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РЕЦЕНЗІЇ

Томаш Стриєк, попри свій порівняно молодий вік, є вже добре знаним 
у Польщі та за її межами дослідником. Зокрема, його розлога праця про 
українську національну ідею та її трансформації в період між Першою і 
Другою світовими війнами1 не залишилася непоміченою в польській та 
українській історіографії, а численні розвідки з теорії нації та націоналізму 
сформували необхідне підґрунтя для кваліфікованих суджень у галузі 
суспільно-політичних та ідеологічних чинників сучасного історіописання. 
Тому можна констатувати, що до написання фундаментальної праці про 
сучасну українську історіографію Автор підійшов добре підготовленим і, 
що важливо наголосити, із солідним баґажем міждисциплінарних знань. 
Це дало йому змогу створити надзвичайно цікаву й різнобарвну картину 
стану історичного знання в Україні, що від 1991 року розвивається як са-
мостійний суб’єкт міжнародного співтовариства. Постання незалежної 
України, що сталося в такий дивний і неочікуваний, порівняно з по-
пе редніми драматичними змаганнями українців за самостійність і дер-
жавність, спосіб, спонукало істориків і загалом українське суспільство, 
дуже різнорідне в соціяльному, етнічному, культурному та релігійному ви-
мірах, до осмислення й конструювання власного минулого. Не випадково 
Т. Стриєк обрав для дослідження надзвичайно широку палітру суспільних 
явищ, пов’язаних із перетином минулого – сучасного – майбутнього, без 
неї неможливо зрозуміти справжній зміст і наповненість репрезентованих 
у його книжці сюжетів. До дослідження Автор підійшов у всеозброєнні 
сучасних світових здобутків у питаннях тлумачення історичного знання, 
історіографії, суспільних ідей і соціяльних практик. 

Власне саме час спробувати окреслити об’єктну та предметну сферу 
зацікавлень пропонованого дослідження. Це не так просто зробити, як може 
видатися на перший погляд. У центрі уваги Автора монографії – історія 
України та її інтерпретації в сучасних політичних, ідеологічних і, нарешті, 
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історіографічних практиках. Зокрема, йдеться про те, як за сучасних 
обставин спільними «зусиллями» політиків, науковців і громадськости 
відбувається творення образу минулого України, яких змін зазнає цей образ 
залежно від набутого знання й досвіду та як його сприймають різні групи 
населення. Іншими словами, як у сучасній Україні відбувається вирішення 
«вічної» проблеми історіографії – співвідношення історичної свідомости 
та суспільної практики. Видається, що Т. Стриєк, спостерігаючи за фор-
муванням і видозмінами української історичної свідомости збоку (з Поль-
щі) й не беручи в цих процесах безпосередньої участи, зумів помітити чи-
мало цікавого та пізнавального, окреслити, «якої історії потребує сучасна 
Україна», та порівняти її досвід з іншими країнами та народами. Така 
студія передбачає не тільки опрацювання великого фактичного матеріялу, 
а й тісне поєднання історії, соціології, політології, психології та низки 
інших наукових дисциплін. Тому що тільки комплексний підхід у пошуку 
відповідей на питання про взаємодію історичної пам’яті, соціяльних і 
політичних інтересів, старих і нових ідей та ідеологем, наукового знання 
та стереотипних уявлень, поточних і далекосяжних суспільних проєктів 
дає змогу створити (принаймні в уяві Автора й, сподіваємося, читачів, які 
осилять цю фундаментальну працю) образ минулого як самодостатньої 
цінности суспільства, що прагне (якщо прагне?) називатися таким. 

Напевно, дехто з читачів буде розчарований тим, що властиво до аналі-
зу історіографічного доробку українських істориків Автор звертається 
тіль ки в третій і четвертій частинах своєї розлогої монографії. Проте не 
вар то поспішати з висновками. Кардинальне розходження в українській 
історичній науці (але не тільки в ній) відбувається на ґрунті питання про 
призначення наукового історичного знання, що, на думку одних, мусить 
служити встановленню «наукової істини», незалежної від політики, ідеоло-
гії та суспільного замовлення, а з позиції інших – обслуговувати нагальні й 
далекосяжні потреби суспільства, тобто працювати на певний соціяльний 
проєкт. Насправді якщо звернутися до світової теоретичної думки, то 
не все так просто. Тому дуже доречними є дві вступні частини книжки 
Т. Стриєка, що мають на меті ознайомити читача з лабораторією мислення 
найавторитетніших на сьогодні інтелектуалів світу, які досліджують 
проблеми суспільства в цілому та його свідомости зокрема, та показати, 
як ці проблеми заломлюються в Україні. Щоправда, як нам видається, 
доцільніше було би поміняти місцями першу і другу частини монографії, 
про що йтиметься далі. 

