чисел «Українського Історика» серед надзвичайно важких 
обставин іпраці. Наш журнал став творчою трибуною співпраці різ
них Генерацій українських дослідників і тимсамим відзеркалює прав
дивий розвиток української незалежної історичної науки. Матеріяли 
з «Українського Історика» реєструються в найповажніших міжнарод
них довідниках і тим самим є доступні для кожного дослідника істо
рії Східньої Европи.

Крім історичного журналу УІТ започаткувало цілу низку окремих 
видавничих серій, з яких згадаємо «Історичні монографії», «Історичні 
студії», «Українські вчені» і «Ме?луаржтика». У 1974 році започатко
вано нову серію «Грушевськіяна» і тим самим поставлено) тривкі, іпід- 
вализни під вивчення і дослідження життя і творчости нашого, най
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визначнішого історика Михайла Грушєвського. Не зважаючи на свої 
більш, як скромні матеріяльні засоби, УІТ мае ясно накреслену свою 
науково-видавничу програму і її систематично проводить у  життя.

Протягом останніх десятьох років Товариство зорганізувало низку 
конференцій і зустрічей з громадськістю. Ми тісно співпрацювали і 
співпрацюємо з УВАН у США і Канаді, Історично-Філософічною Сек
цією і Европейським НТШ та іншими українськими науковими уста
новами. На міжнародньому форумі заііснеяо вузли співпраці з Аме
риканською Історичною Асоціяцією, славістичною асоціяцією (ААА 
СС) та канадськими історичними товариствами. УІТ брало участь 
в наукових з’їздах в Денвері, Нью-Йорку, Вінніпезі, Ванфі та інших 
місцевостях, в яких відбувалися американські, канадські або між
народні з ’їзди. Окремі статистичні дані з діяльносте УІТ будуть по
дані в джерельній історії УІТ, яка саме опрацьовується. Не зважаю
чи на відносно коротке існування УІТ. — мій уважаемо -за доцільне 
таку працю видати і задокументувати основні етапи діяльносте УІТ. 
Праця Товариства була успішна і тим самим відрізнялася корисно 
від діяльносте деяких; наших наукових установ, які мали кращі за
соби від УІТ розгорнути свою діяльність, — але цього не були спро
можні зробити.

Якщо йдеться про виправлення фальшивих і тенденційних інфор- 
мацій про Україну, — то це завдання також поступово виконувано. 
Тут маємо на увазі не лише критичні огляди праць, які появляються 
в СССР і Західньому Світі і в яких у  кривому дзеркалі представлено 
український історичний процес, але також безпосередні контакти з не
українськими .науковими установами, які часами фірмували видання 
з тенденційними інформаціями еро Україну. Правдива і удокументо- 
вана та річева -інформація УІТ у формі офіційних листів до амери
канських наукових установ вже принесла конкретні висновки. Для 
прикладу можемо згадати про- кашу переписку з АААСС в -справі ре
єстрації українських історичних матеріяліїв у їхній бібліографії, в якій 
ці матеріяли подавалися в розділі російської історії. Тепер цієї ано
малії вже немає. Таких прикладів можна б навести більше.

УІТ від самого початку своєї діяльности обстоювало концепцію гар
монійної співпраці між українськими науковими установами. На жаль, 
не вдалося допровадити до злагіднення напружень між деякими нау
ковими установами. Деякі з них замінили форми наукової праці публі
цистичною, а це вплинуло на їх  рівень наукової праці. Проте ми рів
ночасно рішили не витрачати енерґії на внутрішні конфлікти, які ні 
до чого позитивного не допровадять, а лише гальмують розвиток 
українського наукового життя. Проте ми віримо, що в короткому ча
сі ми зможемо причинитися до гармонійної консолідації наших науко
вих сил. На увазі не маємо паперово-декляративної співпраці між де
якими науковими установами, — але справжню ділову співпрацю.

Оце телеграфічним стилем ми подали деякі дані про пращо УІТ 
протягом останніх десяти років. У загальному можна сказати, що це 
були роки нагального росту і конкретних успіхів.
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Тепер коротко зупинимося над майбутнім розвитком української 
історичної науки і запляїновіаною діяльністю УІТ.

