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Після 1917 р. Орест Левицький, незважаючи на похилий вік, 
активно, включився в будівництво української науки разом з таки
ми видатними вченими, як Володимир Вернадський, Микола Васи- 
ленко, Агатангел Кримський, Михайло Грушевський.

На першому спільному засіданні ВУАН, яке відбулося в будинку 
«Українського наукового товариства» в Києві під керівництвом 
Левицького, президентом ВУАН було обрано академіка Вернадсь- 
кого, неодмінним секретарем —  Кримського, а сам головуючий 
очолив Комісію катедри українського звичаєвого права. Водночас 
академік активно працював в Археографічній комісії, яка готувала 
наукову серію «Джерела для історії України».

19 грудня 1919 р., за відсутності Вернадського в Києві, 
Левицького було обрано заступником президента, тобто віце- 
президентом. У найтяжчі роки діяльності академії він був 
організатором діяльності її установ.

Видатний джерелознавець, етнограф, фольклорист, Левиць
кий також очолював Соціально-економічний відділ і Правничо- 
термінологічну комісію, засновану 1919 р. Результатом діяльності 
згаданих наукових підрозділів був вихід друком уже після його 
смерті трьох томів наукових збірників «Праці Комісії для виучування 
звичаєвого права на Україні», а також семи томів «Праць Комісії для 
виучування історії західно-руського та українського права» 
(1925-1930).

Левицький разом з Багалієм готував наукове видання творів 
Тараса Шевченка, Михайла Драгоманова, Володимира Антонови
ча, Івана Франка.

В літературі замовчувався гой факт, що Левицький був третім 
президентом Всеукраїнської академії наук, хоч збереглися доку
менти, які свідчать про це, зокрема протоколи і 108, 137 і 140 
Спільного зібрання Українсько: Академії наук від 25 липня 1921 р., 
27 березня і 22 травня 1922 р. Президентом ВУАН він був обраний 
27 березня того року, хоча вже два роки виконурав його обов’язки. 
Помер учений 9 травня 1922 р.

Олексій Ясь

ДЕРЖАВНИЦЬКИЙ НАПРЯМ В УКРАЇНСЬКІЙ 
ІСТОРІОГРАФІЇ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ X X  СТ.: 

СТАНОВЛЕННЯ, ФОРМУВАННЯ, ВПЛИВ 
Характерною ознакою будь-якого етапу наукового розвитку є 

наявність провідних напрямів та шкіл. Вони значною мірою визна-
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чають спрямованість цього процесу, коло основних дослідницьких 
проблем, які висувають епоха та суспільство, роблячи своєрідний 
внесок у розвиток науки та формуючи риси її певного етапу. 
Наявність різних напрямів та шкіл, їх взаємодія та взаємовплив 
виступають запорукою повноцінного розвитку науки та процесу 
пізнання, що виявляється у висуненні альтернативних підходів до 
розв'язання дослідницьких проблем та створенні рівних можли
востей для вчених проводити апробацію власних концептуальних 
побудов у вільних від ідеологічного контролю та забобонів суспільної 
свідомості наукових дискусіях1. Проте функції напрямів та шкіл цим 
не вичерпуються. Саме їх існування дає можливість здійснювати 
спадкоємність наукових і суспільних традицій між різними 
генераціями дослідників, зберігати генетичний зв’язок між твор
чою спадщиною попередників та сучасників.

В історичній науці суб’єктивна належність дослідника до об'єкту 
пізнання-суспільства зумовлює значну залежність історика від 
впливу суспільних та наукових традицій, а отже, від його приналеж
ності до певного напряму або школи. Така залежність, звичайно у 
різній мірі, виявляється: а) у принципах побудови історичної кон
цепції; б) у науковій термінології; в) у провідній проблематиці 
досліджень, колі наукових інтересів тощо. Окрім того, зазначена 
приналежність історика до напряму або школи виявляється у 
процесі еволюції його поглядів, зокрема при подоланні усталених 
суспільних та наукових стереотипів —  консервативного чинника в 
історичній науці. Тому дослідження наукового доробку вченого 
потребує відтворення не тільки генетичного зв’язку «дослідник- 
школа-напрям», а і його конкретного характеру протягом різних 
періодів діяльності історика, що, в свою чергу, з ум о вл ю є необхідність 
ретельного вивчення взаємодії та взаємовпливу напрямів та шкіл, 
які позначаються як на творчості окремих дослідників, так і на 
характері цілого етапу розвитку науки.

Специфіка та особливості процесу історичного пізнання, 
неможливість відтворити із достатнім ступенем вірогідності 
(порівняно з іншими науками) більшу частину емпіричного матеріалу, 
навіть обмеженого предметною областю2 конкретного дослідження, 
за допомогою складної верифікаційної процедури, впливи науко
вих та суспільних традицій і стереотипів, зокрема визнаних 
авторитетів, на оцінку результатів історичних досліджень, а часто 
і на долю дослідників висувають проблему подолання консерва
тизму в історичній науці до числа пріоритетних проблем. Остання 
пов'язана не тільки із зазначеними вище о с о б л и в о с т я м и
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пізнавального процесу, а й з впливами на дослідницьку працю та 
її результати історичної свідомості суспільства певної епохи, оскільки 
історичне пізнання виступає її складовою частиною3.

Вищеназвана проблема, як правило, вирішується у певній 
історичній перспективі наукЬвого розвитку шляхом зміни провідної 
ролі того чи іншого напряму або школи, а також шляхом їх взаємодії 
та взаємовпливу, однією із форм яких виступає наукова дискусія. 
Це приводить до еволюції характеру та змісту наукової творчості 
дослідників, їх історичних концепцій, а, зрештою створює переду 
мови для виникнення «нової якості», тобто для появи нових шкіл та 
для реалізації суспільних традицій в оновлених напрямах. Вказана 
функція напрямів та шкіл надзвичайно важлива для історичної 
науки, оскільки хоча б певною мірою дає змогу час від часу 
спростовувати її «сумнозвісний ореол» як найбільш консерватив
ної серед інших суспільних наук. Таким чином, навіть побіжний 
огляд деяких функцій напрямів та шкіл дозволяє дійти висновку, що 
їх вивчення викликане нагальними потребами дослідження проце
су наукового розвитку, зокрема історичного пізнання для його 
відтворення у всій можливій повноті та розмаїтті4.

