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рознавчою тематикою (приміром, статті про Михайла та Олександра Гру- 
шевських, О. Гермайзе, В. Міяковського).

В «Енциклопедії» подано анотації практично всіх наукових, публіци
стичних і художніх творів Миколи Костомарова. Вказано місце першо
друку та усіх відомих передруків, дана коротенька анотація змісту твору. 
Автори свідомо уникали оцінкових моментів, не намагалися порівняти 
висновків Костомарова з сучасним рівнем історичної науки. Головним 
плюсом є можливість для пересічного читача зорієнтуватися в бібліографії 
праць історика і при бажанні «вийти» на ту чи ту його працю у науковій 
бібліотеці.

Разом з тим певним баластом виглядають географічні статті, частина 
яких має дуже віддалений стосунок до головної теми книги. Наприклад, 
у статті «Карпати» подаються загальні відомості про цей гірський масив, 
а подана вона лише тому, що Костомаров примудрився у Рівному побачи
ти «отроги» карпатських гір. Це ж саме стосується сумнівної точності 
статті «Австрія» (з неї можна зрозуміти, що Берлін і Дрезден входили у 
часи Костомарова до складу Австрійської імперії) або «прив’язаної за 
вуха» статті «Кавказ», у якій йдеться про перебування Костомарова у 
Тифлісі і зустріч з М. Гулаком, що є повтором тої самої інформації, що 
міститься у статтях «Археологічні з ’їзди» та «Тифліс». Поряд із цим є 
цілком вдалі історико-географічні матеріали про перебування Костомарова 
у Рівному, Тайкурах, Дідодовцях.

Певною мірою «Костомаровська енциклопедія» підсумовує наші знан
ня про видатного українського історика, і її можна розглядати як цілком 
пристойний попередник (чи підгрунтя) майбутнього академічного енци
клопедичного довідника «Микола Костомаров».

Ігор ГИ РИ Ч

*  *  *

Масненко В. В. Історичні концепції М. С. Грушевського та 
В. К. Липинського: Методологічний і суспільно-політичний 
виміри української історичної думки 1920-х років. -  Київ -  
Черкаси: Брама-ІСУЕП, 2000. -  284 с.

С еред численних і різноманітних соціокультурних впливів на історич
ну науку революційні зрушення та катаклізми належать як до най- 

впливовіших, так і до найнепередбачуваніших чинників водночас. Думка 
про виняткову роль революційної доби для розвитку історичної науки і 
донині видається суперечливою, а почасти й парадоксальною. Вочевидь 
це стає зрозумілим, коли взяти до уваги, з одного боку, надмірну радика- 
лізацію та політизацію наукового життя, що, безперечно, не сприяє ака-

« М о л о д а  н а ц ія » ,  № 1  ( 2 2 ) ,  2 0 0 2 .
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демічній поміркованості та розважливості, а з другого -  тривалий хроно
логічний діапазон, упродовж якого виявляється багатопланова еволюція 
новітніх, часом екстремальних концептів. Останні відкривають то бага- 
тообіцяючі перспективи, то ведуть у глухий кут. Взагалі революційна 
дійсність спонукає не тільки до критично-скептичних рефлексій щодо істо
ричної минувшини, а й створює сприятливе підгрунтя для утвердження 
пізнавальних тенденцій та дослідницьких інтенцій, які знаходилися на 
марґінесі наукового процесу у передреволюційну епоху. Відтак, револю
ційна повсякденність імпліцитно містить у собі ті зміни у дослідницькій 
практиці та методології, які тою чи іншою мірою виявляються у твор
чості будь-якого вченого-історика, сучасника або учасника подій. Вияв
лення, аналіз та інтерпретація впливу революційного середовища на нау
кову творчість визначних істориків й досьогодні є одним з найцікавіших і 
найскладніших завдань та проблем студій з історії науки з огляду на три
валу ідеологічну заангажованість української історіографії. До праць із 
зазначеною провідною проблематикою можемо віднести й монографію 
Віталія Масненка «Історичні концепції М. С. Грушевського та В. К. Ли- 
пинського».

Студія В. Масненка побудована за принципом ієрархічної рубрикації. 
Вона складається з передмови (с. 5-10), висновків (с. 249-255) та чоти
рьох розділів: «Історична наука в революційну та пореволюційну добу: 
на шляху до нової якості» (с. 11-56), «Харизматична модель в українській 
історичній думці» (с. 57-112), «Спроба концептуалізації українського дер
жавотворення доби Хмельниччини» (с. 113-174), «Розвиток методології 
та лабораторії наукового пошуку» (с. 175-248). Кожний з них поділяєть
ся на кілька дрібніших структурних одиниць -  параграфів.