Свій аналіз Т. Стриєк розпочинає з визначення політичного й ідео-
логічного контексту суперечок про історію в незалежній Україні. Він 
слушно зауважує, що інтерпретація історії України майже відразу опи-
нилася в епіцентрі всіх політичних дискусій, пов’язаних з утворенням і 
перспективами розвитку незалежної української держави. Жоден по лі-
тик не міг обійтися без спроб так чи так окреслювати майбутнє України 
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на підставі її історії. Однак, як виявилося, українські історики не могли 
запропонувати достатньо переконливих й арґументованих версій ми-
нулого. В результаті погляди істориків і політиків звернулися до старих 
ет нічних моделей українського минулого, репрезентованих у працях Ми-
хайла Грушевського, його послідовників у діяспорі та, як це не дивно 
на перший погляд, у радянській версії «історії УРСР». Назагал лінійні й 
телеологічні версії української історії ґрунтувалися значною мірою на 
історичному детермінізмі, згідно з яким і нація, і державність становлять 
мало не «об’єктивну дійсність», що закономірно прямує до свого логічного 
втілення, а історична леґітимація етнічної нації та її незалежної держа-
ви – не що інше, як цілком зрозуміла всезагальна потреба (за винятком, 
без перечно, частини російського населення). Т. Стриєк виокремлює дві 
го ловні політичні версії історії України, що доволі швидко знайшли своє 
відображення в політичних програмах чільних українських політичних 
таборів: національно-демократичну (Микола Рябчук), засновану на ет-
нокультурному розумінні суспільних процесів у їх західноевропейському 
варіянті, що виходила з модернізаційних теорій і зближувала Україну із 
західним світом; і «умовно-цивілізаційну» (або «офіційну», «нормативну» за 
часів президентства Леоніда Кучми), згідно з нею Україну представлено як 
однаково орієнтовану на Схід і Захід та наголошено її історичну відмінність 
від західної цивілізації з посиланням на цивілізаційні теорії знаних західних 
авторів, вироблені у ХХ столітті (Арнолд Тойнбі та ін.). 

Дискусія, що розгорнулася навколо цих двох протилежних за змістом 
по літичних версій історії України, відображала два типи історичної сві-
домости, що склалися в новопосталій державі: національно-патріотичний 
і пострадянський (останній намагався будь-що апелювати до усталених 
стереотипів радянської пропаґанди про «слов’янську близькість», «спіль ну 
культуру», боротьбу проти різних аґресорів і «ворожих впливів»). Істо-
рична тематика неочікувано (або навпаки, як запланований результат) 
по кликала до життя суспільну проблему історико-культурної та націо-
наль ної ідентифікації населення України, що яскраво проявилася в по-
ділі українського електорату під час президентських і парламентських 
виборів на три частини: Захід, Центр і Схід із Півднем та стала об’єктом 
при скіпливого вивчення соціологів і політологів (а подекуди і психіятрів). 
«Історичні конфронтації» щодо «справжньої» історії України, породжені 
самою цією історією, тобто тривалим пануванням у свідомості мешканців 
розвинених реґіонів України радянського і російського минулого в су-
купності з апеляцією до «православної циві лізації», свідчили про над-
звичайну складність подолання усталених істо ричних стереотипів і фор-
мування прийнятної для всіх версії(й) історії України. Водночас це ви-
кликало невдоволення як у прихильників крайньої етнонаціональної версії 
минулого, так і в прибічників «особливого» істо ричного шляху України. В 
політичному сенсі це протиставлення позначилося на відмінному розумін-
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ні й тлумаченні визначальних феноменів суспільного життя – нації, держави, 
громадянства, суспільства, історії. 

Друга частина праці Т. Стриєка присвячена з’ясуванню підходів до 
означених соціяльних явищ у світовій науці. Зібраний і впорядкований до-
слідником теоретичний матеріял вирізняється високим рівнем узагальнення, 
простотою викладу, залученням найновіших світових розробок. Тож він 
стане у пригоді сучасним українським історикам у їхніх пошуках опертя 
(методологічних орієнтирів) для синтетичного погляду на національне 
минуле. 