Якщо йдеться про стан історичної науки в соїветській Україні, а 
зокрема про друковані праці, — він погіршився і це накладає додат
кові обов’язки на УІТ. Можливо, що найкращою ілюстрацією під
невільного і загрозливого стану української історіографії в УРСР мо
ж е служити стаття «завідуючого відділам науки d учбових закладів 
ЦК Компартії України Ф. М. Рудича, який у своїй програмовій 
статті пише:

«Немало досліджень (в Україні -  Л В.) виконуються на невисоко
му ііідейно-теаретичіному рівні, низькою ще лишається їх  ефектив
ність. Доверховно' і  спрощено провадиться критика різного роду бур
жуазних і ревізоністських теорій. В окремих дослідженнях мали 
місце факти ідеалізації старини, відходу від класових, партійних 
критеріїв в оцінці суспільних явищ, неправильного трактування де
яких подій історичного минулого. Автори окремих праць, підготов
лених в Інститутах історії та археології АН УОРСР, у  Київському уні
верситеті, перебільшували роль деяких ліберальних ,іі дрібнобуржу
азних діячів, ідеалізували суспільний устрій Запорізької Січі, роби
ли сороби представити український народ родоначальником слов’ян
ства1, допускали плутанину в тлумаченні суто національного питання
і шляхів його розв’язання.

Як відомо, Ц К Компартії України ріш уче засудив факти відходу 
від партійних критеріїв у  наукових дослідженнях і вжив заходів  
для виправлення допущ ених помилок» (Ф. М. Рудич, «Деякі актуаль
ні питання .розитку історичної науки в республиці», Український  
Історичний Ж урн ал , ч. 2. 1975, стор. 12).

Нам відомо, якими «засобами» користувалася ЦК компартія Укра
їни, яка не може допустити до -нормального історичного дослідження 
минулого України і залізним обручем переслідування українських до- 
слідників розгромлює українську історичну науку. Ціла низка істо
риків була арештована або позбавлена праці. Чому перестали виходи
ти такі видання, як «Історичні джерела та їх  використання», «Серед
ні віки на Україні» та інші? І хоч українські совєтські історики в ос
новному держалися «партійної лінії», але тому що вони час від часу 
висловлювали свої думки про окремі .періоди української історії, то 
це були вже «помилки на ідейно-теоретичному рівні». Примітиви ти
пу Рудича накреслюють головну лінію історичних дослідів в Украї
ні. Він і його соратники мають готову відповідь на всі питання істо
ричної проблематики, мовляв, «на ці та інші питання світового зна
чення наукові відповіді дає історія нашої Батьківщини, історія слав
ної ленінської партії комуністів» (там же). Коментарі, мабуть, зайві. 
Цроте можемо запитатися, що сталося із запроектованим тому десять 
років іатлясом української історії або виданням основної ретроспек
тивної бібліографії історії України? Ці питання обговорювалися на 
(сторінках УІЖ  протягом багатьох років і дотепер нічого не зреалі
зовано. Можливо, що дехто бажає вказати на видану Радянську ен
циклопедію історії України (1969—1972). Це видання може служити
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клясичним прикладом партійної історії, в якій немає місця н-а об’єк
тивні дані про історичні події і історичних діячів. Отже в Україні 
криза історичних дослідів поглиблюється і немає жадних даних на 
покращання -стану української історичної науки.

Тепер декілька спостережень про стан українських історичних до
слідів по'Зіа межами України. Ми вже раніше згадали про діяльність 
УІТ і ірюлю «Українського Історика». Треба підкреслити, що протягом 
останніх раків Товариство втратило цілий ряд основників УІТ і близь
ких співробітників «Українського Історика». З них згадаємо заступ
ника голови Товариства і члена Редакційної Колеґії У.І. проф. Ната
лію-По лоїнсьїку, Голову Контрольної Комісії і члена-основоіположника 
проф. Іллю Витановича, члена-основоположника і члена Редакційної 
Колеґії У.І. проф. Ярослага Пастернака, члена-основника і! члена 
Ред. Кол. проф. Василя Дубравського. члена-оснавоположника проф. 
Петра Курінного. Цих видатних істориків і археологів не можнаї за
ступити. Вони — представники старшої ґенерації українських учених 
иовністю зрозуміли вагу УІТ і УІ віддали свої творчі сили d енергію 
на розбудову Товариства і журналу.

