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ПОНЯТТЯ «КОНЦЕПЦІЇ» 
В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРИЧНІЙ 

НАУЦІ
Est modus in rebus 

(Всьому є міра)

Олексій &сь

Олексій Я сь  —  

аспірант відділі) української 
іст оріограф ії Інст ит ут у  

іст орії Україніі Національної 
академ ії 

наук України

Певною мірою розвитку 
будь-якої науки, своєрідним 
мірилом її зрілосте є стан ро
зробки понятійного та кате
горіального апарату. В ньому, як 
правило, знаходять своє відо
браження не тільки загальний 
рівень розвитку науки, а й розви- 
токїїокремих галузей та напрямів. 
Вивчення понятійного апарату 
науки зокрем а, еволю ції 
первісного змісту понять, вве
дення до наукового обігу нових 
понять, їх співвідношення та су
бординації надає можливість 
дослідникам з історії науки про
стежити міжнаукові зв’язки, 
взаємовплив та взаємодію різних 
наукових галузей, виявити нові

тенденції наукового розвитку, 
ступінь розробки конкретної про
блеми тощо. Окреме значення 
мають дослідження з етимології 
наукових понять та термінів, які 
дозволяю ть уточнити періо
дизацію історії науки, з’ясувати 
механізм взаємозапозичення і 
взаємозбагачення у сфері науко
вої термінології між різними на
уковими напрямами та школа
ми, висвітлити конкретні аспек
ти теоретичних побудов видат
них науковців, простежити ета
пи їх зародження, становлення 
та формування. Окрім того, 
понятійний апарат дозволяє не 
тільки у відносно стислій формі 
фіксувати досягнення та здобут
ки наукової діяльносте, а й пере
давати систему наукових знань 
конкретної епохи наступному 
поколінню вчених, що знаходить 
відображення в історичному ха
рактері понять та категорій. Зага
лом, дослідження наукового апа
рату дозволяють порушити ряд 
проблем, діапазон яких надзви
чайно широкий: від історії та 
методології науки, міжнаукових 
зв’язків до стану досліджень в 
окремій науковій галузі і еволюції 
поглядів конкретного вченого.

Поняття та категорії збе
рігають самостійне пізна- 
вальне значення, виконую
чи певну методологічну 
функцію науки.

В історичній науці проблема 
розробки понятійного апарату 
тісно пов’язана з особливостями 
і суперечностями процесу істо
ричного пізнання та з трудноща
ми формалізації історичного 
матеріялу. С уб’єктивна н а 
лежність історика до об’єкту 
дослідж ення — суспільства, 
неможливість відтворити експе- 
риментально-дослідним шляхом 
конкретний фрагмент або зріз 
історичної реальносте, який скла
дає предметну область д о 
слідження 2, зумовлює значну 
залежність дослідника від наяв
ної джерельної бази та усталених 
суспільних та наукових сте
реотипів епохи. До того ж, як 
зазначає відомий російський істо
рик О.СЛаппо-Данілевський, в 
історичній науці вчений до
сліджує не «одірвані» один від 
одного фрагменти «історичної 
реальносте», а всю їхню су-
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купність 3, що потребує від
творення цієї реальности як пев
ної цілісносте навіть для ви
ріш ення конкретної дослід
ницької проблеми на обмежено
му предметною обласно емпі
ричному матеріялі. Нарешті, слід 
зазначити, що наукові факти та 
емпіричні узагальнення в царині 
історичної науки, на відміну від 
інших наук, не можуть бути вста
н овл ен і з таким  ступенем  
вірогідносте, як, наприклад, у 
галузі ф ізико-м атем атичних  
наук4.

Такі об’єктивні передумови 
справили значний вплив на роз
виток історичної науки, зокрема, 
національної історіографії, знай
шовши своє втілення у традиціях 
«грунтовного документалізму» 
знаменитої історичної школи
В.Антоновича та його численних 
послідовників у XX ст .5. Це зму
шувало більшість науковців зо
середитись на верифікації кон
кретних  ф актів  та викладі 
емпіричного матеріялу, уникаю
чи, без крайньої необхідносте, 
широких теоретичних узагаль
нень. Впродовж XX ст. у на
ціональній історіографії тра
диційно мало місце негативно- 
скептичне ставлення багатьох 
дослідників до розробки по
нятійного апарату історичної 
науки, що особливо проявилося 
в упередженому ставленні до вве
дення нових понять. На історич
ну науку впливали й ідеологічні 
чинники, на які було таким щед
рим XX ст., що так чи інакше 
мали присутністьяквукраїнській 
радянській, так і в українській 
еміграційній та «незалежницькій» 
історіографії 6. За такого стану 
речей понятійний апарат істо
ричної науки відзначається 
нерівномірністю розробки її ок
ремих галузей та відсутністю, 
порівняно з іншими науками, 
загальновживаної системи по

нять. Не дивно, що висловлене 
більш ніж сто років тому заува
ження відомого англійського ет
нографа Е.Тайлора про те, що 
праці знаменитих мислителів 
змогли довести історію тільки до 
стану переднауки 7, — зберігає 
свою актуальність і наприкінці 
XX ст. На користь тези ан
глійського вченого свідчать як 
надто суперечливі оцінки науко
вих результатів історичних 
досліджень, так і спроби пред
ставників ряду відомих історич
них шкіл перейти від традиційної 
емпірично-описової історіографії 
до «нової історіографії»8.