Насамперед ідеться про нації та націоналізм як підставу для творення 
національних історій. Автор покликається на праці знаного дослідника цих 
питань Ентоні Сміта, який вирізняє п’ять головних підходів (парадигм) 
до проблеми нації: примордіялізм, переніялізм, етносимволізм, модернізм 
і постмодернізм. Він докладно простежує засади кожного з підходів і 
дискусії, що точаться навколо них на межі ХХ і ХХІ століть, послідовно 
підводить до найпоширенішої нині серед науковців думки про формування 
етносів і націй як про конструктивістський суспільно-культурний процес, 
нерозривно пов’язаний як із творенням системи ідей, символів і мітів, так 
і з індивідуальною ідентифікацією членів спільноти з цими системами 
(ідеологіями). Однак саме поняття «нації» в сучасних соціологічних і по-
літологічних теоріях становить собою постійний і нескінченний про-
цес «творення і реконструювання» образу суспільної реальности, що ви-
різняється плюралізмом соціяльних орієнтацій і монізмом політичного 
спря мування (с. 190–191). Інакше кажучи, етноси та нації є спільнотами, що 
не становлять монолітне ціле, а постійно перебувають у процесі творення 
та трансформації під впливом ідей і культурних цінностей, а також пе-
ренесення цих елементів у ранґ політики. Це твердження має важливу 
ме тодологічну настанову для істориків, які прагнуть створити зразки на-
ціональної історії, забуваючи про мінливість і навіть часову та просторову 
невловимість самого об’єкта таких студій. Обов’язком фахового історика, 
на відміну від політика чи ідеолога, наголошує Автор, є невідступне до-
тримання засади чіткого визначення «сили або слабкости/відсутности» 
поширення тої чи тої ідентифікації (етнічної, релігійної, соціяльної) 
в спільноті, про яку він береться писати (с. 210). Крім того, історикові-
досліднику також важливо пам’ятати, що масові ідентифікації, якими 
сьогодні оперують науковці та політики, виникли в Европі не раніше кінця 
ХVIII століття і формуються донині. 

У другому розділі другої частини книжки Т. Стриєк переходить до 
розгляду найболючішої для сучасної української й загалом світової істо-
ричної науки теми – співвідношення між історіографією та суспільством, 
або між історичним знанням та історичною свідомістю. Цю методологічну 
проблематику він намагається осмислити на прикладі европейської 
та світової історіографії. Слідом за Ґеорґом Іґерсом, Автор вирізняє 
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три маґістральні типи історіописання: класичний історизм (Леопольд 
фон Ранке і позитивісти), модерну соціяльну історію та постмодерністську 
історіографію, зосереджуючись, зокрема, на підході кожного з цих типів 
до синтезу національного минулого. Класичний історизм ставив націю в 
центр історичного процесу, леґітимізував національну державу, пропонував 
антропоморфізовану візію нації, вбачаючи в ній сенс історії як такої. 
Модерністська соціяльна історія розширила об’єкт синтетичного бачення 
на суспільство та його соціяльно-економічні структури, де нації було від-
ведено місце лише одного з компонентів. Постмодерністський виклик кінця 
ХХ століття взагалі поставив під знак запитання можливість існування іс-
торичного синтезу (метанаративу) як такого, що нівелює та спотворює на 
догоду політиці та ідеології реальні об’єкти минулого, натомість він звернув 
увагу на часткові й індивідуальні культурні явища, їх рецепцію та реакцію 
на них, залишивши проблему нації на відкуп політикам і правникам. 

Однією з проблем, що впливала й досі впливає на процеси розвитку 
сучасної історіографії, є ставлення до «історичної правди». Т. Стриєк по-
слідовно й переконливо виклав епістемологічні передумови зміни розумін-
ня категорії правди у працях сучасних дослідників, переважно філосо-
фів, літературознавців і соціологів (зрештою, проблематичним є саме ви-
значення дисциплінарної належности відомих мислителів, а саме: Мішеля  
Фуко, Жака  Дериди, Ричарда  Рорті, Роляна  Барта та інших). Їхніми зусил-
лями було доведено неадекватність класичного визначення правди (істини), 
що нібито не залежить від суб’єкта, і показано безпосередній її зв’язок з мо-
вою та культурою. Це дало початок поширенню й утвердженню переконан-
ня про відносну (парадигмальну) істинність наукового знання загалом й 
історичного зокрема. Історія за таких обставин поставала суб’єктивною 
конструкцією представників конкретних культурних середовищ, які праг-
нуть зрозуміти і, що важливо наголосити, леґітимізувати насамперед 
свій сучасний стан. Тоді правда є такою тільки для конкретного місця і 
часу, для певного способу мислення. Наслідком цього підходу до правди 
стало переконання у мовно-культурній «ураженості» всіх текстуальних 
пропозицій, їх конструктивно-релятивістському характері. В історії це 
потягнуло за собою уявлення про метафоричний і мітологічний характер 
історичного знання як такого. Метафори та міти, отже, є неодмінною 
підставою для концептуалізації й інтерпретації історичного знання, особ-
ливо під час підготовки синтезу (с. 226–227). Серед таких метафор, по-
ширених у традиційній історіографії національної історії, переважа-
ють ант ропоморфні (пов’язані з циклами людського життя), природничі 
(розквіт – занепад – відродження), конструктивістські (будівництво – руй-
нування) тощо. 