В загальному можна підкреслити, що українські дослідники го
ловно присвячують свою увагу вивченню періоду козаччини, XIX I XX  
століття. Натомість античний і середньовічний період української 
історії досліджує лише декілька істориків із. середньої і старшої ґе
нерації. Немає відповідного допливу молодих наукових .сил в цих ді
лянках і це становить поважну проблему.

Поруч УІТ існували інші наукові українські установи, які мали 
свої історичні секції і проводили наукову працю. Найповажнішим до
сягненням українських вчених можна уважати видання Е н ци клоп е
д ії Українознавст ва  за головною редакцією проф. Володимира Кубі- 
йовича, голови Европейського НТШ і директора Історично-Філосо
фічної Секції НТШ та члена УІТ. Можна ствердити, що майже усі 
історичні гасла в УЕ опрацювали члени УІТ. Без огляду на деякі не
домагання Е н ци клоп едія  У країнознавст ва  (гаслова, тематична і ан
гломовна) залишиться фундаментальною працею для усіх ділянок 
українознавства і' свідоцтвом зрілости українських учених. Крім ЕУ, 
НТШ видало цілу низку Зап и сок  НТШ  та інших публікацій з істо
ричною тематикою. Внутрішні конфлікти між різними відділами 
НТШ негативно відбилися на науковій праці товариства в ЗДА і Ка
наді, зокрема в науково-видавничому секторі. Останніми часами з кру
гів .Американського НТШ видвишено ідею видання Історії України- 
Руси 'англійською мовою. Це питання обговорювано на форумі УІТ 
ще в 1966 «році і по довгій надумі вирішено не реалізувати англомов
ного перекладу фундаментальної історії Грушєвського, Перші томи 
праці М. Грушєвського перестарілі і їх не можна перекладати для 
англомовного читача без відповідних коментарів і бібліографічних 
доповнень. Це, мабуть, ясно для усіх істориків, які базують свої пра
ці на; історичній схемі М. Грушєвського. На нашу думку, лише істо- 
рижи-спеціялісти окремих історичних періодів історії України мог
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ли б такі потрібні доповнення виготовити. Треба жалувати, що Го
ловна Управа НТПІ і ішціятори перекладу не звернулися! до тих істо
риків. Вони напевно дали б відповідну пораду відносно заплямовано
го) перекладу. Оправа занадто поіважна, щоб її розглядати лише під 
кутом збирання відповідних матеріальних засобів.

Українська Вільна Академія Наук в США пзід проводом іпроф. 
Олександра Оглоблина видає англомовні Анали Академії, яікі здобу
ли позитивну оцінку на міжнародному науковому форумі. Проте 
останніми рокаїми це поважне видання появляється за ред. проф. О. 
Пріцака з поважним опізненням і це позитивно не впливає на репу
тацію УВАН. Слід надіятися, що Анали знову ж  будуть появлятися 
кожното (року. УВАН також видає Наукові Збірники та інші видан
ня, а ікріім того Академія улаштовує різні наукові конференції і цим 
сприяє розвиткові різних ділянок українознавства, а зокрема україн
ської історії.

У Канаді УВАН зосередило свою увагу на дослідженні історії 
у к р а їн сь к о ї -спільноти в Канаді, акрам того видає ряд серійних публі
кацій. Проф. Олекісандер Варан є президентом УВАН в Канаді, а за
разом членом Управи УІТ і членом Редакційної Колегії У.І. Треба 
сподіватися, що КУВАН поширить свою наукову працю також на ін
ші ділянки української історії. УІТ тісно співпрацює з УВАН в СІЛА
іі Каїнаді і треба 'сподіватися, що ця співпраця ще більше затіснить- 
ся в наступних роках.

