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БОРИС КРУПНИЦЬКИЙ: ІСТОРИК-ФІЛОСОФ 
ДЕЖАВНИЦЬКОЇ ШКОЛИ

ОІеквц Уав’

У міжвоєнний період (1921-1939) за кордоном поряд з ві
домими та досвідченими українськими вченими опинилася й 
низка молодих дослідників: Ілько Борщак, Домет Олянчин, Во
лодимир Січинський, Симон Наріжний, Михайло Антонович, 
Вячеслав Заїкін -  ось далеко неповний перелік істориків, які 
впродовж 1920-1930-х років визначили своє місце в українській 
науці на еміграції. Вони належали до другого покоління істори- 
ків-емігрантів, розпочатого Вячеславом Липинським та Дмитром 
Дорошенком, і репрезентували свого роду нову хвилю. Олек
сандр Оглоблин зазначав:

Специфічною характеристикою цієї генерації був безпосе
редній контакт з західноєвропейською історичною наукою 
та інтенсивне використання західноєвропейських доку
ментальних джерел у дослідженнях з української історії...1

Кожному з них судився свій шлях у науці та житті, позна
чений навчанням у європейських університетах і українських ви
щих школах, соціокультурними та інтелектуальними впливами 
західного суспільства, політизованим середовищем емігрантсько
го життя та лихоліттями Другої світової війни. Чільне місце се
ред них займає постать талановитого і самобутнього історика Бо
риса Крупницького. Обставини життєвого й творчого шляху, що 
вплинули на його формування як вченого та особистості, й дони
ні залишаються маловідомими широкому загалові.2

Життя майбутнього вченого розпочалося 24 липня 1894 р. 
у селищі Медведівці Чигиринського повіту Київської губернії. У 
той день у родині псаломщика Дмитра Юліановича Крупницько
го народився син Борис. Крім нього, велика родина Крупниць- 
ких мала ще п’ятеро дітей. Мати -  Ольга Степанівна Крупниць- 
ка (з народження Скічкова) -  була жінкою емоційної, темпера
ментної вдачі, яку, за спогадами сучасників, успадкував від неї й 
син. Батькові Бориса доводилось постійно підробляти, щоб хоч
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якось прогодувати родину, зокрема -  служити в одному з 
асекураційних агентств у Черкасах. Згодом туди перебралася вся 
родина. У 1913 р. Борис Крупницький закінчив Черкаську гімна
зію і того ж року вступив на історико-філологічний факультет 
Київського університету. Велична червона громада університету 
св. Володимира з вируючим натовпом студентів нагадували юна
кові біблійного Левіафана, а професори здавалися якимись вищи
ми істотами. З часом емоційне сприйняття поступиться місцем 
дещо скептичному та іронічному, а водночас доброзичливому 
ставленню до наукових авторитетів (хоча уривки з його спогадів, 
видруковані у паризькій Україні Ільком Борщаком, свідчать про 
ледь не релігійне ставлення Крупницького до науки).

Тогочасний викладацький склад історико-філологічного 
факультету вирізнявся низкою таких політичних особистостей, 
як Ю. А. Кулаковський, А. М. Лобода, М. М. Бубнов, В. М. Пе- 
ретц, В. Данилевич, Є. Сташевський. Помітне місце у науковому 
житті займала постать М. В. Довнар-Запольського, навколо якого 
гуртувалися історики “київської економічної школи”. З Довнар-За- 
польським пов’язана й перша спроба молодого Крупницького запо
чаткувати власні наукові студії. Проте запропонована йому профе
сором тема дослідження, пов’язана з вивченням в’ятських перепис
них книг, не задовольняла Крупницького. У своїх споминах він 
писав:

Голі цифри мені, що ніколи не покидав благословенної 
України, нічого не говорили, і моя фантазія не знала, за 
що вчепитися, тим більше, що не було й звичайного ста
тистичного вміння оперувати цифрами.3

У 1916 р. Крупницького мобілізували на військову служ
бу, і до Києва він зміг повернутися лише в 1918 р., відразу поно
вивши навчання в університеті. Однак стрімкий перебіг подій 
знову змусив одягнути військовий однострій: на цей раз навесні 
1919 р., в армії Директорії Української Народної Республіки 
(УНР). Після тяжкого поранення Крупницький опинився на емі
грації в Польщі, звідки перебрався до Німеччини. На чужині 
працював як сільськогосподарський робітник у Гіммельпфортені 
поблизу Гамбурга, де познайомився і одружився з Маргаретою
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Шпрекельзен. Тож палке бажання поновити навчання вдалося 
реалізувати тільки значно пізніше. Як зазначала його колега й 
товариш Наталя Полонська-Василенко, він був на той час уже 
зрілою 32-річною людиною,