Окреме місце в означеній проблематиці займає проблема 
співвідношення термінів «науковий напрям» (історичний напрям) та 
«наукова школа» (історична школа). Згадані терміни здебільше 
розглядаються як рівнозначні, іноді поряд з ними вживається 
поняття «наукова течія»5, що ще більше заплутує і без того склад
ний «термінологічний ребус». У деяких дослідженнях термін «на
прям» тлумачиться як провідний методологічний принцип «науко
вої школи» або осередку, що перебуває у стані переходу до неї*. В 
тлумачних та енциклопедичних виданнях терміни «школа» і «нау
ковий напрям» (напрям у науці) також визначаються як тотожні'.

Водночас слід відзначити, що ряд дослідників порушував про
блему уточнення дефініції «школа», проте не пов’язував визначен
ня останньої із з ясуванням її співвідношення, субординації з 
«напрямом». Зокрема, відомий історик О.Пріцак називає такі еле
менти, які є «передумовами для правильного функціонування 
історичної школи»: досвідчений і свідомий свого завдання керівник 
школи, віддані справі талановиті учні, верстат праці (спеціальна 
бібліотека, семінар), постійна економічна база школи і постійні 
спільні завдання школи*. Вказані «ознаки школи», виділені дослід
ником, охоплюють фактично технічні передумови її функціонування

На думку проф.Л.Винара, «історична школа» має такі «головні 
складники: 1) організаційну структуру (форма й організація науко-
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воі праці), яка включає науково-навчальні установи (зокрема 
університети) і науково-дослідні'осередки (наукові товариства 
академії наук тощо); 2) спільність головних історіографічних 
концепцій засновника школи і його учнів; 3) спільність методології 
історичного досліду; 4) спільність історіософічних засад; 5) наукові 
видання, зокрема існування головного історичного періодичного 
орглну (журнал, наукові збірники тощо), які є форумом співпраці, 
й наукові дискусії засновника школи і його послідовників; 6) інші 
складники історичної школи, пов’язані з специфічною історичною 
тематикою (наприклад, регіональні досліди тощо)»“. Найважли
вішою характеристикою (ознакою) школи Винар називає прийнят
тя «засновником-керізником та іншими зченими, що належали до 
неї, головних історіографічних концепцій». Названі «складники», 
згідно його наукових поглядів, становлять «ідеальний тип» історич
ної школи, тому відсутність деяких з них «не означає, що вона не 
існує».

Дещо по іншому підходить до проблеми уточнення цієї дефініції 
ОДомбровський. «Історична школа —  це елітарний науковий 
осередок звичайно якогось напрямку, отже в загальному 
ідеологічно-уніфікаційних тенденцій при завершуванні історичних 
дослідів у методологічно-історіософічному й ідеологічному аспекті 
на якомусь етапі в процесі їхнього розвитку серед культурних 
суспільств при належному доцінюванні історичної традиції 
(виділення автора. —  О.Я.) та свідомості вартости розвитку 
історичної науки шляхом естафетного передавання її вислідів 
дапьшлм генераціям істориків і її позицій у контексті цілої духов
ності даного народу. Диференційований характер домени 
світоглядово-історіософічних ідей і концепцій може створювати 
іноді підстави до творення більше чим одної історичної школи (те 
саме відноситься й до інших наукових шкіл) в умовах ідеологічно 
різних інтелектуальних середовищ та реальних мо;кливостей їхнього 
існування й діяльності серед перш за все державних і більш 
культурних та заможних народів при наявності різних осередків 
наукового світу»10.

У наведеному вище визначенні, на особливу увагу заслуговують 
два аспекти: 1) розмежування термінів «школа» і «напрям»; 
2) особлива роль історичної традиції як важливої суспільної пере
думови для реалізації традиції наукової, яка втілюється у «напря
мах» та «школах». Дослідити спадкоємність наукової традиції на 
рівні історичної школи, вчені намагались й з допомогою «методу 
генеалогії», в основу якого Н.Полонгькою-Василенко було покла

114



дено «принцип поколінь» (В.Б.Антонович —  «учні Антоновича» 
(І покоління)— «учні учнів Антоновича» (II покоління)— III покоління)11. 
На особливу роль наукової школи, вказували й інші дослідники12. 
Проте саме аналіз суспільних передумов П реалізації, на які 
звертає увагу О .Д о м б р о в с ь к и й , дає нам певні можливості для 
висування конструктивного підходу для розв’язання названої про
блеми. Цим підходом, на нашу думку, може стати порівняльна 
характеристика функцій «наукового напряму» та «наукової школи»:

НАПРЯМ ШКОЛА.
1.Спадкоємність переважно' 1.Спадкоємність традиції 

суспільної традиції, яка впливає наукової, яка формується та 
на формування традиції науко- реалізується безпосередньо під 
вої. впливом суспільної традиції.

2. Часова перспектива реа- 2. Часова перспектива реа
лізації —  століття. л ізац ії —  кілька генерацій

науковців.
3. Визначає спрямованість 3. Визначає коло провідних 

процесу розвитку цілого етапу дослідницьких проблем для 
наукового пізнання та суспільної представників школи.
думки.

4.Територіальне поширення 4.Територіально обмежена 
у національному масштабі. кордонами певного реґіону.

Такий порівняльний аналіз дозволяє визначити «науковий (істо
ричний) напрям» —  як генералізуючу, об’єднуючу ідею (ідеї), що 
постає в результаті синтезу суспільної та наукової традиції або 
новації на певному етапі пізнання і суспільного розвитку'3. Її 
втілення у суспільну свідомість свторює передумови для реалізації 
наукової традиції у школах з різною дослідницькою проблемати
кою, методологією дослідження та умовами праці, яких об’єднує 
зазначена вище ідея.

Отже, зв’язок «напряму» і «школи» полягає в тому, що група 
науковців на чолі з провідним вчемим-засновником школи та його 
учнями приймає об'єднуючу ідею напряму, проте здійснює 
спадкоємність наукової та суспільної традиції на своєрідних 
методологічних засадах даної школи, що виявляється у проблема
тиці досліджень, принципах побудови історичних концепцій П 
представниками. Не маючи змоги більш докладно аргументувати 
запропонований вище підхід, зважаючи на обсяг та проблематику 
цієї статті, зазначимо, що саме з’ясування співвідношення назва-
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НИХ термінів, поряд З ІНШИМИ, ДОЗВОЛЯЄ вибудувати структуру 
конкретного етапу наукового розвитку, що є одним з провідних 
завдань історіографічних досліджень.

Геополітичне становище українських земель завжди було од
ним із системоутворюючі/ : факторів національного історичного 
процесу. Протягом кількох століть український етнос перебував під 
владою іноземних держав, що зумовило вплив суспільств з якісно 
відмінними типами розвитку на його культуру, побут, національну 
своєрідність, самосвідомість, менталітет, суспільні та наукові тра
диції’4. Такі особливості розвитку призвели до формування якісно 
відмінних суспільних традицій, які співіснували та взаємодіяли в 
українській історії та історіографії.