Ще одним неодмінним елементом конструювання традиційних істо-
ричних синтез є міти. Т. Стриєк доволі докладно характеризує міто-
логізацію в історії. Він наводить блискучий вислів відомого польського 
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історика Вітольда Кулі, який свого часу написав: «Історію історіографії 
можна під певним, і напевно однобоким, кутом зору представити як історію 
багатовікового творення мітів і боротьби за визволення від них» (с. 227). До 
цього можна було б додати, що  поруч із демітологізацією завжди має місце 
нова ремітологізація. Автор намагається обґрунтувати «мітологічність» 
історичного знання, посилаючись переважно на наукові авторитети з 
історіографії. Можливо, такий підхід не цілком переконливий (принаймні 
для окремих читачів), оскільки відкритим залишається запитання щодо 
джерел виникнення міту. Тут доцільніше було би звернутися до досліджень 
мовознавців і філософів (Домініка Ля Капри, Роляна Барта, Ноама Чомскі 
та ін.), які переконливо доводять мітологічну природу будь-якого здобутого 
людиною знання, що не відображає всієї повноти досліджуваного об’єкта та 
його змін у часі та просторі й саме тому майже відразу перетворюється на 
догматичне (мітологічне) знання. Функціонування мітів у свідомості особи 
та спільноти вирізняється особливо стійким («інерційним») характером, 
закоріненими способами мислення та сприйняття дійсности. Тому важливо 
пам’ятати, що існують міти фундаментальні (еволюції, революції, поступу, 
причинности, активізму тощо), історіографічні та фактографічні. Їх пе-
релік змусив би Автора написати окрему книжку, тому він обмежується 
лише констатацією, потрібною для подальших студій. Однак у підсумку 
вони підважують модель традиційного позитивістського історіописання, 
що апелює до «історичної істини». 

Щоб визначити співвідношення між історичними мітами, історіогра-
фією та історичною пам’яттю, Т. Стриєк залучає доробок широко знаних 
ни ні у фахових колах французьких дослідників Мориса Гальбвакса і 
П’єра Нора та польського методолога Єжи Топольського. Покликаючись 
на цих авторитетних науковців, Автор доводить, що колективна історична 
па м’ять залежить від поточних суспільно-політичних процесів, для неї 
властиве вибіркове «забування» та «запам’ятовування» минулого, селекція 
історичних подій залежно від потреб леґітимації сучасних станів. Особливо 
змістовними видаються спостереження дослідника щодо взаємозв’язків і 
функціонування історичної пам’яті й історіографії в Західній та Східній 
Европі, зокрема в сучасній Україні. На заході та сході континенту однаково 
актуальним є завдання створити «об’єднавчу» історичну пам’ять, проте 
на сході умови для його реалізації суттєво різняться від західних, де вже 
сформовано громадянське суспільство та відповідні інститути. В Україні 
ситуація особливо заплутана, оскільки на заваді формуванню спільної 
історичної пам’яті стоять відмінні культурно-ціннісні орієнтації населення 
різних її частин. За таких обставин, вважає Автор, українські історики 
могли би посприяти створенню нового поняття нації, заснованого на 
«плюралістичних засадах» (с. 248). 

У третій частині монографії Т. Стриєк переходить до зразків україн-
ського історіописання у ХХ столітті та дискусій навколо них у незалежній 
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2 Див., напр.: Єкельчик С. Імперія пам’яті. Російсько-українські стосунки в радянській 
історичній уяві. К., 2008.

Україні. Щоб не бути звинуваченим у перекрученнях, Автор, з огляду на 
становище всіх головних «героїв» його праці за нинішніх обставин, дуже 
прискіпливо та докладно представляє їхні погляди й арґументацію. Тож 
обґрунтованість суджень дослідника не викликає жодних сумнівів, щоправда 
обсяг праці у зв’язку з цим доволі великий. Перші розділи присвячено 
суспільно-політичним обставинам та інтелектуальному клімату, за яких 
упродовж вісімдесяти років (від початку ХХ століття й до кінця 1980-х років) 
сформувалися три чільні моделі (схеми) інтерпретації історії України. Це 
зроблено на підставі докладних історіографічних рефлексій – починаючи з 
«Огляду української історіографії» Дмитра Дорошенка й закінчуючи сту-
діями численних сучасних історіографів. Відповідно до літератури, Автор 
виокремив три провідні течії української історіографії: народницьку, дер-
жавницьку та радянську. Цілком слушною є теза дослідника, що зрештою 
повторює думку українського історика Ігоря Гирича, про умовність поділу 
українського історіописання на дві перші течії, оскільки цей поділ стосував-
ся радше розбіжностей у політичних поглядах двох головних представників 
цих течій – Михайла Грушевського та В’ячеслава Липинського – соціяліста 
та консерватора. В основі обох течій лежав той самий об’єкт – етнічна 
історія, а її інтерпретація полягала в ідеологічному та політичному обґрун-
туванні етнокультурної окремішности українців та їхнього права на са-
мостійність і державність. 

Назагал ми погоджуємося з Автором. Варто тільки додати, що обидві 
моделі національної історії – народницька і державницька – належали до 
модерного взірця історіописання, але політико-ідеологічний компонент 
був значно виразнішим у «державників», які під впливом поширення не-
оромантизму в тогочасній Европі наголошували на ірраціональних і ге-
роїчних моментах національної історії, тоді як «народники» намагалися 
пре зентувати соціяльно-культурну історію. 