коли за нормальних часів науковець має власні наукові 
праці, здебільшого доцентуру, прагне професорської ка- 
тедри. Цього ще не мав Борис Дмитрович, але, крім 
“твердого плану”, він мав виключну наполегливість у пра
ці і здібності.4

У 1925 р. Крупницькому нарешті випала нагода переїхати 
до Берліна. Тут він почав вивчати німецьку мову в Інституті для 
іноземців (Institut für Ausländer) при Берлінському університеті 
імені Фрідріха Вільгельма і в 1926 р. склав з відзнакою іспит, що 
надало можливість продовжити навчання. Того ж року в Берліні 
був заснований Український науковий інститут (УНІ), який нада
вав матеріальну допомогу українським студентам вищих шкіл. 
Стипендія УНІ дозволила Крупницькому продовжити універси
тетські студії. До обов’язків стипендіата входило слухати лек
ційні курси та брати участь у семінарах двох українських профе
сорів. Крупницький обрав лекції та семінари Дмитра Дорошенка 
(1882-1951) та Івана Мірчука (1891-1961). Саме виклади Доро
шенка вплинули на формування Крупницького як науковця і на
довго визначили коло його наукових інтересів. Згадуючи цей 
курс, він писав:

Талановитість викладу виявляла себе в тім, що такий ніби 
сухий предмет як історіографія, який в значній мірі був і 
джерелознавством історії України, в Дорошенковім викла
ді ставав живим, набирав фарб, говорив до нас незабутнім 
голосом старовини...5

Німецьким наставником Крупницького став професор 
східноєвропейської історії Отто Геч -  помітна постать у німець
кому суспільстві і науковому житті. Політичні огляди Геча в 
Kreuz-Zeitung та Der Tag читала вся Німеччина. Бісмаркіанець за 
політичним кредо, зі старими консервативними поглядами, при
бічник радянсько-німецького союзу, Геч разом з тим коректно і
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уважно ставився до студентів-українців та активно співпрацював 
з українськими вченими. В Zeitschrift fü r  Osteuropäische Ge
schichte, редагованому Гечем, регулярно вміщували свої розвідки 
Дмитро Дорошенко, Михайло Антонович, Мирон Кордуба, а піз
ніше і сам Крупницький.6 Толерантне ставлення керівника доз
волило дисертанту обрати тему першого наукового дослідження, 
виходячи з власних уподобань та порад Дорошенка. Дисертація 
Крупницького була присвячена Йогану Християну фон Енгелю 
(1770-1814) як історикові України. Автор Geschichte der Ukraine 
und der ukrainischen Kosaken (Halle, 1796), один з відомих учнів 
Августа Шлецера (1735-1809), Енґель належав до прибічників 
“раціоналістичного методу” дослідження. Його зацікавлення ук
раїнською тематикою мало теоретичний характер і пов’язувалося 
з тодішніми австро-угорськими проблемами. Тому перша науко
ва праця Крупницького вимагала не тільки доброго знання мов, 
джерел, іноземної та української наукової літератури, а й відпо
відного складу мислення, спонукуючи до розробки ряду теоре
тичних проблем. Пізніше Крупницький ще неодноразово повер
тався до спадщини Енґеля, порівнюючи його працю з Історією 
Русів7 і аналізуючи висвітлення української історії німецькими 
істориками-централістами та істориками-автономістами в кон
тексті інтелектуальних і соціокультурних передумов, які спричи
нили появу двох тенденцій в інтерпретації українського історич
ного процесу німецькою історіографією XVIII століття.8 Вплив 
Дорошенка, якого Крупницький вважав своїм духовним батьком, 
та історіографічна спрямованість ранніх студій визначили творчу 
долю вченого, чий науковий доробок майже наполовину склада
ють праці з історіографії.

Захистивши 26.VI.1929 р. докторську дисертацію, Круп
ницький спершу працював асистентом Дорошенка на кафедрі ук
раїнської історії в УНІ; 1932 р. його обрали приватним доцентом 
Українського Вільного університету (УВУ) (на підставі габіліта- 
ційної доповіді “Гетьман Мазепа в світлі німецької літератури 
його часу”9), а в 1941 р. -  надзвичайним професором. У 30-ті ро
ки розвідки Крупницького друкувалися у Літературно-науково
му віснику та Записках чину Святого Василя Великого,10 німець- 
комовних виданнях, Працях Українського наукового інституту 
у Варшаві.
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У 1938 p., захопившись історією мазепинської еміграції в 
Європі, Крупницький спеціально вивчає шведську мову для о- 
працювання джерел зі С ток гол ьм ськ ого  державного архіву, а та
кож з архівів Німеччини. Своєрідним підсумком цієї дослід
ницької праці стали монографія Гетьман Пилип Орлик, 1672- 
1742 (Варшава, 1938) та низка статей, видрукуваних у двотомно
му збірнику Мазепа (Варшава, 1938-1939): “ Карл XII в старій і 
новій шведській літературі”, “Мазепа в світлі шведської історіо
графії'”, “Плани Мазепи в зв’язку з планами Карла XII перед ук
раїнським походом шведів”, “Мазепа і шведи в 1708 р. (на основі 
споминів і листування сучасників)”, “Шведи і населення України в 
1708-1709 pp. (на підставі шведських джерел)”, “3 донесень Кай- 
зерлінґа”, “Miscellanea Mazepiana: (І. Про старечий вік Мазепи;
II. Про дату смерті Мазепи)” .11