За визначенням польського соціолога Е. Шацького— «традицію» 
доцільно розглядати як діяльність з метою передачі суспільної 
спадщини (наприклад, цінностей) наступним генераціям, яка, у 
свою чергу, справляє визначний вплив на розвиток суспільства та 
науки'5. Мали місце й інші спроби науковців дослідити «традицію», 
зокрема у контексті національного буття16 та в історії соціально- 
політичного розвитку'7. Дослідження наукової традиції займає 
певне місце і в українській історіографії, в якій порушувався ряд 
проблем щодо «київської наукової традиції»". Проте найголовнішу 
роль як у національній історії, так і в українській історіографії нового 
часу виконували кілька суспільних традицій —  народницька, 
національно-державницька та імперська, які й досі недостатньо 
висвітлені у науковій літературі. Саме між ними пролягла парадиг
ма гуманітарного, зокрема історичного пізнання, яка змінювалася 
відповідно до домінанти у суспільному житті та свідомості однієї з 
вказаних традицій, що знайшло втілення у провідних ідеях історич
них напрямів на національному терені.

«Виникнення держави як однієї з форм соціальної організації 
визначається розвитком суспільної структурності, потребою в 
інституції, здатної рішуче протистояти зростанню ентропії з и 
тенденцією до одноманітності та хаосу, —  зазначає М.Брайчев- 
ський." Тому процес національного державотворення, відповідно 
до домінанти певної тенденції, набуває різних форм самореалізацн 
(«самоздійснення») в певні історичні епохи20. Саме їх наявність дає 
мож/]ивість зберегти спадкоємність державотворчої суспільно 
традиції між різними генераціями. Однак, конкретні обставини т 
передумови, за яких здійснюється реалізація цієї традиції, зокре 
на історичних етапах «бездержавності» (відсутності н а ц іо н а л ьн і 

держави), визначають характер наукової традиції та форми



реалізації. Окремою проблемою є питання стосовно розмежуван
ня суспільної та наукової традиції (у нашому випадку —  держав
ницької), що пов’язане із з'ясуванням хронологічного відрізку часу, 
коли постала «наукова історіографія». Проте розгляд цієї проблеми 
виходить за межі нашої провідної проблематики і потребує 
спеціального дослідження.

Вплив державницької традиції знаходимо ще в добу Київської 
Русі та Козацько-Гетьманської держави у'численних давньо
руських та козацьких літописах21. На межі Х\/ІІІ-ХІХ ст. яскравим 
прикладом її реалізації є «Історія Русів» —  «політичний трактат, 
втілений в історичну форму»” . На початку XX ст. важливими 
передумовами для реалізації наукової традиції стали: «національно- 
визвольні змагання» українського народу та суспільні тенденції, 
пов’язані з процесом національного державотворення, які висуну
ли дослідження з історії державного будівництва у минулі епохи до 
пріоритетних проблем, зважаючи на нагальні потреби суспільного 
розвитку. Саме на цих аспектах наголошував проф.О.Оглоблин, 
характеризуючи українську історіографію XX ст.23 Підводячи підсумок 
розгляду «суспільної традиції» та її впливу на науковий розвиток, 
можемо вибудувати (певною мірою умовно) такий генетичний 
зв'язок, що дозволяє відтворити найзагальнішу структуру етапу 
історичного пізнання: «суспільна традиція-науковий напрям-на- 
укова школа-дослідник».

За твердженнями деяких істориків24, перші спроби «держав
ницького підходу» до історії України проблемо у праці Ф.Уманця, 
репрезентанта (поряд з В.Горленком, А та М.Стороженками, 
П.Дорошенком) шляхетсько-гетьманської традиції в українській 
суспільній думці кінця XIX —  початку XXст.25 Книга Уманця «Гетьмцн 
Мазепа» була видана російською мовою невеликим тиражем, 
власним коштом автора і зустрінута досить прихильно українськими 
науковими колами, хоча рецензенти вказали на ряд фактичних 
прогалин і методологічних недоліків та зробили ряд критичних 
зауважень28. Зрештою, з огляду на популяризаторський характер 
праці і відсутність суспільних передумов для реалізації висунутих 
автором ідей27, вона не стала значним явищем в українській 
історіографії.

«Переломовими працями» в національній історіографії на почат
ку XX ст. стали дослідження В.Липинського «Україна на переломі 
1657-1659. Замітки до історії українського державного будівництва 
з XVIІ-му столітті» (Відень, 1920) та С.Томашівського «Українська
Історія. Нарис І. Старинні і середні віки» (Львіи, 1919), які започагку-
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вали в ній, за визнанням сучасників, державницький напрям28. За 
висловом Д.Дорошенка, саме праці Липинського були - найціннішим 
здобутком української історичної думки новіших часів»25.

Генетично новий напрям походив з «польсько-української шко
ли», створеної хлопоманами. Як зазначає Я.Пеленський
В.Липинський у своїй ідейній еволюції «продовжував те, що запо
чаткували хлопомани, а саме— повернення спольнізованої шляхти 
до народу»30. Це певною мірою пояснювалося походженням істо- 
рика-державника —  із старого українського, але спольщеного 
роду, мазовецької земельної шляхти3'. Зв’язок Липинського з 
«польсько-українською школою» був настільки очевидним, що 
деякі дослідники навіть відносили його до її визначних 
представників32. На такий зв’язок вказували й інші історики33. Проте 
суспільно-політичні і наукові погляди Липинського зазнали набага
то складнішої еволюції, ніж звичайний відхід від «хлопоманства». 
Серед напрямів та шкіл різних наук34 помітну роль у формуванні 
поглядів дослідника відіграли теоретичні та методологічні засади 
«краківської історичної школи» або, як інколи її називають, 
«польської консервативної школи»35.