Серед найбільш вживаних 
понять та термінів історичної 
науки чільне місце займає по
няття «історичної концепції». 
Важко навіть перелічити праці, в 
яких вживалося це поняття, а то 
й безпосередньо розглядалась 
історична концепція певного вче
ного. Разом з тим, годі шукати 
визначення «історичної кон
цепції» в енциклопедіях та 
довідниках. Відсутнє воно і у 
більшості відомих праць, що при
свячені колу проблем, пов’язаних 
з понятійним та категоріяльним 
апаратом історичної науки9. Не 
знаходимо його, і у самих пра
цях, незважаючи на те, що їх 
провідна проблематика вимагає 
уточнення дефініції «історична 
концепція» для адекватного роз
гляду предметної області до
слідження. Проте, як вже зазна
чалося, застосування вищеназ
ваного поняття багатьма науков
цями у своїх дослідженнях всту
пає у протиріччя з фактом 
відсутносте самої дефініції у 
понятійному апараті історичної 
науки і надає можливість при
пустити, що існуючі визначення 
«концепції» цілком адекватні 
поняттю «історичної концепції» . 
Звернемося до словників та 
енциклопедій. Більшість з них

визначають «концепцію» (від лат. 
сопсеріїо — розуміння, система) 
як певний спосіб розуміння, сис
тему поглядів, які пояснюють 
явище, предмет чи об’єкт або 
провідну ідею для їх систематич
ного висвітлення |0. В доре
волю ційних  енциклопедіях  
«концепція» визначається також 
як філософський термін, що 
відповідає категорії «поняття» ". 
Однак майже всі пропоновані 
визначення з цілком зрозумілих 
причин (профільних завдань ен
циклопедичних видань) не вра
ховують ні специфіки об’єкта 
історичного дослідження, ні особ
ливостей історичного пізнання, 
а отже, і особливостей побудови 
та структури «історичної кон
цепції», а значить, не вирішують 
поставленої проблеми та безумов
но відкидають висловлене вище 
припущ ення. Таким чином, 
маємо цікавий науковий «фено
мен» — наявність щонайменше 
кількох десятків «історичних 
концепцій» при відсутносте уза
гальненого визначення(або хоча 
б широковизнаного у наукових 
колах) названого поняття вза
галі. Виникає цілком закономірне 
запитання: а чи потрібна подаль
ша формалізація цього поняття, 
особливо зважаючи на те, що 
багато хто з науковців у своїх 
дослідженнях «успішно» уникав 
та й уникає цієї процедури?

М ожливим підходом до 
розв’язання окресленої пробле
ми є вивчення застосування вка
заного поняття, зокрема, того, 
які фактори наукового розвитку 
сприяли  його пош иренню . 
Найчастіше поняття «історичної 
концепції» зустрічаємо в істо
ріографічних дослідженнях. У 
ділянці історіографії, де об’єктом 
дослідження є сам процес істо
ричного пізнання та розвиток 
історичної думки, зокрема, самі 
дослідники та їх наукові студії,
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виникає потреба у виділенні су
купносте їхніх поглядів на істо
ричний процес. С кладність 
історіографічного об’єкта до
слідження полягає у тому, що 
історичне пізнання , у свою чер
гу, є складовою частиною істо
ричної свідомости 12 суспільства 
конкретної епохи, яке накладає 
певний відбиток на діяльність 
дослідника, його погляди тощо. 
Носіями історичного пізнання 
виступають історики, які здій
снюють раціональне осмислен
ня історичного процесу, кінцевим 
результатом якого є висунення 
«історичних концепцій». На 
відміну від інших спеціяльних 
історичних дисциплін |3, де пред
мет дослідження залежить, перш 
за все, від характеру носія інфор
мації, який містить певні ві
домості про матеріяльну або ду
ховну культуру минулої історич
ної реальности, предмет до
слідження історіографії 14 зале
жить від її завдань: відтворення 
поглядів історика на історичний 
процес, вивчення наукового до
робку історичної школи або на
пряму, розвитку процесу істо
ричного пізнання у конкретний 
період або історичну епоху (такі 
особливості предмета дослід
ження історіографії висувають 
питання про правомірність на- 
лежности останньої до спе
ціяльних історичних дисциплін). 
У свою чергу, це потребує вив
чення не тільки середовища, в 
якому працював дослідник, кон
кретних праць, наукової тер
мінології, а й приведення всієї 
суми одержаних відомостей до 
певної універсальної форми з 
метою адекватного порівняння з 
поглядами наукових опонентів 
та послідовників. Тому структура 
предметної области звичайного 
історіографічного дослідження 
вимагає розгляду наукового внес

ку дослідника у генетичному 
зв’язку із досягненнями наукової 
школи абонапряму чи етапу істо
ричного пізнання, що і зумовило 
н еобх ідн ість  р озроб ки  п о 
нятійного апрату, зокрема, вве
дення до наукового обігу поняття 
«історичної концепції» та застосу
вання його у численних працях. 
Проте визначення цієї дефініції, 
структури «історичної концепції» 
у кожному конкретному до
слідженні здійснювалось цілком 
самостійно відповідно до про
відної проблематики та наявного 
емпіричного матеріялу, що вка
зувало на загальний рівень ро
звитку національної історіографії 
та знайшло своє відображення у 
згаданому вище «феномені». 
Поширення названого понятгя в 
інших історичних дослідженнях 
пов’язано з розвитком історич
ної науки у XX ст., внаслідок 
якого історіографічний огляд 
проблеми дослідження стає за- 
гальноприйнятною нормою.