Радянська схема історії України, що її Т. Стриєк називає «реґіональ-
ною» версією російсько-радянської історії, своєрідно поєднувала етнічну 
та класову моделі національної історії, тим самим сприяючи формуванню 
національної свідомости українців у її радянському варіянті. Дослідник 
зауважує цікаву деталь: у радянській версії «історії УРСР» своєрідно 
перепліталися і народницькі, і державницькі концепти, підігнані під мето-
дологічний постулат «спільности походження» і «нерозривного історич-
ного зв’язку» з Росією та росіянами. Зрештою, в сучасній літературі 
пе реконливо показано, що радянську модель української історії було 
сформовано головно зусиллями українських істориків, які значною мірою 
спиралися на доробок і народників, і державників2. 

Незалежна українська історична думка розвивалася завдяки до-
слідникам з діяспори, а вони дотримувалися переважно народницьких і 
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дер жавницьких постулатів зі значним нашаруванням ідеологічного компо-
нента. Проте ці сюжети, а також внесок галицької української історіографії 
(Іван  Крип’якевич, Мирон  Кордуба, Степан  Томашівський та ін.) в роз-
робку концепції національної історії в праці Т. Стриєка залишилися не ак-
центованими. 

Наступний розділ третьої частини монографії докладно розкриває змі-
ни уявлень про історію України та дискусії навколо цього. Автор аналізує 
інституційну складову цих змін, констатуючи, що назагал радянська 
ієрархічна система організації науки та вищої школи не зазнала суттєвих 
змін, а отже, була й залишається приреченою на тривалий і болісний процес 
еволюційних змін. Одним із наслідків цього є збереження та поширення 
багатьох застарілих догматизованих поглядів на історію України. Фактично 
в перші роки незалежности в Україні існувало три головні історіографічні 
течії: консервативна (епігонська щодо радянської версії), офіційна (ком-
промісна) та критична (рішуча критика сфальсифікованої історії України). 
Згодом постала четверта течія «нових критичних» істориків (Ярослав  
Грицак, Наталя  Яковенко, Георгій  Касьянов, Олексій  Толочко та ін.), 
що з позицій сучасного стану світової історичної думки підважила намаган-
ня багатьох українських дослідників залишатися «повернутими» в минуле 
й далі популяризувати застарілі схеми національного минулого початку 
ХХ століття, замість того, щоб вийти на новий рівень конструювання 
історії України, який відповідав би світовим методологічним стандартам. 

У третій частині своєї праці Т. Стриєк докладно описує дискусії між 
представниками різних історіографічних течій з приводу підходів до тво-
рення та поширення образу минулого. У цих дискусіях специфічно відо бра-
зилися й переплелися різні уявлення про покликання історії та істориків, 
суспільно-політичні потреби та відмінності історичної пам’яті населення 
України. Автор докладно аналізує причини та соціяльно-політичне тло зміни 
уявлень про українське минуле й окреслює інституційні та інтелектуальні 
перешкоди, що стали на заваді цьому процесу, а саме: збереження структур 
«офіційної» науки та високої школи, що обслуговують вищі ешелони влади 
та ретранслюють консервативно-прагматичний підхід до конструювання 
минулого; брак можливостей працевлаштування молодих дослідників, 
зокрема тих, хто здобув освіту за кордоном, а також слабка матеріяльна 
зацікавленість у роботі в Україні; недостатнє знання іноземних мов се-
ред більшости дослідників старшого і середнього поколінь, підставове 
для «включення» в світовий історіографічний процес й опанування но-
вих методологій; відсутність серйозних історіографічних дискусій, 
що стимулювали б історичну думку, тощо. Разом з тим оновленню на-
ціональної історіографії безперечно сприяли відкритість на зовнішній 
світ, свобода слова, виникнення й функціонування недержавних науково-
дослідних інституцій (переважно на закордонні ґранти). Все це становило 
строкатий та суперечливий, але водночас, як видається і дослідникові, 
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і рецензентові, сприятливий ґрунт для поступових і, можливо, не таких 
болісних перетворень в історичній науці. 

Цікавим моментом формування «нової» версії історії України в не-
залежній державі стала спільна мовчазна згода всіх істориків щодо не-
придатности версій національної історії радянського періоду. Тому, за 
відсутности нових, «буферну» роль у навчанні історії відіграли праці дія-
спорних дослідників (Ореста  Субтельного, Аркадія  Жуковського), а та-
кож перевидання книжок Михайла  Грушевського, Івана  Крип’якевича, 
Дмит ра  Дорошенка, Наталі  Полонської-Василенко та інших. Проте вже 
в другій половині 1990-х років з’явилися перші національні синтези, на-
писані українськими істориками. Навколо них і розпочалася змістовна ме-
тодологічна дискусія щодо того, якої історії потребує сучасна Україна. В її 
рамках відбулося чимало диспутів з окремих проблем національної історії, 
хід і наслідки цих суперечок дуже докладно й змістовно представлено у 
монографії. Ми не зупинятимемося на них за браком місця. 