У проблемному плані монографія присвячена інтелектуальним 
взаєминам двох визначних українських істориків -  Михайла Грушевського 
та Вячеслава Липинського -  у 20-ті роки XX ст.; взаєминам, які за уста
леною традицією здебільшого зводилися до антитези: народники -  держав- 
ники. Натомість автор розглядає спадщину цих двох учених, спираючись 
на широкі методологічні засади з урахуванням сучасних наукових досяг
нень. Він приділяє велику увагу взаємодії наукової та суспільно-політич
ної сфери у творчості істориків, намагається простежити походження та 
еволюцію вихідних концептів дослідників, порівняти їх у передреволюцій
ну та післяреволюційну добу. Зрозуміло, що охопити весь спектр відносин 
між Грушевським та Липинським навіть у спеціальному монографічному 
дослідженні надзвичайно складно. Тому В. Масненко виділяє найголовніші 
сегменти у взаємовідносинах обох учених, у т.ч. зіставляє та інтерпретує їхні 
концептуальні побудови. Відтак, подача матеріалу та аргументація зосе
реджуються навколо кількох ключових проблем, хоча дослідник і не відмо
вляється від елементів наративу, які вмонтовуються у проблемний виклад.

Насамперед, автор розглядає пізнавальну ситуацію в історичній науці 
20-х років минулого століття та тодішні соціально-політичні реалії, на 
перехресті яких опинилося чимало професійних науковців-істориків, що
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волею долі та обставин стали політиками. Тож дилема «історик -  полі
тик» (с. 17-19), сформульована дослідником у параграфі «1.1. Українська 
історична думка та історики в умовах національно-державного будівництва 
1917-1920 рр.», видасться цілком умотивованою та обгрунтованою. На
разі зауважимо, що у межах цієї дилеми, яку автор пов’язує з професій
ним досвідом  тогочасних істориків-політиків, уповні правомірними 
виглядають й спостереження стосовно «політичної архаїки» у суспільно
му житті за доби національно-визвольних змагань (с. 23). У широкому 
сенсі, очевидно, слід вести мову про змагання футуристично-прагматич
ного з ретроспективно-синтетичним стилем мислення у творчій діяль
ності політиків -  фахових істориків, тобто про своєрідне випробування 
на креативність певного «вантажу» гуманітарних знань вченого призем
леною логікою тотальної політичної доцільності, яка притаманна рево
люційним епохам.

У цілому перший параграф першого розділу містить більше сформу
льованих питань, аніж висунутих конструктивних підходів щодо їхнього 
вирішення. Проте вказана особливість техніки викладу матеріалу є рад
ше позитивом. Вона надає стилю монографії певної діалогічності у побу
дові системи аргументації. Дещо категоричними, щоправда, здаються 
вступні авторські зауваги до першого розділу, зокрема про детерміністсь
кий характер теорії факторів (с. 11-12). Принагідно відзначимо, що по
вноцінне висвітлення пізнавальної ситуації, яка склалася в історичній науці 
та гуманітарній сфері, навряд чи можливе без факторного аналізу, хоч би 
якими суперечливими та відносними вважалися його результати щодо 
впливу на конкретних осіб. До того ж класичний позитивізм XIX ст. з 
усеохопним детермінізмом зазнав істотної трансформації під впливом 
неокантіанства та феноменології і вже у першій третині XX ст. не виклю
чав альтернативності, свободи вибору та складної структурованості у мо
тивації людської діяльності.

Логічним продовженням попередньої структурної одиниці є два інші 
параграфи першого розділу, в яких висвітлюється суспільно-політична, 
громадська та наукова діяльність Михайла Грушевського і Вячеслава Ли- 
пинського під час української революції 1917-1920 рр. та протягом післяре
волюційної доби. Та все ж головна увага зосереджується на діяльності 
обох учених в еміграції на початку 20-х років. Характерною рисою автор
ського викладу, яку спостерігаємо як у цьому розділі, так і в монографії 
взагалі, є прагнення виявити політичні впливи на дослідницьку діяльність 
істориків та простежити світоглядні зміни. Одночасно В. Масненко аналі
зує нереалізовані творчі плани та задуми Грушевського і Липинського, 
коментує різноманітні підходи науковців, які слугують підготовчим мате
ріалом для подальших інтерпретацій їхніх головних концептів та ідей.