Іншим найважливішим фак
тором, що вплинув як на розроб
ку наукового апарату української 
історичної науки, так і на введен
ня до наукового обігу даного 
поняття, стала необхідність ство
рення синтетичної національної 
«схеми» історичного процесу у 
кінці XIX — на початку XX с т . |5. 
Попередня підготовча робота по 
накопиченню емпіричного ма
теріялу, апробації теоретичних 
положень щодо складових істо
ричного процесу у істориків на
родницького напряму,виконана 
українською історіографією у XIX 
ст., дозволила зробити цей знач
ний крок М.Грушевському,який 
висунув «націонал ьну схему» істо- 
ричного процесу, відмінну від 
офіційної «схеми» російської 
історіографії |6. Термін «схема» 
було запозичено з російської 
історіографії, в якій він був до

статньо вживаним протягом XIX 
ст. Так, зустрічаємо його у пра
цях російських істориків кінця 
XIX — початку XX ст. 17. За 
загальновизнаними тогочасними 
науковими уявленнями, він оз
начав вибудувану за певним при
нципом систему поглядів на істо
ричний процес конкретної істо
ричної епохи (епох) у суворо 
окреслених просторових межах і 
фактично наближався до сучас
ного розуміння «історичної кон
цепції» у більшості праць. У 
дореволю ційній  українській  
історіографії традиційно вжи
вається термін «схема». Пізніше, 
у20-30-тіроки, мало місце засто
сування названого терміну поряд 
із «історичною концепцією», яка 
у другій половині XX ст. майже 
повністю витісняє перший з на
укового вжитку в українській 
радянській історіографії.

В українській еміграційній 
(20-30 рр.) та «незалежницькій» 
історіографії (50-80-ті рр.) про
тягом тривалого часу викори
стовується термін «схема» у за
значеному вище тлумаченні. 
Останній зустрічаємо навітьу ряді 
науковихдослідженьдругої поло
вини XX ст. У працях деяких 
істориків української діяспори 
«схема»та «історична концепція» 
вживаються як рівнозначні В 
українській «незалежницькій» 
історіографії в якості протистав
лення до української радянської 
історіографії для підкреслення її 
ідеологічного забарвлення до за
значених термінів, звичайно, 
додається слово «наукова»: «на
укова схема», «наукова кон
цепція», «наукова модель», «на
укова історіографія» тощо І9. 
Спільним у застосуванні цих 
термінів залишається їхня ме
тодологічна функція порівняння 
різних систем наукових поглядів 
на історичний процес з метою



вирішення конкретної проблеми 
історичного дослідження.

Отже, можемо констатува
ти, що введення до наукового 
обігу та вживання названого по
няття було зумовлено розвитком 
процесу історичного пізнання, 
особливо у тих випадках, коли 
дослідник мусив працювати з 
надзвичайно складною предмет
ною областю дослідження, де 
висунення підходів до розв’я
зання провідної проблематики 
потребувало відтворення та 
аналізу системи (систем) поглядів 
науковців на історичну реальність 
тогочасної або минулої епохи.

Впродовж тривалого часу 
українська  рад ян ська  істо 
р іограф ія  мала єдину  у н і
версальну дог матизовану теорію 
історичного процесу. За таких 
умов розробка понятійного апа
рату науки була штучно обмеже
на та детермінована, оскільки всі 
ко н ц еп ц ії п о п ер ед н и к ів  та 
сучасників тлумачились у від
повідності до ідеологічних 
постулатів, що змушувало до
слідників дотримуватись загаль
новизнаних теоретичних поло
жень та робило зайвою процеду
ру формалізації багатьох понять, 
зокрема «історичної концепції».

Умови дослідницької праці 
у наукових осередках української 
еміграціїта діяспори: відірваність 
від національних архівів (об
меженість дж ерельної бази), 
ідеологічна конфронтація з ра
дянською історичною наукою, 
велика частка популяризаторсь
кої роботи у загальній науковій 
діяльності, труднощі ворганізації 
українських наукових установ, - 
також не сприяли плідній роз
робці зазначеного кола проблем, 
хоча науковці діяспори висунули 
чимало цікавих підходів до 
розв’язання ряду дослідницьких 
проблем.

Наслідком такого наукового

розвитку є сучасний стан на
ціональної історичної науки,коли 
наявний понятійний апарат вия
вився значною мірою застарілим, 
що не дає йому можливосте адек
ватно здійснювати свої піз
навальні функції. Тому не дивно, 
що після падіння ідеологічних 
стереотипів, яке дало змогу 
відносно вільно працювати з те
оретичними побудовами нау
ковц ів  н ай р ізн ом ан ітн іш и х  
шкіл 20, маємо елементарну тер
мінологічну плутанину та значні 
прогалини у розробці наукового 
апарату. Достатньо відзначити, 
що у ряді праць терміни «наукова 
школа» і «науковий напрям» за
стосовуються як тотожн і без будь- 
якого застереження, і це тоді, 
коли сучасний етап наукового 
розвитку висуває не тільки ряд 
проблем, пов’язаних із заповнен
ням «білих плям» достовірним 
емпіричним матеріялом, упо
рядкуванням  наукової тер 
м ін о л о гії, але й проблем у 
переоцінки на рівні сучасних 
наукових вимог цілих історич
них епох, а врешті-решт, і всього 
національного історичного про
цесу! Виконати цю велетенську 
роботу неможливо без переходу 
до якісно вищого, порівняно з 
попереднім, етапу наукового ро
звитку та історичного пізнання, 
важливою складовою частиною 
якихєрозробкапонятійногоапа- 
рату історичної науки, і, в першу 
чергу, фундаментальних понять. 
До їх числа і належить поняття 
«історичної концепції», що надає 
нам можливість позитивним чи
ном відповісти на поставлене 
раніше запитання про необ
хідність його формалізації.

