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Ідея спадкоємності, тяглості, а за великим рахунком генетичного зв’язку, належить до 
установчих концептів з обсягу дослідницького інструментарію будь-якого історика. Відтак, на ту 
чи іншу термінологію, яка відтворює каузальність в історії, натрапляємо в найрізноманітніших 
наукових студіях. Часто її вживання є настільки звичним, що науковець інтуїтивно оперує 
традиційними поняттями або категоріями і навіть не замислюється щодо їхнього змістовного 
наповнення, функціонального призначення й адресної спрямованості. 

Втім, трапляються й випадки, коли застосування та змістовна локалізація термінології 
набувають самоцінного значення, позаяк стають предметною областю для авто- та 
гетерорефлексій дослідника. Власне, йдеться про інструментальне використання термінів, яке 
потребує від історика певної відрефлектованості, зокрема нормативного, ціннісного ставлення до 
минувшини, апробації концептуальних схем на конкретному, «живому» матеріалі. 

З цієї перспективи творча спадщина Вадима Модзалевського становить неабиякий інтерес 
із декількох міркувань. 

Передусім, слід наголосити, що він належав до тієї категорії вчених, які майже не переймалися 
історіософськими, методологічними чи теоретичними проблемами. 



Натомість провідні дослідницькі інтенції В. Модзалевського як історика обіймали переважно 
царину певних фактографічних матеріалів, зокрема на ниві української (малоросійської) 
генеалогії, архівістики, історії мистецтва тощо. Недаремно предметна область його наукових 
інтересів локалізувалася, головним чином, у царині родознавства, соціально-економічної історії 
України-Гетьманщини, мистецтвознавства, музейництва й архівної справи1. 

Такі пріоритети В. Модзалевського як дослідника простежуємо і в його термінології, серед якої 
домінують родові поняття. 

Рід, родина, покоління, стани, земля, маєтки, промисли, побутові означення суспільного та 
культурного середовища Гетьманщини та інші традиційні терміни для ідентифікації соціальної 
належності чи етнічного походження історичних осіб, різних видів господарської діяльності 
в основному й складають понятійний апарат В. Модзалевського. 

Здебільшого, ці терміни постали безпосередньо з різних сфер соціальних, культурних та 
економічних практик нашої минувшини, тобто безпосередньо зі світу історії, а не були 
сконструйовані спеціально для тих чи інших дослідницьких потреб. Саме в цьому полягає їхня 
докорінна відмінність від понять, які створені науковцями для позначення й окреслення певних 
історичних явищ і процесів, зокрема для відображення особливого, специфічного змісту та 
продукування багатоманітних смислів. 

Окрім того, слід зауважити, що автор «Малороссийского родословника» (К., 1908–1914. – Т. 1–
4) послугувався історичною термінологією, як правило, в її первісному сенсі. Приміром, згадаємо 
його відому працю «Гути на Чернігівщині» (К., 1926), сама назва2 якої апелює до традиційних 
вимірів ранньомодерної доби нашої історії. 

Взагалі студії В. Модзалевського просто-таки насичені фактографічними матеріалами, 
численними посиланнями на архівні джерела, різноманітними описами й замальовками 
соціокультурного середовища часів України-Гетьманщини, що вповні природно для історика 
мистецтва, генеалога, архівіста та музейника. Таким чином, його поняття переважно належать до 
родових термінів, вирізняються простотою у застосуванні, мають добре окреслений зміст, чітку 
адресну спрямованість, зокрема щодо відтворення генетичного зв’язку між різними генераціями 
тощо. 

Здавалося, ці прості та традиційні ідеї відводять Вадиму Львовичу Модзалевському досить 
скромне і непомітне місце в інтелектуальній історії української науки. Втім, у ширших контекстах 
його наукова спадщина постає в іншому світлі, що спонукає до переосмислення, а почасти навіть 
до перегляду ролі цього вченого в історії нашої науки. Зокрема, йдеться про сприйняття ідей та 
творчого доробку В. Модзалевського українською зарубіжною історіографією другої половини 
1940–1980-х рр. 