Дещо інакше проходила еволюція поглядів С.Томашівського, 
одного з найталановитіших учнів М.Грушевського, більшість праць 
якого до першої світової війни була написана у дусі народницької 
концепції. Випускник Львівського університету зі ступенем доктора 
філософії, він був наділений «незвичайно логічним умом, умів і 
минуле власного народу і світові події вкладати в прозорі формули 
і виводити з них консеквентні висновки для сучасної хвилі»36. 
Пізніше розрив з М.Грушевським, який набув надзвичайно гострої 
форми37, та еміграція, під час якої він ознайомився з найновішими 
досягненнями суспільної думки Заходу, змінили, як його політичні, 
так і наукові погляди.31 Тому в працях Томашівського зустрічаємо 
сміливі та самобутні теоретичні узагальнення і намагання вибуду
вати чіткі методологічні засади викладу історичного матеріалу 
(принципи, предмет та об’єкт дослідження, структура основних 
чинників національного історичного процесу, оціночні критерії 
тощо), що було нетиповим для праць більшості істориків. Однак, 
попри відмінності у формуванні та еволюції наукових поглядів 
Томашівського і Липинського, дослідники їх наукової спадщини, 
відзначають чимало спільного в творчій та суспільній діяльності цих 
істориків, вказуючи на спроби останніх застосовувати свої концеп 
туальні положення, виведені у процесі дослідження українсько 
історії, до тодішньої сучасності на політичній ниві39.
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Представники державницького напряму одразу заявили про 
себе різким відмежуванням від народницької історіографії. «Наша 
дотеперішня історіографія, —  писав Липинський, —  розвивалася 
під впливом трьох чинників: ідеології державності російської, 
ідеології державності польської і національно-кулцтурної демокра
тичної і недержавної ідеології української не дає відповіді на 
питання, котрі виходять поза рамки того, так чи інакше ідеологічно 
обмеженого, досліду нашої минувшини... І тільки основно визво
лившись з накинутого нам під час нашого занепаду поняття про 
себе, як про якийсь до державного життя нездатний, вічно бунту
ючий і вічно покривджений полународець —  тільки усвідомивши 
собі весь розмах нашої історії, широкі державні, організаційні 
замисли предків наших, ми зможемо зрозуміти поодинокі діла тих 
предків, згідно з правдою— н а у к о в о (виділення В.Липинського. 
—  О.Я.) —  оцінити поодинокі факти нашої минувшини»40. Подібні 
зауваження зустрічаємо і в інших працях істориків-державників4’.

Як вірно зазначають деякі дослідники (Б.Крупницький, Л.Винар) 
обидва напрями розвивалися «методою антитез», протиставляючи 
«народні маси» «державотворчій верстві» та навпаки,42 що поясню
валося впливом різних суспільних традицій. Саме таке протистав
лення було зумовлене насамперед потребами українського 
суспільства, які чітко простежувалися в епоху «визвольних зма
гань». Домінування впродовж тривалого часу народницького на
пряму в національній історіографії призвело не тільки до визначен
ня кола пріоритетних дослідницьких проблем, але й до певних 
принципів та методологічних засад, яких дотримувалися історики- 
народники, що зумовило спрямованість процесу історичного 
пізнання протягом другої половини XIX —  початку XX ст.43 Тому 
необхідність розмежування цих двох напрямів була викликана 
об’єктивними передумовами суспільного та наукового розвитку, 
за яких мала реалізуватися оновлена державницька традиція.

Такі умови реалізації державницької традиції (суспільно- 
політична боротьба навколо української державності, яка наклада
лась на перебіг подій світовиї і громадянської війни, домінування 
іншого напряму та «неонародницьких» і соціалістичних стереотипів, 
які спиралися на впливову суспільну традицію) вимагали сміливого 
і чіткого окреслення нових наукових засад, відмінних від попередніх, 
які були до того ж, про що не слід забувати, ідейним підґрунтям 
політичної позиції істориків-державників. Разом з тим, ряд 
дослідників слушно підкреслює той зв’язок, який об'єднує два 
напрями української історіографії. Він полягав у тому, що історика
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ми-народниками, в особі М.Грушевського була виконана «одна 
частина програми» національної-історіографії —  розмежування 
українського та «великоруського» історичних процесів44. Окрім 
того, як підкреслює П.Ісаїв, «вони (історики-народники. —  О.Я.) 
не тільки зв’язали в одну органічну тяглість історію українського 
народу в княжі та козацькі часи і в часи українського національного 
відродження в 19 ст., але також нагромадили величезну кількість 
перевірених науково матеріалів, які помогли згодом історикам 
державницького напряму насвітлити історію України з держав
ницької точки зору»45.

Таким чином, зібравши та систематизувавши величезний 
емпіричний матеріал та висунувши «національну схему» історично
го процесу, історики народницького напряму у своєму розвитку 
логічно підійшли до ряду проблем, пов’язаних з висуненням аль
тернативних концептуальних побудов на принципово нових 
методологічних засадах. Ця «частина програми» була виконана 
істориками-державниками.

На нашу думку, «історичну концепцію» можна визначити як 
відносно завершений зріз знання про історичну реальність, вибу- 
дуваний за певним принципом, структура якого у найзагальнішому 
виді включає: 1) провідні ідеї (положення); 2) систему їх аргументації, 
тобто аргументи «pro et contra»; 3) «історичний простір», у межах 
якого функціонують висунуті положення; 4) «історичний час»(період, 
етап, епоха, доба), протягом якого вони можуть бути реалізовані; 
5) «носій соціального прогресу», певна соціальна спільнота, яка 
виконує провідну функцію у системі суспільних відносин в історичній 
ретроспективі певної епохи. Зазначимо, що йдеться про елемен
тарну (найзагальнішу) формалізовану структуру, яка необхідна для 
виконання порівняльного аналізу й оцінки результатів наукових 
досліджень46.

Історичні концепції істориків державницького напряму в першій 
третині XX ст., незважаючи на спільність світоглядних, а подекуди 
й методологічних засад47, мають значні відмінності як у принципах 
побудови, так і в тій ролі, яку відіграють у них названі вище 
структурні елементи. Основне місце у концепції Липинського 
відводиться «національній аристократії» («провідній або правлячій 
верстві»), тобто «носію соціального прогресу» згідно з окресленою 
вище структуралізацією «історичної концепції», на противагу істо- 
рикам-народникам, які висували на цю роль «народ», «народні 
маси», відводячи інтелігенції роль збудника (каталізатора), або 
історикам-марксистам, які виділяли певний клас або соціальний
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прошарок, верству відповідно до формаційної приналежності 
суспільства. «Липинський не був схильний наділяти, —  зазначає 
Л.БІлас, —  інтелігенцію такою місіяністичною роллю в історичному 
процесі, яку призначив для неї Грушевський. Історію України ділить 
він не на три, а на два періоди: а) період княжий, в якому 
«репрезентантом, елементом життя політичного і національного» 
були княжі дружини, коли Україна звалася Руссю і Ь) період 
«козацько-народній (з його теперішньою фазою —  сучасним 
українським демократично-емансипаційним рухом)», в якім,поста- 
ла «спільна національна назва —  Україна» і коли провідним 
чинником політично-парадного життя стала «українська козаччи
на». Ця схема оставляє відкритим питання, хто стане на місце 
козацтва новим формуючим чинником в українській історії в нашу 
добу»48.