Єдине, в чому можна (і треба) посперечатися з Автором, – це оцінка 
методологічних позицій групи «нових критиків» у дискусіях середини 
90-х років. Т. Стриєк стверджує, що, попри критику традиційних лінійних 
етноцентричних моделей національної історії, представники цієї групи 
самі залишалися в полоні кон’юнктурних ідей про визначальну роль нації 
та держави в історії України (с. 311). Навряд чи з цим можна погодитися, 
позаяк уже 1996 року з’явилися цілком новаторські (хоча й не подібні) 
синтези національної історії Ярослава Грицака та Наталі Яковенко. Тим 
більше, що вони були написані після відомої міжнародної дискусії 1995 ро-
ку, опублікованої в американському часописі «Slavic Re view», що з нею ці 
дослідники були добре обізнані. 

Покінчивши з дискусіями на тему, якою є і якою повинна бути сучас-
на українська історіографія, Т. Стриєк переходить до найрозлогішої части-
ни своєї студії, що могла би стати окремою монографією, – висвітлення 
головних проблем національного минулого в історичних працях, що ви-
йшли друком упродовж 1991–2004 років (шість розділів цієї частини 
охоплюють 443 сторінки!). Увагу зосереджено на головних синтезах, що 
з’явилися в Україні, та на працях зарубіжних істориків – Ореста Субтель-
ного та Павла Маґочія. Насамперед Автор аналізує об’єкт студій, ін-
терпретаційні підстави та суспільно-політичне адресування історичних 
праць, роз глядаючи їх на широкому тлі поглядів і концепцій їхніх авторів й 
інспіраторів, зокрема закордонних. 

Дуже складно дати узагальнену оцінку дослідницькій праці Т. Стриєка 
над цією частиною монографії. Вона надзвичайно докладна і скрупульозна, 
насичена фактографією та підкріплена ерудицією серйозного науковця. 
Дослідник розпочинає аналіз з формулювання фундаментальних мітів 
української історії, що так чи так позначаються майже на всіх істо-
ричних студіях. Їх визначення він запозичив у британського дослідника 
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Ендрю Вілсона та Наталі Яковенко. До них належать, зокрема, такі: 
міт раннього етнічного походження, міт першої української держави 
(Київ ська Русь), міт спадкоємности української державности (від Га-
лицько-Волинського князівства до сучасної України), міт особливого 
«на ціонального характеру» українців, міт «золотого віку» («перше 
українське відродження» XVI–XVII століть), міт давности української 
мови, міт постійного «національного опору та відродження», міт України 
як пограниччя між Сходом і Заходом, міт невпинного прагнення українців 
до об’єднання. Вочевидь, цей перелік неповний, його можна продовжити, 
звернувшись, наприклад, до праць Георгія Касьянова. Проте варто 
зазначити, що всі ці міти з’явилися в українській історичній свідомості 
передусім завдяки історикам ХІХ і ХХ століть. 

Напевно, для надання монографії певної сенсаційности, Т. Стриєк 
присвячує окремий розділ огляду паранаукових версій минулого України, 
що вийшли з-під пера не істориків, а публіцистів чи письменників – Юрія  
Канигіна, Юрія  Шилова, Лева  Силенка та інших. Перелік цих псев до-
на укових і фантасмагоричних писань можна було би значно розширити, 
але достатньо й цих, аби констатувати громадський інтерес до подібного 
штибу наукоподібної фантастики (книжки, що містять фантастичні версії 
походження всіх народів від найдавнішого – українців, виходять величезними 
накладами і користуються попитом навіть серед інтелектуальної частини 
населення). Автор має рацію в тому, що виникнення таких версій історії є 
наслідком тривалого панування радянського міту про суспільну винятковість 
і класову месіяністичність, що її впродовж багатьох десятиріч поширювала 
комуністична пропаґанда. 