На європейському тер єні діє Український Більшій Університет, 
Український Католицький Університет і  осередок отців Василіян 
в Римі. Треба сказати, що наші установи в Римі причинилися до 
видання понад 50 томів джерельних матеріялів до історії україн
ської Церкви. Також Записки ЧСВВ містять чимало вартісних істо
ричних матеріялів, зокрема до історії української католицької Цер
кви. УВУ неперіодично вадає наукові збірники з українознавчими 
матеріялами. Це Сіаме можна сказати про УТГІ.

З неукраїнських установ, які мають безпосереднє відношення до 
історичних дослідів, а головно до підготови молодих істориків треба 
згадати українознавчий осередок при Гарвардському університеті. 
Протягом шести років ця установа видала декілька передруків і .праць 
з українознавчою тематикою. Це доволі мало, якщо йдеться про знач
ні фонди, що їх  зложила українська громада на цей осередок.

Не є завданням нашої статті давати докладнішу аналізу і оцінку 
наукової* діяльности вищезгаданих установ. Це зробимо в окремій 
статті. Тут лише хочемо підкреслити брак відповідної співпраці між  
поодинокими науковими установами, що нєґативіно* впливає на даль
ший розвиток українознавчих наук. Немає сумніву, що при відпо
відній координації праці і розумній науковій політиці українських нау
ковців можна б багато більше осягнути. Можливо, що створення Укра
їнської Наукової Фундації за ініціативою проф. Богдана Винара при
чиниться до іпояви цілої інизки фундаментальних праць з різних ді
лянок українознавства, а зокрема історії України.
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Які ж  основні завдання стаять перед Українським Історичним То
вариством, як головним репрезентантом української історичної науки?

Немає сумніву, що одним із найважливіших завдань є дальша роз
будова нашого історичного журналу, біля якого об’єдналися різні’ ґе~ 
нераціїї українських учених. «Український Історик» охоплює усі пе
ріоди і діляікки української історії і допоміжних історичних наук. 
З певним успіхом ми притягнули до співпраці і неукраїнських до
слідників, які цікавляться історією України. Це також сприяє тісні
шій співпраці між українськими і неукраїнськими науковцями. Нау- 
ко'вонвидавнича діяльність стоїть на одному з перших місць в» праці 
■УІТ. Саме тому виготовлено доволі обширний видавничрій пляїн, який 
у міру наших матеріяльних спроможностей, будемо реалізувати в на
ступних (роках.

В першу чергу згадаємо про історичну довідкову літературу. Під
готовляється і у відносно короткому часі буде здана до друку фун
даментальна бібліографія історії України. Це видання виповнить по
важну прогалину в історичній літературі. Праця качислює понад 500 
сторінок друку і появиться англійською мовою. Рівночасно обгово
рюється питання видання однотомової енциклопедії або словника 
української історії при співпраці різних генерацій українських істо
риків. З інших публікацій слід згадати вже майже готового до дру
ку першого українського історичного атлясу з кольоровими мапами 
і обширними коментарями. Атляс повинен появитися під кінець бі- 
жучого або з початком наступного року. Як бачимо у своему пляні 
УІТ взяло до уваги фундаментальні довідкові історичні видання не
обхідні для українського і  неукраїнського читача.

Якщо йдеться про монографічні історичні дослідження і загальні 
історичні нариси, — то наголос поставлено на центральні, а не мар- 
ґінесові теми з української історії. В першу чергу обговорюється мож
ливість видання нового академічного підручника історії України (збір
на праця) пристосованого для вжитку в американських і канадських 
університетах. Перевидання англомовних історій М. Грушевського і 
Д. Дорошенка не можуть уж е задоволити викладача і високашкаль- 
ного студента. Кожний період української історії заслуговує на окре
ме опрацювання. Обгов'орюється видання окремого нарису Історії 
Української Козаччини, видання монографії У країна в XIX ст. Укра
їнська історична проблематика буде насвітлена на тлі загального істо
ричного процесу. Члени УІТ опрацьовують окремі монографії, присвя
чені королеві Данилові Галицькому, М. Грушевському, Симонові Пет
люрі та іншим провідним історичним постатям України. Рівночасно 
підготовляється фундаментальна Історія української економічної 
думки.