Набагато складнішою, по
рівняно із запропонованим вище 
підходом до актуалізації пробле
ми розробки понятійного апара
ту, є проблема структури «істо
ричної концепції». Проте навіть

поверховий огляд проблеми до
зволяє виділити основні струк
турні елементи останньої. Ос
кільки об’єктом історичного 
дослідження виступає історична 
реальність конкретної епохи в 
окреслених просторових межах, 
то неодмінними складовими 
будь-якої «історичної концепції» 
стають «історичний час» та «істо
ричний простір». Саме в «істо
ричному часі» та «історичному 
просторі» знаходять свою рет
роспективну реалізацію головні 
ідеї (полож ення) концепції 
дослідника щодо пояснення 
тенденцій розвитку історичного 
процесу та його складових. Во
дночас вони обмежують хро
нологічно та просторово сферу 
дії концептуальних положень. 
Фундаментальною основою істо
ричної концепції, поряд з «істо
ричним часом», одним із прин
ципів її побудови, є «історичний 
простір», який використовував
ся у концептуальних побудовах 
набагато раніше, ще до XX ст. 
Традиційно «історичний простір» 
розглядають як певну територію, 
у межах якої розгорталися події 
та явища історичної епохи, які 
визначали спрямованість та зміст 
історичного процесу на трива
лий хронологічний період у знач
но більших (від окреслених) про
сторових кордонах. Інакш е 
складається спектр поглядів сто
совно дефініції«історичний час», 
який настільки широкий , що 
виклад тільки найвідоміших 
підходів дослідників до цієї про
блеми з їх обґрунтуванням та 
аналізом системи аргументації 
склав би окрему велику працю2|. 
Однак попри всі теоретичні ро
зходження, більшістьдослідників 
все-таки визнають за «історич
ним часом»: 1) відмінність від 
звичайного «календарного (ас
трономічного) часу»; 2) розгля
дають його як вирішальну умову
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історичної концептуапізації, ви
ходячи з того, що всі історичні 
процеси є часові. Така констатація 
дозволяє визнати «історичний 
час» складовим елементом істо
ричної концепції. Іншою її скла
довою частиною є «носій со- 
ціяльного прогресу» (термін умов
ний —для позначення соціяльної 
спільноти, якій історик відводить 
роль своєрідного «каталізатора» 
історичного процесу, носія ідеї 
прогресу певн о ї еп охи ), у 
ВЛипинського — це «провідна 
державотворча верства» («на
ціональна аристократія»), у 
істориків народницького напря
му — «народ», «маси», у істориків- 
марксисгів — певний клас або 
соціяльний прошарок, верства 
населення відповідно до конкрет
ної історичної епохи. Важливе 
місце зазначений елемент займає 
і у політичних концепціях, зок
рема «народ» у М.Грушевського 
та «провідна верства» у ВЛи- 
пинського Проте у політичних 
концепціях він застосовується у 
футуристичному розумінні (тоб
то з прогностичною орієнтацією 
на майбутній розвиток), тоді як в 
історичних концепціях — вик
лю чно у ретроспективном у 
розумінні , з метою відтворення 
розвитку історичного процесу. 
Таким чином, на наш погляд, 
«історичну концепцію» можна 
визначити як відносно заверше
ний зріз знання про історичну 
реальність, вибудуваний за пев
ним принципом, структура яко
го у найзагальнішому вигляді 
включає- 1) провідні ідеї (поло
ж ення); 2) систем у їх а р 
гументації. тобто аргументи «рго 
еісоЩга»;3) «історичний простір» 
у межах, якого функціонують 
висунуті положення; 4) «історич
ний час» (період, етап, епоха, 
доба), протягом якого вони мо- 
жутьбути реалізовані; 5) вже зга- 
дуваний «носій соціяльного

прогресу», певна соц іяльна 
спільнота, яка виконує основну 
функцію у системі суспільних 
відносин тогочасної історичної 
епохи. Така структуралізаці,. 
«історичної концепції» необхідна 
саме для виконання порів
няльного  аналізу  й оцінки 
результатів науковихдосліджень, 
тобто для виконання функції міри 
по відношенню до теоретичних 
побудов істориків з метою їх 
порівняльної оцінки.