В цих розвідках Крупницький не тільки інтерпретує події, 
а й розглядає політико-світоглядний контекст, що спричинив та
ке чи інакше висвітлення доби Мазепи українськими, російськи
ми та шведськими істориками XIX століття. До цікавих спостере
жень Крупницького належить, наприклад, його теза про взаємо
вплив шведських істориків Є. Карлсона і А. Фрикселя на М. Косто
марова, в чому вчений вбачав “певне співділання старої шведсько- 
української історіографії XIX ст”.12 В іншій розвідці Крупницький 
розглядає проблему інтерпретації зносин Феофана Прокоповича зі 
шведами,13 а в працях, присвячених мазепинській еміграції в Єв
ропі, досліджує оточення Пилипа Орлика (зокрема, постать Сави 
Чалого) у світлі західноєвропейських джерел.14 Загалом же дово
єнні праці Крупницького позначені інтересом до порівняльного 
висвітлення історії України в європейській та національній істо- 
ріографіях.

З початком Другої світової війни вчений не припинив 
своїх студій, зокрема -  видав кілька німецькомовних синтетич
них праць, помічених колегами-науковцями.15 Тут зацікавлення 
автора переміщається з локальних періодів на певні епохи, важ
ливі в загальній структурі національної історії. Рецензуючи його 
книгу Hetman Mazepa und seine Zeit (1687-1709) (Leipzig, 1942), 
Ілько Борщак влучно відзначив важливу рису Крупницького -  
безсторонність:
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Крупницький посідає найістотнішу чесноту історика: чес
ність. Ця його книга вийшла в світ 1942 p., а свою перед
мову він підписав у серпні 1941 p., тобто у самий розпал 
гітлерівської кампанії в Україні, що її горе-фюрер мав 
мовляв “визволяти”. Але ніде, в жодному рядку праці 
Крупницького, нема найменшого відгуку на сучасні йому 
воєнні події. Факт цей, такий рідкий для видань у III Рай- 
ху під час війни, тільки на честь українському вченому.16

У 1943 р. з великими труднощами, подолавши тривалі 
цензурні утиски, вченому вдалося здійснити друге видання (пер
ше побачило світ у 1939 р.) свого синтетичного курсу з історії 
України -  Geschichte der Ukraine (Leipzig, 1943). “Правду кажу
чи, -  згадував історик, -  мені й сьогодні не зовсім ясно, як це гіт
лерівці дозволили друк другого видання моєї “Історії України”.17

Праця над синтетичною інтерпретацією окремих періодів 
історії України логічно підводила Крупницького до теоретичних 
і методологічних проблем національної історіографії. Вони були 
порушені в його працях повоєнної доби, коли утвердилися новіт
ні інтелектуальні напрями європейської науки й утворилася нова 
історична реальність з біполярним поділом світу.

Після закінчення війни, коли радянські війська встанови
ли контроль над рядом країн Східної та Центральної Європи, де в 
передвоєнні і воєнні роки розгорнула національно-культурну і 
наукову роботу українська еміграція, більшість науковців змуше
на була шукати порятунку в західних зонах окупації, опинив
шись у таборах для переміщених осіб. Власне, “зустрілося” кіль
ка генерацій українських емігрантів: стара довоєнна, нова з Ра
дянської України та біженці з Волині та Галичини.18 “На емігра
ції настала своєрідна духов[н]а, культурна соборність українсь
ка”, -  писав Б. Крупницький.19 Це зумовило швидке відновлення 
багатьох наукових осередків і створення нових упродовж 1946- 
1949 pp.,20 що збіглося з загальною зміною культурної атмосфери 
в понівеченій війною Європі. Наприкінці 1940-х -  на початку 
1950-х років, вражена масштабом соціальних катаклізмів та ни
щівної руйнації матеріального світу, європейська думка знову 
повернулася до ідеї циклічності історичного розвитку, заявленої 
наприкінці XIX століття. Неабиякого поширення набули й мо
дерні філософські течії -  персоналізму та екзистенціалізму, які
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підкреслювали самоцінність особистості, проголошували її най
вищою цінністю на противагу соціальній організації та колекти
вістській ідеології тоталітарних режимів.