Характерною рисою будь-якої еміграції є її скерованість у минуле, зокрема фіксація зв’язку 
з тими соціокультурними умовами, обставинами, проблемами суспільного, політичного життя, 
культурним середовищем, що склалися на момент залишення з Батьківщини. У психологічному 
й культурному плані еміграція, в основному, спрямована в колишнє, зокрема звертається до 
пережитих колись віх життя, масштабних, трагічних та кривавих катаклізмів, закарбованих 
в індивідуальній і колективній пам’яті тощо. У минувшині емігранти шукають мотивацію, 
а власне і засадні підстави для своєї діяльності, аргументацію для культурних, освітніх заходів, 
науково-дослідних програм, політичних проектів тощо. Більше того, у загальному ставленні до 
минулого, зокрема до певних історичних подій, переважно й формується стрижень їхнього 
світосприйняття та поглядів. Приміром, український історик І. Лисяк-Рудницький слушно 
зауважив, що, фізично перебуваючи в Нью-Йорку, емігрант подумки блукає вулицями 
Хрещатика3. 

Така скерованість, зрештою повсюдна орієнтація на минуле, його інтелектуальні та культурні 
взірці, має особливе значення і для дослідника-емігранта зокрема, і для наукової еміграції взагалі! 
Адже становище українського вченого-емігранта змушувало його докладати великих зусиль для 
відтворення різноманітних генетичних зв’язків з Батьківщиною, зокрема з первинними пластами 
національного, соціального та культурного життя, тотально зруйнованими в Радянській Україні. 

Отож, у контексті побутування науковців-емігрантів у західному світі та пізнавальної ситуації, 
що склалася в тогочасній українській соціогуманітаристиці, спадщина В. Модзалевського швидко 
стала потрібною й актуалізованою. Значною мірою це пояснювалося тими інтелектуальними та 
соціальними розривами в українській науці і суспільстві, які сталися у першій половині ХХ ст. За 
влучним висловом близького товариша, і в певному сенсі учня В. Модзалевського, Володимира 



Міяковського якби не було «Малороссийского родословника», то в царині родознавства «ми мали 
б порожнє місце»4. 

Певною мірою популяризації імені та доробку Вадима Модзалевського на еміграції сприяла 
діяльність низки учених, які мали академічні зацікавлення в царині генеалогії, геральдики, 
мистецтвознавства (М. Битинський, Р. Климкевич, М. Міллер, О. Оглоблин, В. Сенютович-
Бережний та ін.). Зокрема, О. Оглоблин, якому в юнацькому віці (1916 р.) подарували чотири томи 
найбільшої праці В. Модзалевського, щиро захоплювався його творчістю. Більше того, в ієрархії 
власних фахових проблем він розглядав генеалогію як інтимно близьку йому царину наукових 
студій і навіть порівнював свої захоплення родознавством з почуваннями дитини у «казковому 
зачарованому лісі»5. В. Модзалевському О. Оглоблин присвятив й кілька наукових студій, зокрема 
написав ґрунтовну розвідку на підставі його листування з М. Василенком, підготував докладні 
коментарі до щоденника В. Модзалевського 1917 р., які вважаються втраченими під час Другої 
світової війни6. 

Зацікавлення спадщиною В. Модзалевського обумовлювали й соціокультурні умови 
й обставини, які склалися на еміграції та в діаспорі протягом другої половини 1940–1960-х рр. 
Зокрема, у 1947 р. із заснуванням часопису «Рід та Знамено», який виступав як неофіційне 
видання Української родовідної установи, й багатотомну працю стали розглядати як своєрідну 
культурну й інтелектуальну предтечу7. Схожі настрої побутували на початку 1960-х років, коли 
група науковців у США заснувала Українське генеалогічне і геральдичне товариство. Причому 
зазначені проекти виявили не лише власне академічні зацікавлення, а почасти спроби перенести 
елементи українських культурних і соціальних традицій у нове середовище емігрантського буття. 
Невипадково у багатьох емігрантських та діаспорних виданнях з’явилися численні аматорські 
хроніки-розписи того чи іншого роду, виконані представниками найрізноманітніших соціальних 
верств і прошарків. У цьому сенсі «Малоросійський родословник» В. Модзалевського був 
своєрідним культурним взірцем, певним орієнтиром для наслідування серед української людності 
на еміграції. Адже бажання зафіксувати історію свого роду для нащадків набувало психологічної 
загостреності, перетворювалося у потребу самовираження, самоідентифікації в інонаціональному 
середовищі. 