Теоретико-пізнавальні підстави українських історичних праць Т. Стри -
єк аналізує в чотирьох розділах, за назвами яких неважко здо га датися 
про головні ідеї цих праць і водночас про ставлення дослідника до них. В 
од ному з перших йдеться про «сучасних продовжувачів традицій на ціо-
нальної історіографії» (розділ 3). Чільними репрезентантами цієї, як зро-
зуміло читачеві, консервативної версії національного минулого названо 
Леоніда Залізняка, Ярослава Дашкевича та Ярослава Ісаєвича. Для них, 
на думку Автора, характерне примордіялістське розуміння формування 
української нації: «етнос – народ – нація», що ґрунтується на національ-
ній історіографічній традиції, зокрема на авторитеті Грушевського та його 
учнів. Ця традиція найпоширеніша в сучасній українській історіографії, 
попри значні відмінності в її застосуванні названими істориками. Щодо 
Л. Залізняка та Я. Дашкевича, то їхні погляди в суспільно-політичному 
плані найближчі до відверто націоналістичної версії історії України. На-
томість праці Я. Ісаєвича та представників так званої львівської версії 
історії України 1996 року є спробою поміркованішого та більш модерного 
підхо-ду до інтерпретації минулого, в якому вбачають не тільки націю та 
державу, а й громадянське суспільство та його різноманітну культуру. 
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Наступний розділ присвячено працям тих дослідників, хто намагається 
поєднувати «традиції радянської та національної історіографії». Вони 
презентують погляди офіційних, наближених до влади, істориків, які праг-
нуть створити компромісну модель минулого, що не відкидала би здобутків 
радянського періоду, адже без нього претензії колишньої партійної 
номенклатури на право управляти країною виглядали б сумнівними. Го-
ловними представниками цієї течії Т. Стриєк вважає Петра Толочка 
та Юрія Павленка, а також авторів київського проєкту «Україна крізь 
віки» (15 томів, 1998–2000 роки). Загальна тенденція, що є спільною для 
перших двох науковців, попри відмінності жанрів їхніх праць (археологія 
та політологія), – це поєднання радянських напрацювань щодо спільної 
істо рії українців, росіян і білорусів з цивілізаційними новаціями про 
«схід нослов’янську православну цивілізацію» (Ю. Павленко). В підсумку 
отри муємо нерозривний культурний і «цивілізаційний» зв’язок українців 
і росіян, у якому українці виконують роль вже не «молодшого брата», а 
одного з головних творців цієї «перспективної» цивілізації, а сама кон-
цепція зближується з ідеями євразійства. Натомість проєкт «Україна 
крізь віки», написаний різними дослідниками з Інституту історії України 
НАН України за редакцією Валерія Смолія, хоча й ґрунтується на дер-
жавно-національному підході, містить модерніші спроби конструкції 
минулого. Разом з тим Автор дуже вміло виявляє в текстах українських 
істо риків залишки радянсько-марксистського стадіяльного підходу, кла-
сових ремінісценцій, поєднаних зі своєрідним «ґібридом» модерности та 
романтизму (виникнення «фермерської козацької нації», «демократичної 
козацької держави» в ХVII столітті тощо). Все це дає підстави стверджу-
вати про процес «націоналізації» історичного знання, що відбувся навіть 
попри наміри його представників. 

Два наступні розділи (п’ятий і шостий) присвячені відповідно працям і 
концепціям Н. Яковенко та Я. Грицака,  їхні версії історіописання названо 
«альтернативними» до державно-національних. Немає сумніву в тому, 
що симпатії Автора перебувають саме на боці цих дослідників. Вони 
«засвітилися» в інтелектуальному середовищі сучасної України як «борці» 
зі стереотипними уявленнями про історію та її творення, прихильники 
оновлення методологічного інструментарію наукових досліджень і змі-
ни взірців історіописання. Вони, хоч і різною мірою, створили такі інтер-
претації національного минулого, які не замикали знання у вузьких рамках 
національно-державницьких концепцій, а презентували українську історію 
на широкому тлі, порівнюючи її з історією інших країн і народів, аналізую-
чи взаємини і взаємовпливи різних культур та ідей, суспільну активність 
носіїв нових соціяльно-політичних проєктів. Праці Н. Яковенко та Я. Грица-
ка Автор вважає вдалими спробами модерністського та постмодерніст-
ського представлення історії України, що в них політико-ідеологічні 
чинники поступаються культурно-антропологічним (Н. Яковенко) та со-
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ціяльно-політичним (Я. Грицак). Єдине, у чому Автор не погоджується 
із Н. Яковенко, – це її висновок про існування «двох Кліо», тобто двох 
історій: наукової (для фахівців) і популярної (для публіки та виховання). 
Ре цензент залишається цілком на боці Н. Яковенко, зважаючи лише на 
необхідність певної конвенції, принаймні термінологічної, між цими двома 
жанрами історії, і тому в цьому питанні не підтримує критики польського 
дослідника. 

Важливим елементом дослідження Т. Стриєка в двох останніх розділах 
четвертої частини є спроба не лише висвітлити й інтерпретувати праці 
українських істориків, а й розкрити їхні контексти, тобто теоретичні 
та практичні інспірації. В цьому сенсі ці розділи становлять собою 
своєрідні монографії (обидва налічують близько ста сторінок кожний) про 
історіографічну творчість Н. Яковенко та Я. Грицака. Ерудиція дослідника 
викликає щиру повагу щодо зібраних й опрацьованих ним історіографічних 
матеріялів. Можна сказати, що сам Автор безперечно перебуває під 
впливом наративних взірців історіописання, що передбачають кропітку та 
хитромудру роботу з текстами. 