Для Крупницького-історика повоєнні 40-і роки стали якісно 
новим етапом творчості, який характеризувався: 1) домінуванням 
історіографічної та історіософської проблематики; 2) поширенням 
кола наукових інтересів на історичні епохи, що передували добі 
Мазепи; 3) дослідженням історіографії Радянської України. Аналі
зуючі його тогочасні праці, Іван Лисяк-Рудницький назвав Круп- 
ницького “істориком з нахилом до філософської рефлексії” .21 
Дослідницьке кредо вченого, доволі виразно репрезентоване в 
його узагальнюючій характеристиці тогочасної української істо
ріографії:

І на еміграції, і в краю історична наука творила малі син
тези. І тут погоня за новим фактом, пошуки в архівах (ти
пова фігура М. Возняка), або історіографічна тематика 
(Прага) грали переважну роль. На істориках поза кордо
нами Совєтів тяжіла стара традиція документальності.
Пошана до факту, перебрана від В. Антоновича та М. Гру- 
шевського, приводила до якогось знеохочення займатися 
ширшими висновками. Обережність у висновках, доведе
на до скрайності (як напр., у Біднова), стримувала від син
тетичних спроб... Залишається враження, що українська 
історична наука за першу половину XX ст. значно більше 
дбала про постачання і перше оброблення матеріалу та 
оминала питання ґрунтовного характеру.22

Відповідно формулювалося й завдання для українських 
істориків: нові погляди, “нові синтези” на підставі “старих, зде
більшого необроблених фактів”. Однією з перших спроб накрес
лити програму “нових синтез” стала брошура Крупницького До 
методологічних проблем української історії (Ауґсбурґ, 1946), яка 
викликала широку “переоцінку історіографічної спадщини” за 
участю Л. Окіншевича, В. Мацяка, В. Бера [В. П. Петров] та ін
ших. Уперше проблеми, порушені Крупницьким, обговорювали
ся на конференції історичної групи УВАН 6 липня 1946 р. -  у 
день, який вважається офіційним часом її створення.23 З матеріа
лів конференції була опублікована тільки згадана брошура,24 яка
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складалася з трьох розділів: 1) “Завдання української історичної 
науки на еміграції” ; 2) “Про народницький і державницький на
прям в українській історіографії-”; 3) “ Генетична і порівняльно- 
соціологічна методи”. Пізніше вони були передруковані у по
смертній збірці статей Крупницького.25 На думку вченого, роз
виток національної історіографії ХІХ-ХХ ст. засвідчив, що обид
ва напрями пов’язані з певною “метод[ик]ою досліджень”. На
родницький напрям використовував “генетичну методу”, яка 
грунтувалася на відтворенні зв’язку між подіями у процесі їх роз
витку, між минулим та сучасним у межах однієї країни. “Її голов
ними представниками треба вважати Володимира Антоновича і 
Михайла Грушевського, -  відзначає Крупницький. Це метода істо- 
рико-органічної школи, здавна відомої в Європі від часів роман
тики” .26 Найважливіше досягнення “генетичної методи” історик 
вбачає у реконструкції безперервності українського історичного 
процесу М. Грушевським, що стало “завершенням праці цілого 
покоління українських істориків-генетиків” . Натомість держав
ницький напрям, на думку Крупницького, використовував “по
рівняльно-соціологічну методу” : це найпомітніше у студіях Вя
чеслава Липинського, зокрема -  в його Листах до братів-хлібо- 
робів. Її Крупницький характеризує таким чином:

...порівняльно-соціологічна метода досліджує основне, 
суть, структуру, провідні лінії історичного явища чи істо
ричної доби, але не зсередини, ізольовано, а скорше у вза
ємовідносинах, протиставленнях або утотожнюваннях з 
паралельними явищами широкого історичного потоку.
При порівняльно-соціологічній методі береться здебіль
шого якесь явище в європейськім або в світовім масштабі 
на увагу, в той час як генетична метода, коли брати її як 
історичну методу, обмежується здебільшого іманентним 
розвитком якоїсь країни.28