Та найбільше зацікавлення доробком В. Модзалевського було пов’язано з науковою 
проблематикою, зокрема з питаннями тяглості та спадкоємності національної еліти (аристократії) 
від ранньомодерних часів до початку ХХ ст. Водночас його багатотомник надавав досить великий 
матеріал для роздумів, порівнянь і аналогій, що мало неабияку вагу з огляду на відірваність 
учених-емігрантів та дослідників з діаспори від національних архівів. Такі дослідницькі інтенції 
спонукали науковців до різноманітних тлумачень як фактографічних відомостей, так і провідних 
ідей наукової творчості видатного українського історика та генеалога. Зауважимо, що останні 
трактувалися в контраверсійному сенсі, як для обстоювання тези про спадкоємність української 
еліти, так і положення про наявність розривів (дисконтинуїтету), переривчастості у наступності 
національної аристократії. Відтак у найрізноманітніших контекстах «Малороссийский 
родословник» згадується у студіях З. Когута8 , О. Оглоблина9 та інших істориків. Вельми цікаву 
спробу розглянути проблему розривів у спадкоємності національної аристократії зробив сучасний 
український історик Сергій Білокінь10. Однак, полеміка щодо тяглості української аристократії, 
а зрештою і державницької традиції в національній історії не обмежувалася певним 
дисциплінарним сегментом. Досить значної гостроти набули дискусії, присвячені проблемі 
наукової традиції та спадкоємності різних генерацій учених в українській історичній науці. 

Своєрідна першість у перенесенні власне генеалогічних ідей на матеріали із інших історичних 
дисциплін належала О. Оглоблину. «Я прийшов до висновку, – відзначав історик у своїй науковій 
автобіографії, – що не точно вважати генеалогію лише за допоміжну історичну науку. Ні, це 
окрема, самостійна історична дисципліна, яка має власні завдання, власну сферу досліду, свою 
специфічну методологію і свої, окремі від історії перспективи та можливості дальшого наукового 
розвитку. Це не тільки наука про походження і розвиток родів, але кінець-кінцем наука про 
історичну людину, homo historicus»11. Такий підхід логічно підводив ученого до використання 
результатів історико-генеалогічних студій та відповідного дослідницького інструментарію для 
інтерпретації провідних факторів історичного процесу: «Якщо історія, як я глибоко переконаний, 
твориться не «героями», не народами, а генераціями (виділення О. Оглоблина. – Авт.) – 
в широкому, історичному розумінні цього слова, й, кінець-кінцем, людьми, чи людиною (homo 
historicus), то історик повинен повсякчас бачити й розуміти цю тяглість генерацій в процесі їх 



історіотворчої праці»12. У цих рядках безперечно знаходимо вплив студій В. Модзалевського, 
зокрема його «Малороссийского родословника» 

Проблема «історичної людини» іманентно підводила О. Оглоблина до питання про сцену 
історичного дійства. Тому «формування українського територіального масиву» висувалося ученим 
на перше місце в ієрархії найважливіших проблем української історії13. Невипадково установчі 
концепти творчості О. Оглоблина іноді формулюють у самобутній тріаді: земля-рід-людина14, 
в якій добачаємо ідеї генетичного зв’язку поколінь В. Модзалевського. 

Практичне застосування ідеї «тяглості генерацій» віднаходимо у багатьох працях 
О. Оглоблина, зокрема в славнозвісному історіографічному огляді «Ukrainian Historiography 1917–
1956», в якому автор виокремив чотири генерації істориків-емігрантів у ретроспективі 20–50-х 
років XX ст.15 Реконструкція Оглоблина 1957 р. побудована на засадах особистого зв’язку між 
істориками різних генерацій за принципом «вчитель-учень», з виключною увагою до місця 
фахової підготовки та початку наукової кар’єри кожного історика. Вона демонструє 
інтелектуальну мімікрію ідеї генетичного зв’язку поколінь В. Модзалевського, яка шириться 
у зміненому вигляді на новий дисциплінарний сегмент української науки. 

Родовід істориків на еміграції О. Оглоблин розпочинає з В. Липинського, Д. Дорошенка 
й інших дослідників (В. Біднов, Р. Лащенко, О. Лотоцький, В. Прокопович, С. Шелухін, 
А. Яковлів та ін.), які «посіли своє місце в українській історіографії до 1917 р.»16. Представники 
другої генерації (І. Борщак, В. Заїкин, Б. Крупницький, С. Наріжний, Д. Олянчин та ін.), за схемою 
автора, одержали історичну освіту та започаткували свої наукові студії здебільшого за кордоном. 
Деякі з них були студентами Д. Дорошенка, В. Липинського та інших істориків першої генерації. 
Третя генерація дослідників (Михайло Антонович, І. Лоцький та ін.) з’явилася в українській 
історіографії 30-х рр. ХХ ст. Її представники належали до числа наймолодших студентів учених 
першої генерації. Майже всі вони закінчили Український вільний університет, Варшавський 
університет або Український науковий інститут у Берліні. Нарешті четверта генерація українських 
істориків-емігрантів з’явилася на науковій авансцені після Другої світової війни. Окрім 
особистого зв’язку між істориками, місця фахової підготовки та початку академічної кар’єри, 
професор О. Оглоблин розглядає характерні риси наукових студій кожної генерації, зокрема їхню 
спрямованість, пріоритетні напрями досліджень, джерельну базу, ставлення до європейської науки 
тощо17. 