Провідна ідея історика полягала в тому, що в процесі «творення 
нації» вирішальним фактором є не певна мова, територія, 
«етнографічна маса», а окрема активна група людей («активна 
меншість»), яку автор називає «національною аристократією»49. 
«Аристократія», за концепцією Б.Липинського, існує в кожній істо
ричній епосі. На думку В.Гришка, саме такий підхід Б.Липинського 
до дослідження національного державотворчого процесу «реабілітує 
українську аристократію, підносить її на вершок української дер
жавності і вводить її, колись вилучену, знову в український нарід, 
чим відновлює етнічну єдність українську, відтворює поняття 
повновартісного єдиного українського народу з елітою у проводі, 
виправляє хибу української історіографії...»50.

Відповідно до новітньої історичної епохи, В.Липинський визна
чає три способи утворення «національної аристократії»: 
1)«демократія», коли «фізично, духовно й матеріально споріднені 
класи» розпалися внаслідок класового та расового нівелювання, 
утворивши «хаотичний конгломерат одиниць», який і висунув своїх 
представників до лав «національної аристократії» спираючись на 
консервативну традицію «охлократії» чи «класократії»; 2) «охлократія» 
(від грецьк. осМов —  юрба, натовп, кгаЮв —  влада), за якої 
суспільство являє собою «нездиференційоваьу юрбу» («пасивну 
більшість»), якою керує «аристократія» («активна меншість») шля
хом відвертого насильства та збройної сили; 3) «класократія», коли 
«провідна верства» («національна аристократія») утворюється шля
хом вибору її представників з різних класів та прошарків населен
ня, за наявності виразного «диференційованого класового поділу 
суспільства».
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Головними рисами «аристократії» історик називає «матеріальну 
силу» та «моральний авторитет». Уїдій системі поглядів інтелігенції 
яка не має «матеріальної сили» і не може організувати націю! 
відводиться відносно почесне місце «фахово-освічених помічників 
аристократії»5’ . «Тільки раз один за Гетьмана Богдана Хмельниць
кого, —  відзначає В.Липинський, —  змогла зорганізуватися 
українська державна аристократична верства, включивши в себе* 
і виділену народними масами нову народну аристократію: козаччи
ну і нащадків старої державної аристократії: як православну, так і 
римо-католицьку вже в своїй більшості шляхту»52.

Тому метою «новітньої аристократії» XX ст., на думку Липин- 
ського, повинно бути поєднання в державотворчому процесі «кла- 
сократичної» організації (єдино можливої для українського 
суспільства) з монархічними засадами державної влади в історичній 
({юрмі Гетьманщини. Ця форма правління, виходить своїм корінням 
з доби Хмельниччини («історичний час» згідно із зазначеною вище 
структуралізацією) і становить «ідейну основу» еволюції держав- 
ницької традиції від «виборного гетьманату» до «спадкової мо
нархії». Її Липинський вбачає в «європеїзації козаччини», а з нею й 
усієї України, яка проводилася гетьманською владою у цю добу 
шляхом приборкання низового Запоріжжя, спираючись на городо- 
ву, осілу хліборобську Україну.

Коментуючи систему наукових поглядів дослідника, 
М.Базілевський зазначає: «Липинський шукає історичних, духов
них і матеріальних основ, на яких можна було стабілізувати українське 
суспільство та зрівноважити в його складових частинах і так 
поставити на службу державотворчого процесу»“ . Цю основу 
історик виводить у своїй історичній концепції зі «старої» української 
монархічної традиції54, пов'язуючи проведення принципу «абсолю- 
тичної спадкової монархії» з боротьбою двох тенденцій історично
го процесу — елітаризму та егалітаризму, від співвідношення яких 
зрештою залежить історична доля монархії, побудованої на 
«дідичних засадах»55.

Історична концепція С.Томашівського, викладена значною мірою 
у згаданій вище праці «Українська історія. Нарис 1: Старинні і 
середні віки», яка фактично була навчальним посібником з 
національної історії. Наукові погляди автора, стосовно теоретич
них та методологічних засад, за якими розглядається історичний 
процес, подані у «Вступі. Загальні основи української історії» (С. 1 - 
13). Концепція С.Томашівського побудована інакше, ніж концепція 
Липинського. Провідна роль у ній належить Галицько-Волинським
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землям (тобто іншому структурному елементу). Вони у системі 
наукових поглядів дослідника розглядаються як «історичний 
простір», на якому сформувалася перша національна держава. На 
думку історика, «українську землю» слід розглядати не як етнічну 
територію, населену українським етносом, який є носієм (суб’єктом) 
національного історичного процесу, а як історико-географічне 
поняття, тобто географічне розміщення земель і його історичні 
наслідки. Звідси походять три основні ідеї, які дослідник виводить 
з географічного положення: 1) боротьба зі степом, що випливає з 
контрасту між культурно-лісовою і степово-луговою смугами; 2) 
суперництво з Польщею, що є відображенням політично-культур
ної суперечності Заходу і Сходу; -3) боротьба з Московським 
царатом, в основі якої лежить «політично-господарський контраст 
Півночі і Полудня»“ .

За такої системи поглядів Галицько-Волинські землі виступа
ють як територія, де розгорнувся процес становлення першої 
Української держави, що об’єднала суто українські землі після 
розпаду «Київської Варяго-Руської держави». Привертає увагу й 
термінологія Томашівського, який на відміну від своїх попередників 
та сучасників вводить до наукового обігу термін «середні віки» 
стосовно історичної епохи, що традиційно розглядалась як «княжа 
доба», «литовсько-польська доба», «народне відродження» тощо. 
«Носія соціального прогресу» у концепції Томашівського окресле
но невиразно. Його роль відводиться галицько-волинським князям 
та частині правлячої верхівки, що виступала за об’єднання дав
ньоруських земель навколо Галича.

Історичне значення Галицько-Волинського князівства
С.Томашівський вбачає у збереженні українського етносу від 
польської асиміляції і створенні-національно-політичної, культур
ної і почасти «мовної окремішності». Відповідно визначаються й 
оціночні критерії С.Томашівського («історичне мірило вартості» —  
«\Л/ег1та8зІаЬ») щодо національного історичного процесу: «Здобу
вання землі, відокремлення від «руськості», витворення окремої 
національно-культурної індивідуальності і здобуття політичної 
самостійності— отеє орієнтаційні пункти для історика у розміщенні 
світла й тіні на його малюнку»57.