Потребу в розповсюдженні “порівняльно-соціологічної 
методи” вчений пов’язував з необхідністю інтеграції української 
історичної науки до загальноєвропейського та світового процесу 
для опрацювання багатьох дослідницьких проблем, зокрема -  
взаємовідносин між західною цивілізацією та Україною:
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В основному порівняльно-соціологічна або універсальна 
метода означає для нас сьогодні виступ з меж локальности 
і своєрідного провінціалізму в історіографічній сфері.
Зв’язати Україну з загальноєвропейським розвитком -  це 
наше чергове завдання, тим більше необхідне, що й сама 
Європа переходить в нові фази свого існування.29

Аналізуючи розвиток народницького та державницького 
напрямів, Крупницький підкреслює, що вони спиралися на “ме
тоду антитез”, на протиставлення “народних мас” “національній 
аристократії-” (державотворчій верстві) як конструктивного та де
структивного чинників історичного процесу. Такий підхід, на 
думку вченого, обумовлює звуження горизонту в інтерпретаціях, 
оціночний підхід до фактів і подій, що призводило до суб’єкти
візму, притаманного як історикам-народникам, так і історикам- 
державникам.

Прогностичні оцінки Крупницького стосовно розвитку 
української науки звучать несподівано оптимістично. На його 
думку, державницький напрям, що виник як реакція на народ
ництво, перебуває у початковій фазі свого розвитку, а відтак -  
має значні потенційні можливості для еволюції. Підстави для та
кого висновку Крупницький вбачав у новітніх модифікаціях дер
жавницького напряму:

Найстарший напрям заступали засновники державницької 
ідеології, В. Липинський, С. Томашівський, Д. Дорошенко 
й т. д., ті, що трималися ідеї трудової монархії. Супроти 
цих консервативних поступовців поволі набирав обличчя 
націоналістичний відлам державництва і відлам демократ- 
но-соціалістичний. Щодо цього останнього, то тут до де
якої міри можна говорити про синтезу між народницьким 
і державницьким напрямами. Лінія соціальна, захист інте
ресів трудового, простого народу висловлює себе по-ста- 
рому в працях представників демократичного і соціаліс
тичного напряму, сполучаючися з виразними державниць
кими тенденціями. Але й взагалі легко собі уявити, що лі
нія національно-державна і соціальна можуть привести в 
працях майбутніх істориків до злиття обох напрямків.30

Відзначимо, що погляди Крупницького щодо методоло
гічних засад позитивістської історіографії, яка панувала як в ук
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раїнській, так і в європейській історіографії другої половини XIX 
-  початку XX ст., поділяв відомий італійський історик, автор 
праць з теорії історіографії, Бенедетто Кроче. Останній, вказу
вав, що історики-позитивісти віддавали перевагу виключно “на
ціональним історіям” та реконструкціям причиннонаслідкових 
зв'язків з витлумаченням всієї суми наявних історичних фактів.31 
Гіперболізованим виявом позитивізму стали реконструкції, в я- 
ких пошук численних формальних закономірностей історичного 
процесу, що б мали пояснити весь фактографічний матеріал до
водився до абсурду. Наприклад, у працях Курта Брезіга, одного з 
найвідоміших представників німецької історіографії першої по
ловини XX ст., на які неодноразово покликується Крупницький, 
знаходимо 24 закони першого ступеня та величезну кількість за
конів і закономірностей з меншими ступенями загальності.32 То 
ж неухильне слідування позитивістській методології, абсолюти
зація емпіричного матеріалу в наукових дослідженнях часто при
зводили до обмеження кругозору істориків, а іноді до створення 
громіздких та чудернацьких історичних реконструкцій.

У своїх пізніших студіях Крупницький неодноразово по
вертався до розгляду соціо-культурних та інтелектуальних перед
умов розвитку української історіографії, які призвели до вису
нення та обгрунтування схеми Грушевського і спричинилися до 
формування народницько-державницької парадигми в науковому 
процесі. Зокрема, він підкреслював роль “територіально-істо- 
ричних студій”, тобто дослідження історії окремих земель і ре
гіонів, на відміну від централістичної традиції, запозиченої з ро
сійської історіографії і спрямованої на висвітлення та рекон
струкцію історії державних центрів.33

Ідеї, висловлені Крупницьким, викликали резонанс як се
ред істориків, так і серед науковців з суміжних дисциплін. В. 
Мацяк писав, що вони дали поштовх до “відновлення наукових 
знань” у “методологічних та ідеологічних основах” державниць
кого напряму.34 Відомий літературознавець та публіцист, прия
тель Крупницького, В. Петров 35 у циклі своїх есе охарактеризу
вав його погляди як “антинародницькі” і розглядав їх як своєрід
ну духовну реакцію на інтелектуальні віяння повоєнного світу.36 
Проте найцікавішим здається відгук українського історика права 
Л. Окіншевича, який визнав брошуру Крупницького за “одне з
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найпомітніших явищ” новітньої української думки, водночас вка
зуючи на суперечливість тези про залежність історіографічного 
напряму від однієї-єдиної методи:

державницький (В. Петров пропонує звати його антина- 
родницьким) напрям може послуговуватися і генетичною, 
і порівняльно-соціологічною методою, так само як і на
родницький напрям може користати з обох цих метод.37

Недолік студії Крупницького він вбачав у відриві пробле
ми синтези “генетичної та порівняльно-соціологічної методи” від 
проблеми синтезу наукових напрямів. Він відзначав:

Автор цілком до речі говорить про можливість синтези 
різних напрямів. Щ одо цього він має повну рацію. Але 
йому варто при цьому мати на увазі не народницький на
прям як один зі складників синтези -  при всіх заслугах йо
го представників перед українським народом це вже явно 
перейдений стан, і теперішні прихильники цього напрям
ку, по суті, стоять на цілком вже застарілих позиціях, -  а 
ширший, який варто було б назвати радше “соціологіч
ним” .38

Тільки за умови поєднання обох складників, на думку 
Окіншевича, можливо “сперти державницький напрям” на “істо
рично-порівняльну методу” .

Проблему поєднання “соціальної та національно-держав
ної ліній” (тенденцій) в інтерпретації українського історичного 
процесу Крупницький розглядав і пізніше. Він підкреслював:

Національне питання у нас щоразу висовується на перший 
план, а тому ми в ньому персоніфікуємо все або майже 
все... Десь треба знайти синтезу між національним і со 
ціальним, розумну, творчу синтезу, без якої наші сусіди  
все зможуть у нас розкласти і обеззброїти.39

У повоєнні роки, поряд з низкою праць історіософського 
та історіографічного спрямування, Крупницький опублікував кілька 
розвідок, присвячених добі Хмельниччини, порушивши проблему 
еволюції оціночних критеріїв діяльності Богдана Хмельницького.
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Крупницький вважав, що поєднання “національної і соціальної 
ліній історичного процесу” може стати в цій ділянці особливо 
конструктивним. Він зазначав:

Можливо некритичне державництво 18 ст. і скептичне на
родництво 19 ст. утворять завдяки нашій праці синтезу на
ціонального і соціального моменту, ту свідому синтезу 
державництва з соціальними первнями, без якої не може 
бути правдивого зображення, реального, сильного своєю  
пластичністю і перспективністю історичного малюнку.40

Дискусії кінця 40-х років про культурно-історичні ком
плекси та цивілізаційну приналежність окремих народів і країн, 
які точилися у світовій науковій думці, спричинили появу студій 
українських вчених з означеної проблематики. Не обминув її і 
Крупницький. На його думку, Україна самим фактом хрещення 
від Візантії увійшла до “духовної родини європейських народів” 
і взяла участь у їхньому цивілізаційному процесі. Крупницький 
констатує різноспрямованість історичного розвитку для пів- 
нічноруських князівств Київської Русі -  на Схід, а для українсь
ких (Київ-Галич-Львів) -  на Захід. Резюмуючи, він зазначає:

Безперечно, Україна була окраїною Європи, межею проти 
іншого неєвропейського світу. Як Іспанія на Заході, так 
Україна на Сході Європи боронили останні бастіони євро
пейського духу проти турецько-татарського чи арабського 
світу. Але, борючись, вона жила європейським життям. 
Український розвиток завжди був європейським розвит
ком. В українців було європейське наставлення, а це рі
шає. Тому говорити про європеїзацію України можна 
тільки з непорозуміння. Україна є частина духовної Євро
пи, незважаючи на всі особливості її розвитку, вимушені 
обставинами, і тут нема чого європеїзувати: треба тільки 
підтримати її вічний європейський дух. Органічний шлях 
українського розвитку є європейський.41

В іншій праці Крупницький дещо інакше окреслив свій 
підхід до цієї проблеми, хоча й дійшов майже ідентичного вис
новку:
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Україна безперечно є синтезою між Заходом і Сходом, але 
синтези бувають різні, з перевагою того чи іншого еле
менту. В усякому разі, європейськість України не підля
гає жодному сумніву: з загальноєвропейського руху її не 
можна виключити, до нього вона належить органічно...
Хоч Україна і належить фізично до Східної Європи, та во
на духовно репрезентує в своїй синтезі Заходу і Сходу де
які важливі, навіть основні риси західної ментальності.
Тому можна і навіть слід говорити про призначення Укра
їни бути Заходом на Сході.42

Окіншевич, якого Крупницький попросив прорецензувати 
свою працю,43 вважав, що проблема взаємовідносин Сходу і За
ходу в національній історії не вичерпується питанням про при
значення України, а тому вона не може бути розв’язана, виходя
чи з “вищості/нижчості” культур. Він, зокрема, писав:

Таке запитання, що його не раз ставлять собі українці, є в 
засаді невірне. Західна культура є, безперечно, старша, 
але східна є більше в процесі зросту... Так само й історич
на позиція народу не є недобра ні тоді, коли вона свідчить 
про його повну сил молодість (з великими перспективами 
в майбутньому), ні тоді, коли вона свідчить про його муд
ру й багату на досвід зрілість.44

Інтерпретувати явища й події національної історії доціль
но, на його думку, на підставі внутрішнього конфлікту, закладе
ного в самому народі. Тому це питання є набагато складнішим,

ніж воно уявляється тим українським вченим і історикам, 
що без застереження залічують український народ і його 
історичний розвиток тільки до одного з відмінних куль
турно-історичних типів.45

Логічним продовженням студій, присвячених Мазепі, ста
ла велика монографія Крупницького про Данила Апостола. В 
оцінці його ролі в національній історії вчений виходив з історич
ної перспективи другої половини XVIII -  XIX ст. Він відзначав, 
що українська
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державність трималася ще і в другій половині XVIII в., і 
що завдяки цьому процес нівеляції, вирівняння України на 
кріпацьку Росію затримався (а це скорочувало і наступний 
період кріпацтва в Україні) -  в цім немала заслуга Апос
тола як Г етьмана.46

Планувалася також велика праця про епоху Кирила Розу- 
мовського. Крупницький навіть почав клопотатися про субсидію 
Рокефелерівського фонду для поїздки у Францію з метою вив
чення паризьких архівів, однак виконати свого задуму не встиг 
через різке погіршення стану здоров’я, залишивши тільки неве
лику розвідку в ділянці задуманого.47

Дослідницька праця чергувалася з активною участю вче
ного у роботі наукових осередків української еміграції. Круп
ницький був членом та науковим співробітником УВАН, Науко- 
во-дослідного інституту української мартирології, Церковно-ар
хеографічної комісії Апостольського Візитатора для українців у 
Західній Європі та інших дослідницьких товариств і установ. За 
його редакцією вийшла збірка статей В 300-ліття Хмельниччини 
(Мюнхен, 1948). Крупницький оперативно відгукувався на події 
тогочасного емігрантського життя, зокрема -  він виступив на за
хист одного з представників нової східноукраїнської еміграції 
Олександра Оглоблина, який зазнав цькування з боку деяких емі
граційних видань.48 Майже відразу після таємничого зникнення 
відомого літературознавця Віктора Петрова (на еміграції вважа
ли, що його викрали радянські агенти) він видрукував спогади, 
присвячені цій непересічній особистості.49

На межі 1940-1950-х років для Крупницького почався пе
ріод хвороб; давалися взнаки й старі рани, одержані під час вій
ни. Німеччина переживала перехідний етап реформ, що утруд
нювало спілкування з колегами. Тоді ж почали рватися старі 
зв’язки через від’їзд багатьох емігрантів до Сполучених Штатів. 
Незважаючи на все це, останні шість років свого життя Круп
ницький працював несамовито, намагаючись встигнути якнай
більше. Впродовж 1950-1956 рр. він видав біля 50 праць і ще 
низку підготував до друку. Саме тоді з ’явилися збірки Основні 
проблеми історії України (Мюнхен, 1955), Українська історична 
наука під Совєтами (Мюнхен, 1957) та Історіознавчі проблеми іс
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торії України (Мюнхен, 1959). Дві останні побачили світ уже після 
його смерті.

Збірка Основні проблеми складалася з виданих раніше, 
систематизованих і частково перероблених статей, в яких пору
шувалося чимало актуальних дослідницьких проблем: про прин
ципи й методологічні засади періодизації національної історії, 
про співвідношення географічних та природничих чинників ук
раїнського історичного процесу, про співіснування республі
канської і монархічної тенденцій у Козацькій державі, про основ
ні етапи формування станової держави, про “призначення Укра
їни” в світовому цивілізаційному процесі, про відсутність феода
лізму як суспільного ладу в Київській Русі, про еволюцію “укра
їнського духовного типу” в світлі модерних європейських філо
софських напрямів тощо.