У прикінцевій частині рецензованої монографії під назвою «Епілог, 
або Що залишилось після революції?» йдеться про ситуацію в Україні 
після так званої Помаранчевої революції. Як видається, Автор звернувся 
до суспільно-політичних процесів в Україні для того, аби показати, що 
ситуація в українській історіографії не така скрутна, як у політикумі. Погляд 
Т. Стриєка, як закордонного спостерігача за суспільно-політичними й 
інтелектуальними трансформаціями в сучасній Україні, на стан української 
історіографії цілком оптимістичний: розходження в академічному сере-
довищі не є настільки суперечливими, як, наприклад, у суспільстві; ук-
раїн ська історіографія, попри методологічні розбіжності її представників, 
виконала своє суспільне призначення – змогла зберегти науковий характер 
і прислужилася в справі будівництва незалежної держави. Немає підстав 
говорити про «глибоку кризу» сучасної української історіографії. Навпаки, 
вона успішно розвивається в умовах плюралізму думок, еволюційного 
характеру змін, а труднощі в її розвитку можна схарактеризувати як 
«хво робу зростання» (с. 792). Рецензентові важко погодитися із такою 
оптимістичною візією, але, можливо, вона не розходиться з дійсністю. 

Проте якого минулого потребує майбутня Україна? Відповідь до-
слідника на це запитання така ж непроста, як і оцінка історіографічного 
до робку українських істориків. Поза сумнівом, будь-яка історія України 
(в сенсі історичного знання та тлумачення терміна «Україна» – націо-
нальному, соціяльному, територіяльному чи іншому) завжди буде діялогом 
сучасности з минулим, а цей діялог (про що треба завжди пам’ятати!) ґрун-
туватиметься не тільки на фактах джерел, а й на світогляді, уявленнях, 
цінностях і фаховій компетенції історика. Тому погляд на минуле України 
завжди мусить бути плюралістичним і водночас таким, у якому Україна 
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постає суб’єктом світового історичного процесу, а не його об’єктом. Автор 
однозначно надає перевагу синтезам Н. Яковенко та Я. Грицака, позаяк їм 
вдалося вловити й експонувати зміни уявлень про ідентичність, соціяльно-
культурні процеси, інтелектуальні критерії наукової продукції. У їхніх 
працях соціяльні спільноти є не продуктом іманентного «природного» 
роз витку, а результатом культурного вибору членів цих спільнот, а це 
означає, що гуманістичний складник таких історичних конструкцій зав-
жди переважатиме. У творенні національної історії не можна забувати 
про «іншого», незалежно від того, ким він був чи залишається. Нарешті, 
національна історія, леґітимуючи сучасний стан, не має права уникати 
«складних питань і затемнювати минулі події та осіб, роблячи з них 
винятково героїв або злочинців». Її завдання – пояснювати ті ситуації, за 
яких кожна людина робить власний вибір і стає творцем добра або зла. 
Замовчування таких сюжетів викликає недовіру до історії та історика, а 
головне – не запобігає повторенню подібних подій у майбутньому. Історичне 
знання, як видається, може стати бодай «профілактичним» щепленням для 
вироблення історичного «імунітету». 

На завершення хочеться подякувати Т. Стриєкові за уроки, що їх 
можна винести після прочитання його книжки. Монографія настільки 
розлога й багатопланова, що неможливо навіть побіжно зупинитися на 
всіх її сюжетах. Не маємо наміру зачіпати питання про незначні помилки, 
які до того ж трапляються в тексті зрідка (наприклад, Януковича названо 
Володимиром, а не Віктором; ріже око постійне вживання словосполучення 
«на Україні» замість «в Україні» тощо). Не варто також обтяжувати 
рецензію наголошуванням певних розбіжностей у поглядах Автора та 
рецен зента, що не стосуються загальної концепції праці. 

Натомість хотілося б вірити, що цю книжку буде перекладено україн-
ською мовою і її зможе прочитати значно ширше коло фахівців істориків і 
широкого загалу (щоправда, доцільно було би вдатися до певних скорочень 
тексту, зокрема там, де міститься опис відомих історичних праць). Її 
перевага не тільки в тому, що вона містить критичний аналіз української 
історіографії, а ще й у тому, що вона може стати добрим посібником для 
тих українських істориків, хто з різних причин не має змоги ознайомитися 
з надбаннями світової історичної та суспільствознавчої думки. Не менш 
важливо, щоб монографія Т. Стриєка побачила світ і в англомовній версії 
й була доступною для закордонного читача. Адже, як стверджує Автор, 
українська історія є надзвичайно притягальною і викликає дедалі більший 
інтерес у дослідників з різних країн. То чому б цей інтерес не задовольнити, 
навіть за рахунок української сторони? Видається, всі залишилися б у 
виграші. 

Леонід ЗАШКІЛЬНЯК