Названі структурні елемен
ти відіграють далеко не однакову 
роль у концепціях істориків. Так, 
маємо різні за своєю структур
ною будовою історичні концепції 
істориківдержавницького напря
му на початку 20-х років. В цей 
історичний період, коли, за вис
ловом ДДорошенка, М.Грушев 
ським була виконана «одна час
тина програми»— розмежування 
українського і «великоруського» 
історичних процесів 23, інша — 
полягала у пошуку альтернатив
них концептуальних підходів, що 
сприяло переходу панівної ролі в 
українській історіографії до 
істориків-державників 24. Серед 
них чи не найширшої популяр
ності набули праці ВЛипин- 
ськогоіС.Томашівського, в яких 
вони розгорнули свої історичні 
концепції. Центральне місце у 
концепції С.Томашівського за
ймають Галицько-В олинські 
землі, які розглядалися як «істо
ричний простір», наякому сфор
мувалась перша національна дер
жава. На думку історика, «ук
раїнську землю» слід розглядати 
не як етнічну територію, населе
ну українським етносом, який і є 
носієм (суб’єктом) національного 
історичного процесу, а як істо- 
рико-географічне поняття, тобто 
географічне розміщення земель і 
його історичні наслідки 25.

Звідси три основні ідеї, які 
д о сл ід н и к  виводить з гео

графічного положення: 1) бороть
ба зі степом, що випливає з кон
трасту між культурно-лісовою і 
степово- луговою смугами; 2) 
суперництво з Польщею, що є 
виразом політично-культурної 
суперечності Заходу і Сходу; 3) 
боротьба з Московським цара
том, в основі якого лежить 
політично-господарський кон
траст Півночі і Півдня26.

Том аш івський відзначає 
залежністьукраїнськихземель від 
Чорного моря, підкреслюючи її 
значення у боротьбі української 
землеробської культури з кочо
вим варварством 27. У такій сис
темі поглядів Галицько-Волинсь
ка земля виступає як територія, 
де розгорнувся процес станов
лення першої української держа
ви, що об’єднала суто українські 
землі після розпаду «Київської 
Варяго-Руської держави» 2!!.

«Носія соціяльного про- 
іресу» у концепціїТомашівського 
позначено невиразно. Ця роль 
відводиться галицько-волинсь- 
ким князям та тій частині прав
лячої верхівки, що виступала за 
об’єднання давньоруських земель 
навколо Галича. Історичне зна
чення Галицько-Волинського 
князівства С.Томашівський вба
чає у збереженні українського 
етносу від польської асиміляції і 
створення національно-по- 
літичної культурної і почасти- 
«мовної окремішности».

Поява праць С.Томашів
ського, в яких була висунута його 
історична концепція, порівняно 
з творами О.Терлецького, ві
домого історика-популяризато- 
ра, що поділяв погляди першого, 
привернула значно більшу увагу 
до висунутих його попередни
ком ідей. Проте більшість 
істориків-сучасників скептично 
віднеслись як до тези щодо 
Г алицько-В олинського кн я
зівства — першої національної
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держави, так і до запропоно
ваної галицьким істориком кон
цепції національного історично
го процесу.

Зовсім інакше вибудувана 
історична концепція ВІТипин- 
ського, в якій перше місце 
відводиться «національній арис
тократії» («провідній держ а
вотворчій верстві»), тобто, «носію 
соціяльного прогресу». Провідна 
ідея Липинського полягала в 
тому, що у процесі «творення 
нації» вирішальним фактором є 
не певні мова, територія, «етно
графічна маса», а окрема актив
на група лю дей  («акти вн а  
меншість»), яку автор називає 
«національною аристократією»29. 
На думку дослідника, «аристо
кратія» існує протягом кожної 
історичної епохи. До неї можна 
віднести західноєвропейських 
лицарів доби феодалізму, 
французьке дворянство но
вого часу, наполеонівських 
офіцерівта фінансову буржуазію 
Європи і Америки, і навіть «су
часних м осковських . б іль
шовиків», яким Липинський 
відводить рол ь орган ізаторів «мос
ковської нації». Відповідно до 
новітньої історичної епохи, вче
ний визначає три способи утво
рення «національної аристок
ратії»: 1) «демократія», коли 
«фізично, духовно й мате- 
ріяльно споріднені класи» розпа
лись внаслідок класового та ра
сового нівелювання, утворивши 
«хаотичний конгломерат оди
ниць», який і висунув своїх 
пред ставн и ків  до лав 
«національної аристократії», 
спираючись на консервативну 
традицію «охлократії» чи «кла- 
сократії»;

2) «охлократія» (від грецьк. 
осЬіоб — юрба, натовп, кгаЮБ — 
влада), за якої суспільство являє 
собою  «нездиф еренційовану  
юрбу» («пасивну більшість»),

якою керує «аристократія» («ак
тивна меншість») шляхом від
вертого насильства та збройної 
сили;

3) «класократія», коли 
«провідна верства» («національна 
аристократія») утворюється шля
хом вибору її представників з 
різних класів та прошарків насе
лення, за наявности виразного 
«диференційованого класового 
поділу суспільства». Головними 
рисами «аристократії» історик на
зиває «матеріяльну силу» та «мо
ральний авторитет». У цій сис
темі поглядів інтелігенції, яка не 
має «матеріяльноїсили» і не може 
організувати націю, відводиться 
відносно почесне місце «фахово- 
освічених помічників аристок
ратії» 30. Остання у «смертельно
му поєдинку кочівника з хлібо
робом» повинна протиставити ох
лократії кочівників «залізну кла
сову організацію хліборобів», по
будовану на взірець «македонсь
кої фаланги», з метою розбудови 
«трудової монархії» у тради цій н ій 
формі Гетьманщини. Вона ж, 
згідно з поглядами Липинсько
го, походить своїми коренями з 
доби Хмельниччини і складає 
«ідейну основу» еволюції держав
ної думки від «виборного гетьма
нату» до «спадкової монархії». Її 
історик вбачає у «європеїзації ко
заччини», а з нею — й усієї 
України. «Європеїзація» прово
дилась гетьманською владою 
шляхом приборкання низового 
Запорожжя, спираючись на 
городову, осілу хліборобську 
Україну. Тому проведення при
нципу «абсолютичної спадкової 
монархії» виступає в історичній 
концепції Липинського як бо
ротьба двохтенденцій історично
го процесу — елітаризму та 
егалітаризму, від співвідношення 
яких врешті-решт і залежить істо
рична доля монархії31.