Наукові погляди С.Томашівського, зокрема його історичну 
концепцію, поділяв й інший історик-державник О.Терлецький, 
відомий здебільшого як популяризатор. Він також розглядав Га
лицько-Волинське князівство як першу українську державу, бо в 
«ній мешкали майже самі українці»6 . Томашівського та Терлецько-
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го єднали і досить суперечливі погляди на козацько-гетьманську 
державність та українське козацтво. «На Запорожжі повстала 
маленька незалежна військова «держава» у формі військової 
організації, товариства. Розуміється, —  пише О.Терлецький, —  щ0 
ця «держава» була дуже простенькою, ніж тодішні держави взагалі 
що було видно під кожним поглядом. Так насамперед запорозька 
територія не мала докладно означених границь...»5“.

Як і Томашівський, Терлецький виділяє особливу роль «історич
ного простору», тобто тієї території, де проходив процес форму
вання українського козацтва. Аналізуючи соціальний склад козач
чини, історик відзначав, що «туди йшли люди з ріжних суспільних 
кляс, яким хотілося жити з полювання або ловлі риби, а в значній 
часті з грабунку. Такою була первісна авантуристична козаччина, 
про яку була вище мова. Але характер козаччини змінився відколи 
вона стала організовуватися й провадити війну з Татарами та 
Турками. Тоді вже не були це звичайні собі пройдисвіти чи бандити, 
а воєнні люде, яких ремеслом була війна. Це в о є н н а  к о з а ч 
чина.  До воєнної козаччини долучається тепер х л і б о р о б с ь 
ка к о з а ч ч и н а »  (виділення О.Терлецького. —  О.Я.)60. Таке 
ставлення до козацтва та української держави доби Гетьманщини 
викликало чимало критичних зауважень і коментарів істориків- 
сучасників С.Томашівського та О.Терлецького. Загалом більшість 
дослідників скептично поставилася як до тези щодо Галицько- 
Волинського князівства —  першої національної держави, так і до 
запропонованих галицькими істориками концептуальних побудов, 
оскільки вважали їх надто умоглядними та такими, що містять 
чимало емпіричних прогалин.

Завершуючи порівняльний огляд історичних концепцій істориків- 
державників, вкажемо на різноманітність їх структурної будови та 
те, що провідна роль у них належить різним структурним елемен
там «історичному простору»— у С.Томашівського та О.Терлецького, 
«носію соціального прогресу» («національній аристократії», за 
термінологією історика)— у В Дипинського. Разом зтим дослідники 
вказували на спільність методологічних засад на яких відтворюється 
український історичний процес в концепціях істориків-державників. 
Відомий український історик І.Кревецький називає три головних 
принципи, що єднають концепції С.Томашівського та ВЛипинського: 
«Здобування У к р а ї н с ь к о ї  З е м л  і, творення У к р а ї н с ь 
кої  Наці ї  йбудуванняУкраїнської Держави...»(виділення 
І.Кревецького. - О.Я.)4’. Різна структурна побудова концепцій 
пояснюється, на нашу думку. 1) розмаїттям державницької традиції
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(тобто того емпіричного матеріалу, на якому ґрунтуються концепції 
та висуваються провідні концептуальні положення) та умов її 
реалізації, незважаючи на відносно «бездержавну» національну 
історію; 2) наявністю різних «інтелектуальних середовищ», в яких 
функціонували українські наукові осередки в Західній Україні, на 
еміграції та Наддніпрянській Україні.

Вплив державницького напряму в українській історичній науці, 
з огляду як на відносно незначний строк, що минув з часу появи 
праць Томашівського та Липинського, так і на існуючі територіальні 
(політичні) перешкоди (українські землі перебували під владою 
різних іноземних держав) був надзвичайно вагомий. Зустрінуті 
рядом критичних відгуків, в яких, наприклад, відзначалася спірність 
провідної історіософічної ідеї В.Липинського про те, «що державу 
творить меншість (національна аристократія)»", ідеї істориків- 
державників, разом з тим, набули значного поширення та відіграли 
неабияку роль у виробленні нових методологічних засад дослідження 
української історії. Зокрема, В.Новицький вказував на значний 
вплив праць С.Томашівського на висунення тези про перехід 
Кмївського періоду у Галицько-Волинський, що дозволив відірвати 
його «од загально-російської концепції давньої нашої історії»63.

Вплив студій істориків державницького напряму, перш за все 
праць Липинського, позначився і на дослідженнях ряду українських 
істориків у Радянській Україні; М.Слабченка, О.Оглоблина, 
Л .Окіншевича, М.Петровського та інших64. До представників ново
го напряму у довоєнний період відносили і І.П.Крип’якевича*5, та 
деяких інших галицьких істориків. Поширенню державницьких ідей 
сприяла і невтомна діяльність Д.Дорошенка, який виступив у ролі 
головного популяризатора досліджень істориків-державників“ .

На думку проф.О.П.Оглоблина, процес поширення держав
ницьких ідей в українській історіографії певною мірою позначився 
майже на всіх наукових школах (або наукових осередках, що 
знаходилися у процесі формування шкіл) у Наддніпрянській Україні: 
«Київській культурно-історичній» («соціологічній», «неонарод- 
ницькій») школі М.Грушевського, «Харківській' соціально- 
економічній» школі Д.Багалія, «історико-економічній» школі, «істо- 
рико-правничій» школі М.Василенка, «марксистській школі» 
М.Яворського «Це обумовлено було насамперед тим, —  писав 
історик, —  що ціла українська історіографія 1920-х років —  і на 
Наддніпрянщині, і в Галичині, і на еміграції —  стояла на тих самих 
ідейних (українських державницьких) позиціях, ставлячи в центрі 
своєї уваги й своїх дослідів проблему української національна-
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державної самостійності в ї ї  історичному розвитку й в усіх ї ї  
виявах —  політичному, економічному, культурному (виділення 
О.Оглоблина. —  О.Я.). Якщо історично-правнича школа з приро
ди речей ставила на чоло своїх наукових інтересів історичні форми 
й інститути українського державного права, то історично-економічна 
за своє головне завдання вважала дослідження таких історично- 
господарських процесів і явищ, які визначали історичну українську 
економіку як окремий самостійний (автономний) економічний 
організм. Навіть «соціально-економічна» й «культурно-історична» 
школи, що мали давню народницьку традицію, не могли уникнути 
впливу державницької ідеології. Зрештою, й марксистська школа 
(зокрема, в працях М.Яворського), оскільки вона залишалася в 
рамцях української історіографії, не могла заперечувати ролі й 
значення національно-державного чинника і в історії України, і в її 
сучасності. Саме цей державницький дух і національний характер 
— були основними рисами української історіографії 1920-х років на 
Наддніпрянській Україні»'7.