Задовго до публікації Основних проблем, ще в 1947-1948 pp., 
Крупницький пропонував скликати спеціальний конгрес УВАН 
для обговорення періодизації історії України.50 Однак реалізува
ти цей задум не вдалося, тому власну “спробу періодизації-” (як 
назвав її автор) він обґрунтував в Основних проблемах. Полемі
зуючи з Михайлом Антоновичем, Крупницький відкидає його 
“формулу” про “колонізаційний здобуток як найбільш міжнарод- 
но-історичне досягнення України”. На його думку, вона надто 
однобічна і висунута під впливом західноєвропейських, голов
ним чином французьких та німецьких істориків. Періодизація, за
пропонована Крупницьким, спирається на поєднання державниць
кого принципу з соціальним, що сам вчений визначав як “принцип 
гравітації території”  до певного центру. Відтак в історії України 
можна виділити сім періодів: І. Передісторія; II. Князівсько-земські 
часи: а) Київська держава; б) Галицько-Волинська держава; III. 
Українські землі в складі Литовсько-руської держави; IV. Укра
їна -  колонія шляхетської Польщі і козацький рух; V. Гетьмансь
ка держава XVII-XVIII ст. і етапи її розвитку як станової держа
ви; VI. Україна під Росією і Австрією і національний народниць
кий рух XIX ст.; VII. Спроби розбудови української державності 
в XX ст. в умовах новітнього колоніального пригнічення.51

Щодо поданих вище поглядів ученого, то вони мають ви
разний відбиток впливу інтелектуальних розшуків повоєнної до
би, зокрема скептицизму стосовно об'єктивістського (позити
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вістського) тлумачення фактів та причннно-наслідкових зв'язків 
в історичних реконструкціях. Він зазначає:

...я не належу до істориків-об'єктивістів, які хотять з істо
ричного процесу зробити щось, що ніби відбувається або 
витворюється поза нашими людськими плечима. Ми тво
римо історію і ми є її носіями. Цей “суб'єктивний підхід  
примушує мене в центр ставити саму людину і говорити 
про людське наставлення, про людську реакцію.”52

Однак, суб'єктивізм у його тлумаченні залежить не стіль
ки від особи історика, скільки від багатовимірності досліджува
ного об'єкта. Суб'єктивізм у наукових реконструкціях, вважає 
Крупницький, реалізується через людську діяльність зумовлену 
загальною мотивацією потреб, волею та реакцією історичної лю
дини. Таке розуміння суб'єктивізму гадаємо пов'язано з його за
хопленням ідеями персоналістів, зокрема студіями французького 
філософа Е. Мунье, який проголосив ідею пріоритету людської 
особистості щодо цивілізації чи іншої “системи колективізму” 
(соціальної організації-).53 На думку Крупницького,

Історія складається з неповторних явищ, явищ одноразо
вих, індивідуальних, з явищ при досліді яких треба не 
спускати з очей основну фігуру історичного процесу -  
людину як окрему особу і людину як народ-націю. Люди 
роблять історію, і коли історик або соціолог натрапляє на 
якісь правила сталості і подібності в “добах”, то треба не 
забувати, що вони є висловом або результатом людської 
діяльності, людських реакцій на оточення і свій внутріш
ній світ, сталих реакцій, подібних реакцій. Отже, наста
новлення людське в добі і добах важніше, ніж об'єктив
ний, зоб'єктований стан “епохи”.54

Чутливий до нових віянь європейської суспільної думки 
Крупницький поєднував їх аналіз з перспективи української 
проблематики та фахової зацікавленості історика. Однак, науко
вий та суспільний розвиток XX ст., зокрема на еміграції та у діас
порі, висував проблеми, які складно було вирішити на традицій
них засадах. Остаточно відкинути останні було неможливо через 
невирішеність проблем, які зумовили їхню появу, зокрема від
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сутність національної державності, незавершеність процесів ет- 
но-національної консолідації в Україні та несприятливі соціо- 
культурні умови наукового розвитку.

Оцінюючи повоєнні студії Крупницького зі більш загаль
ної перспективи, можна ствердити, що вони яскраво відбили цю 
своєрідну, певною мірою парадоксальну пізнавальну ситуацію, 
яка склалася в українській науці на еміграції. Це корінилося в 
суперечності між традиціями науки, деформованої імперськими, 
тоталітарними чи еміграційними умовами, й новітніми тенденці
ями європейського модерну, що підштовхували до модифікації 
згідно з вимогами західного світу, хоча статус еміграційної науки 
вимагав збереження її національної самобутності в іноетнічному 
культурному та інтелектуальному середовищі. Можливо, саме 
це й покликало до життя ідеї Крупницького про синтез двох на
прямів, який зберіг би традицію на нових засадах та в новітніх 
умовах.

5 червня 1956 р. Крупницького не стало. Доля виявилася 
скупою для цієї талановитої людини, відпустивши для наукової 
праці лише ЗО років, які припали переважно на часи воєнного ли
холіття. Студії Крупницького друкувалися й після його смерті в 
українських наукових виданнях діаспори та з 1990-х років в 
Україні.55 Проте спадщина історика донині залишається малові
домою широкому загалу науковців.
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