З легкої руки О. Оглоблина ідея родоводу різних поколінь українських істориків виявилася 
настільки популярною, що її застосовувала низка вчених, зокрема і ті, які не мали генеалогічних 
зацікавлень. Адже йшлося не тільки про встановлення зв’язку з українською науковою традицією 
історіописання дореволюційної та міжвоєнної доби, а й про ствердження й актуалізацію 
інтелектуальної самоцінності і самодостатності існування певних наукових установ, інституцій та 
дослідницьких асоціацій на еміграції та в діаспорі. Приміром, Н. Полонська-Василенко 
використала ідею розподілу вчених за генераціями у своїй таблиці «Школа істориків України 
В. Антоновича»18. 

Самобутнє і досить суперечливе тлумачення реконструкції Н. Полонської-Василенко 
в контексті встановлення зв’язку Українського наукового інституту Гарвардського університету 
з цією школою подав О. Пріцак, який ідентифікував себе як «правнука» В. Антоновича19. Ця теза 
та інші вислови вченого спричинилися навіть до гострої дискусії. Причому опонент О. Пріцака 
О. Домбровський не тільки підважив «генеалогічно-сукцесійний аспект» у відтворенні наукової 
традицій, а й порівняв такий підхід із упровадженням культу «священних корів»20. 

Власну «генеалогію» українських істориків уклав один із найстаріших діаспорних учених 
М. Чубатий. Він виділив п’ять генерацій науковців. Перше покоління розпочиналося 
з Т. Шевченка, М. Костомарова та його «ідеологічного маніфесту» – «Книги буття українського 
народу»21 . Другу генерацію складали українські історики, які заявили про себе в останню чверть 
XIX ст. (В. Антонович, М. Драгоманов, О. Левицький, О. Лазаревський та ін.), третю – 
М. Грушевський та його сучасники, четверту – учні Грушевського, які «майже всі стали 
істориками-державниками»22. До п’ятої генерації за схемою М. Чубатого належали дослідники, 
які одержали фахову підготовку в 30-ті рр. й пізніше в Західній Україні, на еміграції та 
в Радянській Україні до 1930 р. Останню вчений поділив на дві частини: старшу, яка «мала ще 
якусь змогу набирати вчення від українських професорів, в Україні чи на еміграції, які ще 
належали до четвертої генерації» та молодшу, котра таких можливостей вже не мала23. 



Цікаві думки щодо представлення української історіографії у вигляді спадкоємності генерацій, 
щоправда не такі масштабні, висловлювалися також у працях Л. Винара24, С. Горака25 та інших 
дослідників. 

Таким чином, в українському еміграційному середовищі наукова спадщина В. Модзалевського 
сприймалася в багатьох контекстах, серед яких можемо виокремити три найпопулярніші: 

1) своєрідний культурний та інтелектуальний взірець для впровадження громадських 
ініціатив і практик на ниві родознавства; 

2) фактографічний матеріал для різноманітних інтерпретацій тяглості або розривів 
у механізмі соціального відтворення національної аристократії; 

3) спосіб реконструкції генетичного зв’язку між представниками різних поколінь істориків 
в українській історіографії на основі інтелектуальної мутації генеалогічної ідеї. 
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Валерій Томазов 
ВНЕСОК ВАДИМА МОДЗАЛЕВСЬКОГО У РОЗВИТОК ГЕНЕАЛОГІЇ 

 
Вітчизняна генеалогія, незважаючи на особливості розвитку України та процесу утворення 

національної еліти, пройшла подібний до європейського родознавства шлях – від утилітарної 
(практичної) дисципліни, покликаної обґрунтувати права елітних верств суспільства на особливе 
соціальне становище та привілеї, до наукової, що здатна власними засобами вирішувати низку 
важливих проблем історії. 

Становлення української генеалогії як наукової дисципліни пов’язане передусім із розробкою 
генеалогії козацької старшини, а саме з творчим доробком О. М. Марковича, М. О. Максимовича, 