Після працьЛипинського по

няття «національної аристок
ратії», «провідної верстви» ак
тивно застосовувалося у дослід^ 
ж еннях ряду українських  
істориків стосовно різних істо
ричних епох, які надають йому 
дещо іншого змісту, і міцно вхо
дить у структуру історичних 
концепцій.

Підводячи підсумки розгля
ду двох концепцій істориків дер
ж авницького напряму, під
креслимо, що, незважаючи на 
різну будову історичних кон
цепцій Липинського і Тома- 
шівського та нерівнозначну роль 
перелічених структурних еле
ментів («історичного простору») 
у Том аш івського та «носія 
соціяльного прогресу» («на
ціональної аристократії») у
В.Липинського, наявністьу пра
цях цих істориків зазначених 
вище елементів «історичної 
концепції» незаперечна. 
Відзначимо також, що вказані 
історичні концепції були ство
рені протягом одного хро
нологічного періоду, тобто, за 
відносно однакових умов та 
факторів впливу на працю 
дослідників.

Вказані обставини надають 
можливість порушити проблему 
залежносте характеру та змісту 
концепції від суспільного сере
довища, в якому працює її тво
рець, від світогляду і наукових 
поглядів та їх еволюції протягом 
різних етапів його життя і науко
вої діяльносте. Згідно визна
чення В.А.Рижка, «концепція — 
цезріззнання, в якому фіксуються 
не тільки властивості об’єкта, але 
і відношення до нього пізнаючого 
суб’єкта, ...який охоплює деяку 
цілісну, відносно самостійну, у 
певному розумінні завершену 
сферу об’єктивного світу або 
пізнання»32. У запропонованому 
визначенні філософ звертає ува
гу на відбиття у концепції
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світогляду та наукових поглядів її 
автора («відношення пізнаючого 
суб’єкта»). Вони мають особливе 
значення для оцінки «історичної 
реальности» минулої епохи, фраг
мента цієї реальности або подій 
та явиш в її межах конкретним 
дослідником. На жаль, мрія Мак- 
са Вебера про безоціночне істо
ричне пізнання так і лишається 
мрією, а проблема оцінки істо
риком історичного періоду, події, 
факту відповідно до власної сис
теми поглядів та своєї історичної 
концепції, продовжує займати 
важливе місце в історіогра
фічному дослідженні. Та й саме 
висування концептуальних поло- 
женьта побудова «історичної кон
цепції», навіть звичайний відбір 
емпіричного матеріялу для їх 
обґрунтування містятьу собі пев
ний оціночний момент, тобто, 
певні оціночні критерії при 
доборі матеріялу. Останні фор
муються не тільки під впливом 
еволюції суто наукових поглядів 
або взаємодії з іншими науко
вими напрямами та школами, а 
й еволюції світогляду, полі
тичних переконань, впливу 
суспільного середовища тощо.

Цікавим об’єктом дослід
ження у зазначеному відношенні 
є наукова творчість українського 
історика Олександра Петровича 
Оглоблина (1899-1992). Таке зна
чення наукового доробку О.Огло- 
блина зумовлено: 1) більш ніж 
70-річною діяльністю історика, 
протягом якої його наукова 
творчість зазнала най р ізн о
манітніших впливів, а система 
наукових поглядів — докорінної 
еволюції; 2) якісним та кількісним 
складом наукової спадщини, яка 
висунула дослідника до числа 
найзначніших українських істо
риків другої половини XX с т .33.

За спогадами сучасників 
(Л.Биковський, Н.Полонська- 
Василенко), ім’я молодого істо

рика, який за материнською 
лінією походив зі старовинної 
родини українських меценатів 
Лашкевичів, вже на початку 20-х 
років було ш ироковідоме в 
академічних наукових колах 34. 
Під безпосереднім впливом на
укових студій М.Довнар-Заполь- 
ського Оглоблин пише свої перші 
праці, розпочавши масштабну 
роботу у ділянці економічної 
історії, яка була побудована на 
пильному вивченні архівних 
фондів фабрик і заводів, архівів 
і рукописних збірок Києва, Мос
кви, Одеси, Харкова, Чернігова 
та інших міст. Впродовж 20-х 
років автор видає два томи («Ма
нуфактура в Гетманщине» і 
«Предкапиталистическая фабри
ка») із запланованої шеститом
ної фундаментальної праці з 
економічної історії України 35 та 
ряд статей. Економічна пробле
матика, проте, не залишається 
єдиною у науковій творчості Ог
лоблина, який поширює коло 
своїх наукових інтересів ще на 
дві теми: українську історіографію 
та політичну історію доби Геть
манщини. Під впливом праць 
Д Дорошенка, зокрема, його «Ог
ляду української історіографії» 
(Прага, 1923), він створює влас
ний курс лекцій з української 
історіографії, який читає у 1923- 
24 роках у Київському Інституті 
Народної Освіти (колишньому 
університеті).36