Окрему увагу звернено на збирання матеріялів і видання окремих 
історій української громади в Америці та на інших континентах. 
Вивчення життя,, побуту і діялькости українців поза межами Укра
їни у великій мірі занедбане. У 1976 році плянується видати збірну 
працю Історія Українців у США, а згодом інші праці, присвячені 
.українській іміграції.
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УІТ т к а ж  не занедбує справи видання джерельних матеріялів до 
Історії України. Саме вийшов англомовний переклад Щ оденника Е р і- 
ха  Ляссоти з  1594 р о к у  — одне з основних джерел до вивчення ран
ньої козачини. Тепер обговорюється питання видання однотомника 
Джерела до Історії України (охоплює усі періоди української історії) 
і баїгатомового видання У країна  X X  століття у  світлі історичних доісе- 
рел . Обов’язком українських істориків є саме збирати документи в ар
хівах Західнього Світу і їх відповідно опрацьовувати та видавати. Всі 
ці матеріяли надзвичайно важливі для повното насвітлення ролі Укра
їни в європейській і американській історіях, а також для повнішого 
охоплення зв’язків України з іншими державами.

Ми старалися в кількох реченнях накреслити науково-видавни
чий гошн УІТ на майбутні роки. Перед читачем вирине засадниче пи
тання, чи наше Товариство може цей плян зреалізувати? Немає сум
ніву, що у нас є відповідні сили для опрацювання заплянованих праць. 
Деякі з  них уж е опрацьовуються. Одначе з прикрістю треба ствер
дити, що УІТ не розпоряджає задовільними фондами, щоб видати 
вище згадані ‘-праці. Фінансово ми виключно опираємося на членські 
вкладки і пожертви українського громадянства. Саме тому ми вирі
шили в 1975 і 1976 роках продовжити збірку на Видавничий Фонд 
з надією, що наші члени і прихильники, як також загал українсько
го громадянства і українські установи допоможуть нам сповнити на
ші обов’язки. Ми розчиюлюємо на меценатів української історичної 
науки. При цій нагоді відзначення 10чи: річчя УІТ хочемо подякувати 
всім громадянам і установам, які причинилися безпосередньої до роз
витку «Українського Історика» і УІТ., Без їхньої допомоги ми не бу
ли б спроможні вести нашої праці.

Наприкінці цеї короткої статті хочемо підкреслити, що головним 
завданням українських істориків поза Україною, а зокрема Україн
ського Історичного Товариства є гідно репрезентувати українську 
історичну науку на міжнародному науковому форумі, а рівночасно 
творити нові вартості, опрацьовувати необхідні історичні праці, ви
давати ще інеопубліковані джерельні матеріяли. Ми знаємо, що му
симо1 працювати подвійно — за нас самих і за н-аших колег у  підне
вільній Україні, які не мають змоги свободно науково працювати. 
Це важка і відповідальна праця і їй віддаємо наші труд і життя. За 
останніх десять років зроблено багато, навіть більше, як ми споді
валися. І саме тому віримо, що в наступних роках зможемо ще біль
ше зробити.

У 1976 або 1977 році УІТ заіплянувало скликання першого з ’їзду 
українських істориків і дослідників допоміжних історичних дисцип
лін. Основне завдання з ’їзду буде зробити основні підсумки із здо
бутків україїнськоої історіографії і накреслити відповідний і конкрет
ний іпляїн співпраці між науковими установами у  вільному світі, які 
мають безпосереднє відношення до науково-дослідної праці в царині 
української історії. Віримо, що до того часу вже зможемо деякі із 
заплянованих проектів зреалізувати і тим самим засвідчити дальший 
творчий ріст Українського Історичного Товариства.