Однією з них є проблема харизми (харизматичної моделі) в історич
них реконструкціях обох учених, порівняльний розгляд яких поданий у 
другому розділі. Поширення харизматичного підходу в українській науці 
20-х років XX ст., з одного боку, імовірно, слід пов’язувати з потребами в



252  • Рецензії

історико-політичній легітимації, оскільки її необхідність особливо гос
тро відчувалася у часи революційних потрясінь. З другого боку, викорис
тання у студіях Грушевського та Липинського елементів харизматичного 
підходу до інтерпретації історичної постаті Богдана Хмельницького вар
то розглядати у руслі західноєвропейських інтелектуальних новацій того 
часу. Зокрема, ідея харизми особистості як способу легітимації влади 
побутувала у працях Макса Вебера, Ернста Трьольча та інших науковців. 
Отже, застосування харизматичного підходу свідчить про значні зрушен
ня у науковій методології визначних українських істориків. У зв ’язку з 
цим слушними видаються й думки В. Масненка про неприпустимість ди
хотомічного спрощення харизматичної моделі (с. 58), про взаємовплив 
Грушевського та Липинського (с. 60) та ін. Досліднику вдалося виявити 
як суттєві розбіжності, так і деяку подібність в їхніх інтерпретаціях. Якщо 
харизматичні елементи у концепції Липинського органічно спираються 
на глибокий психологізм, міфологізацію та ірраціональну мотивацію діяль
ності Хмельницького, то у працях М. Грушевського, навпаки, відмічаємо 
амбівалентність у застосуванні цього методологічного підходу, хоча ав
тор переконливо доводить його наявність. На думку В. Масненка, супе
речливість у тлумаченні харизматичних якостей Великого Гетьмана, яку 
спостерігаємо у тогочасних студіях Грушевського, слід виводити з його 
позитивістської методології та «неонародництва» (с. 109), що штовхали 
його на шлях раціоналістичної та об’єктивістської інтерпретації. Натомість 
використання елементів харизматичної моделі вимагає від дослідника хоча 
б частково перейти на грунт міфотворчості та ірраціоналізму. Очевидно, 
що виявлення Грушевським харизматичних рис Хмельницького на стадії 
інтерпретації та пояснення вступало у конфронтацію з іншими методоло
гічними підходами. Звідси позитивна оцінка харизми Хмельницького у 
роботах Липинського та обережно-скептичне її тлумачення у працях Гру
шевського. В цілому методологічний інструментарій, проаналізований ав
тором у монографії, вказує на величезний потенціал харизматичної мо
делі для відтворення строкатої та рельєфної палітри нашої минувшини.

Після аналізу інтерпретацій особи гетьмана В. Масненко звертається 
до реконструкцій доби Хмельниччини, яка посідає чільне місце у дороб
ку Михайла Грушевського та Вячеслава Липинського. Окрім того, опра
цювання означеної проблематики, як зазначає автор, дає змогу «...створи
ти належну базу для роздумів над методологічними підставами їхньої на
укової творчості» (с. 113). Перш за все В. Масненко акцентує увагу на 
ставленні обох істориків як до державотворчих процесів за часів Хмель
ниччини, так і до держави взагалі, хоча й підкреслює, що ця проблемати
ка висвітлювалася істориками у різних площинах. Відтак, можливості 
компаративного аналізу їхніх поглядів з обсягу інтерпретацій історії 
Хмельниччини істотно обмежені через наявність різних вихідних кон
цептів: нації та держави для В. Липинського і сукупності соціальних, еко
номічних та політичних чинників для М. Грушевського. На думку автора, 
Михайло Сергійович розглядав державотворення як вияв більш глибоких
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еволюційних процесів (с. 118). Проте, порівняно з передреволюційною 
добою, помічаємо підвищений інтерес в його студіях до державницької 
проблематики, яку він опрацьовував на широкому соціо- та етнокультур
ному тлі. Але остання не стала для історика самодостатньою, хоча й по
сідала в його творчості помітне місце. Слід погодитися й з авторським 
висновком про предметну основу досліджень Грушевського, яку він вба
чає в « ... еволюції соціального, економічного та культурного устрою» (с. 
151). На відміну від Грушевського, дослідницькі інтенції Липинського 
скеровані здебільшого на державотворчі процеси за доби Хмельниччини. 
Відзначимо, що власне проблемна ієрархія у студіях Вячеслава Казими- 
ровича вибудувана у контексті державотворення та сперта на соціологіч
не підгрунтя. Втім, вона в жодному разі не вичерпує проблемний спектр 
праць Липинського, а навпаки, дає змогу подивитися на ряд питань з іншої, 
незвичної для тодішньої української історіографії перспективи. Це підтвер
джують та доводять численні спостереження, узагальнення й інтерпре
тації, репрезентовані у  монографії В. Масненка.