Погоджуючись з даною оцінкою масштабу впливу державниць
кого напряму в українській історіографії, потрібно водночас 
відзначити деяке перебільшення О.Оглоблиним «державницьких 
позицій» майже всієї української історіографії 20-х років, оскільки 
значний вплив зберігала народницька традиція, марксистський 
напрям, що спирався на ідеологічне підґрунтя «національного 
комунізму». Крім того, впливовою залишалася «великоросійська 
проімперська» традиція, про яку Д.Багалій у 1923 році писав, що 
«ще й тепер є багацько скептиків, які не визнають окремої історії 
України...»“  їх позиція, виходила з ідеї про те, що «розбудова 
українськоїдержавностієзатія марна, авантюристична й шкідлива» 
і знайшла своє відображення у дискусії І.А.ЛІнниченка з 
М.С.Грушевським у 1917 році88. Остання, хоча й була швидше 
винятком із «загального правила», проте свідчила про наявність 
вказаної традиції та її певного впливу на національну історіографію.

До того ж, як підкреслює сам О.Оглоблин, українські історичні 
школи перебували у процесі формування та становлення, коли 
взаємодіяв ряд найрізноманітніших чинників, що не дає можливості 
підвести загальний стан національної історіографії під якесь єдине 
узагальнююче визначення, як це, наприклад, можна було зробити 
стосовно української історіографії другої половини XIX ст. Загалом 
державницький напрям, незважаючи на існуючі політичні перешко
ди і наявність різних інтелектуальних середовищ та шкіл, набув 
загально-національного поширення і став важливим фактором,
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який визначив спрямованість розвитку української історичної дум
ки протягом 20-х років —  до погрому суспільних наук у Радянській 
Україні70. Більше того, саме у 20-х роках в українській історіографії 
мав місце синтез елементів двсх напрямів —  державницького та 
народницького, що виявилося в поєднанні методологічних засад, 
внутрішній аналітичній структурі та провідній проблематиці 
досліджень істориків того часу7', що у кінцевому рахунку могло 
призвести до створення «новітньої якості»7-2.

На жаль, ці багатообіцяючі процеси були обірвані хвилею 
сталінського терору та придушені тиском загальнодержавної 
тоталітарної ідеології, що на кілька десятиліть нівелювала 
українознавчі дослідження під єдиний радянський взірець. По
дальший розвиток національної історіографії отримав «два відлами»: 
в українській еміграційній і «незалежницькій» («вільній») 
історіографії73 та в українській радянській історіографії, в яких 
національно-державницька ідея зазнала якісно відмінної еволюції 
та метаморфози.

1. Як зазначає відомий український історик О.Домброаський, • інтерпретація 
явищ, подій і фактів, а вже тим більше поодиноких фаз історичного процесу взагалі, 
а в тому й на території України, диспонує різними критеріями наукової думки, а з 
тим і досить численними варіантами насвітлювання й історіографічно-історіософічної 
оцінки самих факторів і дій історизму, залежної здебільше від світогляду кач ченців... 
в умовах академічної свободи приходять до голосу різні погляди, які в ьгмосфері 
свобідної, але конструктивної дискусії при взаємному, лояльному ставленні одні до 
одних дискутантів доповнюють себе, породжуючи не раз нові концепції». 
Див.докладніше: Домбровський О. Що таке історія України?//Украінський істо
рик. -1982. -  N9 1-2/73-74/. -  С-76-77.

2. *Предметна область■» — сукупність об 'єктів, які виділені з історичної реаль
ності (-зріз історичної реальності") і становлять певну цілісність у межах пробле
матики конкретного історичного дослідження. Термін застосовується для конкре
тизації відмінності загального предмета науки або наукової галузі від предмета 
конкретного дослідження.

3. Див.: Рахитов А.И. Историческое познание: Системно-гносеолвгический 
подход. — М., 1982. — С.48-51.

4.На думку відомого українського вченого, сходознавця-порколога, академіка 
О.Пріцака, серед п'яти завдань • історіографії як самос ної науки■ перше місце 
займає: -Вивчення і аналіз теоретичних та методологічних принципів усіх напрямків 
історичної думки, цебто провідних вчених історичних шкіл та іх напрямків, включно 
з увагою до стану споріднених з історією наук, таких як філологія, археологія, 
економія, соціологія та політологія». (Пріцак О. Історіософія та історіографія 
Михайла Грушевського. -  Київ; Кембрідж, 1991. -  С.45).

5. Див. наприклад: Процик А. Дві історіографічні течії з історичної школи 
В .Антоновича: М.Грушевський і Д.Багалій '/Український історик. -  1991-1992. -  Т. 
Ш ІІІ-ХХІХ. -  № 3-4, 1-4/110-115/. -  С 178-185.
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6. Термін -напрям- у ряді праць дослідників із західної української діаспори 
використовувався також для позначення .провідного методологічного принципу 
• історичної!наукової) школи- або осередків, як: знаходилися в стані ї ї  формування 
•...ідея документалізму, як основного напрямку історичної школи, належить уже 
радше до минулого-. - Самий документалізм як напрям методології історичних 
дослідів уже не може бути в нашій добі одиноким і основним виявом модерної 
історичної школи...-. (Домбровський О. До питання української історичної школи 
в діаспорі//Український історик. -  1974. -  № 4/44. -  С.83-84). «В українській 
історімрафії 1920-х років на терені Наддніпрянської України виразно позначилося 
декілька течій (напрямків), що подекуди набирали характеру певних наукових 
шкіл... Кожен з цих напрямків мав (або твооив) свої ідейно-методологічні традиції, 
свою сферу наукових інтересів і тематичного добору, свої організаційні осередки, 
свої друковані органи, врешті, своє коло громадсько-політичних і персонально- 
групових відносин і впливів-. (Оглоблин О. Думки про сучасну українську совєтську 
істооіографію. —Нью-Йорк, 1963. — С. І0—11).Див. також примітку 4, цитату з праці 
О.Пріцака.

7. Див.: Даль В. Толковый словарь живого Великорусского языка. $ 4  т .- СПб.; 
1909. — Т. 4. — Стб. 1449; Словарь современного русского литературного языка. В 
17 т. — М.; Л., 1965. — Т. 17 — Стб. 1449-1450; Большая Советская Энциклопедия. 
В 65 т. — М., 1933. — Т.62. — Стб.443; Большая Советская Энциклопедия. В 50 т. 
- М . ,Б .Г , -  Т.48. -  С. 78, Большая Советская Энциклопедия. В 30 т. -  М., 1978. -  
Т.29. -  С.424; Словник української мови. У 11т.-К., 1980. - Т .  11. - С . 481; Ожегов 
С.И. Словарь русского языка. -  М., 1985. — С. 779; Словарь русского языка. В 4 т. 
- М . ,  1984. -  Т .4 .-С .721.