Значний архівний матеріял 
зібраний Оглоблиним, врешті, 
сама логіка дослідження еко
номічної історії та української 
історіографії, впливи наукових 
студій істориків-державників 
(Д.Дорошенка, ВЛипинського) 
підштовхували історика до 
дослідницької праці на ниві 
політичної історії «Старої Ук
раїни». З середини 20-х років 
Олександр Петрович публікує 
низку розвідок, присвячених пов

станню Петрика та українській 
політичній думці ХУ1І-ХУІІІ ст., 
а також  досліджує зовн іш 
ньополітичні аспекти Північної 
війни. Цікавою особливістю на
званих досліджень виступають 
досить вільні, з огляду на правля
чу ідеологію, історично-політичні 
узагальнення, які робить автор. 
Зокрема в дослідженні, присвя
ченом у істор ії укр а їн сько ї 
п ол іти чн о ї думки за часів 
Північної війни, Оглоблин за
значає: «Одрив од Москви й 
спілка (або федеративна злука) з 
Литвою й Польщею, утворення 
міцної політичної організації на 
території між Балтикою й Чор- 
номорщиною, нейтральної в 
російсько-шведській борні, — це 
був як на ті часи єдиний вихід з 
того становища, що в ньому опи
нилася Україна» 37.

У працях Оглоблина, що 
розглядають повстання Петри
ка, на відміну від попередніх 
досліджень, Петрик, вийшов 
«речником української незалеж
ності!», що свідчило про пепну 
еволюцію наукових поглядів ав
тора.38

Вивчення наукового доро
бку О.Оглоблина довоєнного 
періоду дозволяє виділити кілька 
основних концептуальних під
ходів дослідника до розробки 
української історії: 1) «Грунтов
ний документалізм» у кращих 
традиціях Ант оновича —Довнар- 
Запольського; 2) синтетичне 
застосування методів різних 
напрямів та шкіл, що виявило
ся у проблематицідослідженьта 
побудові їх внутрішньої ана
літичної структури; 3) обгрун
тування тези про своєрідність 
та самостій н ість економ іч ного ро - 
звитку України, тоді як «схема» 
Грушевського виходила зде- 
більша із своєрідности етнічно- 
культурного  та со ц іял ьн о - 
пол ітич ного характеру39; пізн іше
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це було оцінено як спробу поста
вити «схему» Грушевського на 
міцний економічний фундамент.

Еволюція підходів у науко
вих працях молодого Оглоблина 
відбила цікаві процеси поширен
ня впливу наукових праць 
істориків-державників та взає
мовпливу і взаємозбагачення на
родницького і державницького 
напрямів в українській істо
ріографії, які не обмежувалися 
дослідженнями істориків Західної 
України та науковими осередка
ми української еміграції, а охо
пили й наукові студії ряду 
науковців-істориківу Радянській 
Україні (Оглоблина, Гермайзе та 
ін.).

Хвиля репресій та розгром 
української науки у кінці 20-х — 
на початку 30-х років обірвали ці 
багатообіцяючі процеси та знач
ною мірою нівелювали загаль
ний рівень та проблематику 
досліджень, створили нестерпні 
умови для роботи дослідників, за 
яких академічні рецензії на праці 
українських науковців нагадува
ли скоріше «поліційні доноси», 
ніж наукову оцінку40.

Київський період наукової 
діяльности і життя Оглоблина 
(1941-43), під час якого він про
тягом 6-ти тижнів (вересе нь-жов- 
тень 1941) виконував обов’язки 
Голови Київської Міської Упра
ви, не залишив йому іншої аль
тернативи, крім еміграції. По
воєнні 50-60 є найбільш плід
ними роками науковоїтворчости 
історика-емігранта, який стає виз
начним представником держав
ницького напряму із порівняно 
поміркованими поглядами. Праці 
Оглоблина «Хмельниччина і 
українська державність» (Нью- 
Йорк, 1954), «Українсько-мос- 
ковська угода 1654» (Нью-Йорк- 
Торонто, 1954), англомовна 
«Ukrainian Historiography 1917- 
1956» (Нью-Йорк, 1957), «Геть

ман Іван Мазепа та його доба» 
(Н ью -Й орк-П ариж -Т оронто , 
1960), «Думки про сучасну 
україн ську  совєтську  істо 
ріографію» (Нью-Йорк, 1963) та 
ряд інших синтетично об’єднали: 
1) вже згадуваний «ґрунтовний 
документалізм» 2) із висвітлен
ням місця й ролі різних со- 
ціяльних верств та прошарків 
населення (традиційний елемент 
народницького напряму); 3) ро
згляд Гетьманщини (у зв’язку з 
княжою державністю) як голов
ного фактора історичного розвит
ку українського народу (тра
диційний елемент державниць
кого напряму), що вказувало на 
значний вплив студій В.Ли- 
пинського.

Поєднання названих під
ходів дозволяє висунути тезу про 
синтез елементів двох напрямів
— державницького і народниць
кого в історичній концепції
О.П.Оглоблина. На користь ос
танньої свідчить і еволюція 
поглядів дослідника від «ранніх 
спроб» поставити схему Гру
шевського на економічний фун
дамент до повоєнних праць і 
роздумів, де деякі роботи Гру
шевського розглядаються як дер
жавницькі.