Останній, четвертий, розділ дослідження присвячений методологіч
ним засадам концепцій Грушевського та Липинського. Ця структурна ча
стина видається найцікавішою в усій роботі, оскільки висвітлює такі скла
дові інтелектуальної спадщини обох істориків, які зазнали найсуттєві
ших змін: «революційний концепт», соціологічні та етнологічні засади 
дослідницьких реконструкцій тощо. Зауважимо, що сам автор відносить 
«революційний концепт» до дотичної, межової або маргінальної пробле
матики у тогочасному доробку видатних учених (с. 176-177), що певною 
мірою апріорно характеризує його місце у наукових студіях Грушевсько
го та Липинського. В. Масненко констатує певну суперечливість у засто
суванні цієї дефініції Грушевським. Почасти він відносить її на рахунок 
революційної стилістики доби, але здебільшого виводить з його еволю
ціоністського світогляду. Саме в цьому пункті погляди Грушевського най
більше наближаються до Липинського, на що вказує автор (с. 189). Ли- 
пинський також  віддавав перевагу еволю ційним перетворенням  у 
суспільстві, хоча використовував «революційний концепт» та похідні від 
нього терміни частіше, ніж його опонент. Водночас він був і більш по
слідовним у термінологічному окресленні зазначеного поняття (напри
клад, «звироднілий поступ») у контексті своєї класократичної концепції. 
Слід відзначити, що «еволюціонізм» Липинського, для якого властива то
тальна, всеохопна циклічна інтерпретація, разюче контрастує з еволюціо
ністськими поглядами Грушевського. Взагалі революційна дійсність сут
тєво вплинула на сприйняття та тлумачення поняття «революція», яке 
сприймалося Липинським скептично-песимістично, а Грушевським вибір
ково (або локально) позитивно, та й то у значній хронологічній перспек
тиві як частина складного, багатовимірного історичного процесу.

У параграфах останнього розділу «4.2. Особливості аналізу історич
ного процесу в пізніх працях М. Грушевського» та «4.3. Етнологічна 
складова методології наукового досліду М. Грушевського» висвітлюють
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ся соціологічні й етнологічні засади історичних реконструкцій цього вче
ного, зокрема аналізуються його праці пореволюційного періоду, в яких 
виявилися своєрідні реакції Грушевського на тогочасні соціально-полі- 
тичні зрушення та метаморфози, що відбувалися в Європі після світової 
війни та революційних потрясінь. Водночас його післяреволюційний до
робок у формі історичних ретроспекцій та інтерпретацій репрезентує осо
бисту рецепцію вченим-істориком здобутків західноєвропейської науки у 
контексті його досліджень початків української історії, історіографії та 
історії української літератури та ін. Звідси й поширення порівняльно-істо- 
ричного й структурно-системного методів, етнологічних інтерпретацій 
та альтернативних або імовірних варіантів перебігу історичних подій у 
студіях Грушевського, зростання уваги до масової свідомості різноманіт
них верств українців тощо. Виявлення та констатація зазначених новацій 
дали змогу авторові монографії зробити висновок про поширення нова
торських підходів у творчості вченого протягом 20-х років (с. 202-203).

У параграфі «4.4. Особливості наукового мислення та методологічної 
основи історичної концепції В. Липинського» у стислій і концентрованій 
формі висвітлено та проаналізовано наукові погляди цього вченого. Вза
галі студіям Липинського 20-х років притаманна як полідисциплінарність, 
так і політична актуалізація та злободенність. Тож аналізуючи творчий 
спадок Вячеслава Казимировича, особливо його праці пореволюційної 
епохи, дослідник має розв’язати проблему змагання, конфронтації Ли
пинського -  вченого з Липинським -  політичним мислителем. У цілому 
автор монографії успішно, хоча й дещо лаконічно, вирішив цю проблему. 
Зокрема, виявлення модерністських ознак (с. 252) у науковій творчості 
консерватора Липинського, на нашу думку, є одним із переконливих 
свідчень такої конфронтації.

Насамкінець декілька слів про джерельну базу монографічного дослі
дження, яка є достатньо повною та репрезентативною. Не зовсім зрозумі
ла тільки майже повна відсутність покликань на спеціальний випуск 
«Harvard Ukrainian Studies» (1985. -  Т. 9. -  №3/4), в якому вміщено важливі 
розвідки та матеріали про В. Липинського і його творчу спадщину. Єдине 
покликання у всій роботі на вищезгаданий гарвардський випуск знаходи
мо у передмові (с. 8, посилання 5).

Взагалі більшість авторських інтерпретацій, узагальнень, висновків 
та тлумачень, поданих у монографії, грунтуються як на безпосередній, 
так і непрямій аргументації. Вони виважені, вмотивовані, логічно пов’я
зані між собою та адекватні викладеному матеріалу. Звичайно, низка про
блем, порушених автором, закономірно потребує подальшої розробки та 
тлумачення. Проте монографія В. Масненка є вагомим внеском у націо
нальну історіографію. Сподіваємося, що вона добре прислужиться україн
ським дослідникам і спричиниться до активізації наукових досліджень, 
присвячених М. Грушевському та В. Липинському.

Олексій ЯСЬ
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