8. В 1972-1974 рр. в українських наукових колах на еміграції спалахнула 
дискусія щодо -тяглості традицій- та «відродження історичної школи у діаспорі». 
В ній взяли участь ряд визначних вчених: Л. Винар, О.Домбровський, 
О.Пріцак та ін. Термін -школа- розглядався у кількох аспектах: 1) як синонім 
української історичної науки у діаспорі (-вільної української історіографії-), 
що розвивалася поза межами СРСР у контексті спадкоємності наукових тра
дицій А.іТоновича-Грушевського; 2) як дефініція конкретного наукового осеред
ку з певними традиціями. Див.: Домбровський О. До питаны, української істо
ричної школи в діаспорі//Український історик. -  1974. -  №4/44. -  С. 74-84. Пріцак 
О. Гзрвардський Центр українських студій і Школа Гоушевського //Свобода. -  
1972, 13-14, 17-19жовтня,-№190.-С .2 ;№191.- С .2 ;№192.- С .2 ;№193.-С .2 ;  
№194. -  С.2, 4.

9. Винар Л. Найвидатніший історик України Михайло Грушевсьхий (1866-1934) 
//Винар /^Силуети епох: Дмитро Вишневецьхий, Михайло Грушевський. Історичні 
розвідки. — Дрогобич, 1992. — С.118-119. Вказана праця передрукована за 
виданням: Винар Л. Найвидатніший історик України Михайло Грушевсьхий (1866- 
1934). /У  50-ліття смерті./. — Б.М., 1985. — 120с. Дефініція «історіографічна 
концепція- у праці не уточнюється. Тут і далі посилання на видання 1992 р.

10. Домбровський О. До питання української історичноі школи а діаспорі// 
Український історик. -  1974. -  № 4/44/. -  С.75.

11. Полонська-Василонко Н. Історія України. У 2  т. — Мюнхен, 1972. -  Т.1.
-  С.32-34.

12. «Кожна нова історична школа твориіеся шляхом відриву від старої, але не 
розриваючи (генетичного) зв'язку з  нею-, -  відзначав Л.Винар (Свобода. -  1959. 
-№ 47), Цитата подається за видань«м: Оглоблин О. Слово про Любомира Винара
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//Любомир Р. Винар історик, педагог, бібліограф. З нагоди 30-ліття науково- 
академічноі діяльності 1950-1980. -  Мюнхен; Нью Йорк; Торонто, 1982. -  С. 11.

13. Етапи наукового пізнання та суспільного розвитку не співпадають між 
собою, оскільки є хронологічними проміжками часу, протягом яких відбуваються 
відмінні за своїми характеристиками процеси, тому іх періодизація здійснюється на 
різних методологічних принципах і засадах. ,

14. Див. наприклад: Грушевский М. Развитие украинских изучений в XIX в. и 
раскрытие в них основных вопросов украиноведения //Украинский народ в его 
прошлом и настоящем. В 2 т. -  СПб., 1914. - Т . 1 . -  С. 1-6; Крупницький 6. Ос
новні проблеми історії України./На правах рукопису/.-Мюнхен, 1955.-С.213-214.

15. Шацкий Е. Утопия и традиция. — М., 1990. -  С.284. Автор пропонує три 
витлумачення поняття «традиції*: 1)як суто суспільного спадку (системи цінностей); 
2) як діяльності по його передачі; 3) як ставлення певної генерації до історичної 
минувшини.

16. Дроздов И.Ф. Являются ли традиции признаком нации?//Вопросы исто
рии. -  1968. -  № 3. -  С.83-85.

17. Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2  т. -  М., 1991. -  Т.1. -  
С. 153,164, 330 (примітка).

18. Домбровський О. Михайло Грушевський і київська наукова традиція// 
Український історик. -  1986. — № 3-4/91-92/. — С.133-134; Винар Л. Ранні 
історичні праці М.Грушевського і київська історична школа В.Антоновича//Украін- 
ський історик. -  1966. — № 3-4/11-12/. — С.26-32.

19. Брайчевський М. Про українську державність//Український історик. -  
1989. -  № 4/104/. -  С.76.

20. На приклад, О Оглоблин нараховує чотири «форми самоздійснечня- 
державності у добу Хмельниччини: І) •яґеллонський легітимізм*, автономне існу
вання у складі Речі Посполитої; 2) «Велике Князівство Руське* на чолі з 
трансільванським князем Юрієм Ракочі; 3) москвофільська концепція державності; 
4) «Козацька Річ Посполита-. (Оглоблин О. Хмельниччина і українська державність. 
Лекція 1. — Нью Йорк, 1954. -  С. 15-17).

21. Андрусяк М. Українська історіографія //Збірник українського наукового 
інституту в Америці. -  Сент Пол, Мінн; Прага, 1939. -  С.5-6.

22. Оглоблин 0. Вступнастаття//ІсторіяРусів. Ред. івступ.стагтО.Оглоблина.
-  Нью-Йорк, 1956. -  С: 23.

23. Оглоблин О. Історіографія//Енциклопедія'Українознавства. У 2  ч., 10 т. 
(Словникова частина) — Париж; Нью-Йорк, 1959. — 4.2. — Т.З — С.889.
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історіографія»у зазначеному вище тлумаченні. Див.: Винар Л. Український історик 
і сучасний стан української історичної науки. -  Нью-Йорк;-Мюнхен, 1980. -С .1 1 -  
12; Оглоблин О. Думки про сучасну українську совєтську історіографію. — Нью- 
Йорк, 1963. -  С.80.

Марія Дмитрієнко, 
Ірина Войцехівська

МАРҐІНАЛІСТИКА — СПЕЦІАЛЬНА 
ДИСЦИПЛІНА ІСТОРИЧНОГО ЦИКЛУ

Нині, коли значно посилилася увага до проблем розвитку 
історичної науки в Україні, особливої актуальності набуває дальше 
розширення її джерельної бази. Від повноти й всебічного викорис
тання інформаційного потенціалу останньої значною мірою зале
жить фактографічна основа історичних праць і рівень їх теоретич
них узагальнень. У полі зору дослідників перебувають усі традиційні 
типи (категорії) історичних джерел: матеріальні, писемні, образот
ворчі, фонічні1.' Вони становлять об’єкт дослідження комплексу 
спеціальних історичних дисциплін яких, за нашими підрахунками, 
налічується понад 70.
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