Проте процес еволюції на
укових поглядів Оглоблина був 
зумовлений не тільки впливом 
різних наукових напрямів (наро
дницького, держ авницького, 
офіційного «радянського мар
ксизму»), а й суспільним середо
вищем (у 20-30-тих роках істо
рик працював у Радянській 
Україні, під час II світової війни
— за німецького окупаційного 
режиму, у 40-90-ті роки —в 
еміграції) та умовами наукової 
праці, що у свою чергу вплинуло 
на еволюцію змісту й характеру 
«історичної концепції» Оглобли
на: від своєрідного різновиду 
«національного марксизму» з на

родницькими тадержавницьки
ми елементами — до держав
ницької концепції українського 
історичного процесу.

І нарешті — остання про
блема, яку хотілося б порушити, 
це проблема співвідношення 
політичних та наукових впливів 
у історичній науці та їх значення 
для процесу історичного піз
нання, зокрема, для побудови 
історичної концепції. Як зазна
чалось, історія, на відміну від 
інш их наук, має особливу 
залежн ість від сусп іл ьних впл и вів 
з огляду на суб’єктивну на
лежність історика до об’єкту істо
ричного пізнання—суспільства. 
У свою чергу, результати істо
ричних досліджень являють со
бою матеріял для обґрунтування 
політичних концепц ій , які 
нерідко «співіснують» у науковій 
творчості історика. Мабуть, саме 
тому, у ділянці історичної науки 
наукові та політичні впливи 
переплітаються так близько, як 
ніде, спокушаючи дослідника зі 
стороннього глядача-аналітика 
перетворитися на політичного 
діяча, спробувавши реалізувати 
свої ідеї не в уявній моделі «істо
ричної реальносте», а у пеклі 
політичної боротьби своєї епо
хи. Той чи інший вплив політики 
на дослідницьку працю має місце 
у студіях будь-якого історика, 
проте у кінцевому рахунку ха
рактер та зміст його концепції 
залежить від вибору науковця та 
суспільної мета, відповідно до 
якої він висуває власну концеп
туальну побудову, тобто, мети 
політичної або наукової (чи пев
ного їх поєднання), а, зрештою, 
політичноїабо історичної кон
цепції. Часто з’ясувати харак
тер концепції, як і конкретний 
вибір особистосте, дуже важко. 
Проте, як засвідчує історичний 
досвід, від цього вибору зале
жить не тільки ступінь науко-
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вости концептуальних побудов, 
а й доля політичної, суспільної 
та науковоїдіяльности їїтворця, 
що у кінцевому рахунку змушує 
його зробити остаточний вибір. 
«Особистістю» у науковій сфері,
— зазначає Макс Вебер, — є той, 
хто слугує тільки одній справі»41. 
Тому з ’ясування конкретного 
вибору науковця, який у той же 
час був фомадським та по
літичним діячем, співвідношення 
політичних та наукових впливів 
на його концептуальні поло
ження необхідне для адекватної 
оцінки наукового доробку до
слідника в історіографічному 
дослідженні.

«Нова історична реаль
ність»42, що склалася останнім 
часом після розпаду Радянського 
Союзу, швидко зростаючі темпи 
суспільного прогресу, — все 
свідчить про відрив об ’єкта 
дослідження — суспільства — від 
історичної науки, що вимагає 
висунення нових наукових 
підходів. Деякі з них знаходимо у 
працях відомих українських вче

них. Зокрема у праці О.М Апа- 
нович висловлені конструк
тивні ідеї щодо застосування 
ноосферної концепції В.І.Вер- 
надського для дослідження 
національного історичного про
цесу 43. Віддаючи шану нашим 
великим попередникам, які пра
цювали за неймовірно важких 
умов і зробили плідний внесок 
у скарбницю національної істо
ричної науки, ще й досі не 
оцінений належним чином, му
симо водночас відзначити, що 
результати їхньої наукової праці 
повинні стати вихідним, а не 
кінцевим пунктом дослідження 
науковців наступної генерації. 
Тож хочеться висловити надію, 
що праці наймолодшої гене
рації істориків, їхні історичні 
концепції не будуть оцінюватися 
у в ідповідності до ідейних 
постулатів «наукового соціялізму» 
або «наукового націоналізму» 44 
чи якоїсь нової модерної ідео
логії, яку може висунути наша 
суперечлива епоха. Сподіваємося, 
що мірою їх оцінки буде не

відповідність усталеним су
спільним та науковим стереоти
пам з їх войовничою «теоретич
ною нетерпимістю» 45 та ні
велюванням під єдиний взірець, 
а реальний науковий внесок.

Завершуючи цю статтю, за
значимо, що вона не претендує ні 
на повноту, ні на вичерпність 
висвіпьіення порушених проблем. 
Зокрема невисвітленими залиши
лись проблеми типології історич
них концепцій, їх співвідношення з 
теорією історичного пізнання, за
позичення понятійного апарату та 
наукової термінології з інших 
суспільних наук, їх адаптації до 
історичного матеріялу та чимало 
інших. Мета цієї статті —  при
вернути увагу дослідників до зане
дбаної ділянки історичної науки, 
до необхідности розробки її 
понятійного апарату, що конче 
необхідно для переходу на якісно 
вищий ступінь історичного пі
знання, для створення сучасних 
наукових концепцій української 
історії.
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