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ОЛЕКСАНДЕР ОГЛОБЛИН І УКРАЇНСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ 
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Після Другої світової війни в парі зі завершуванням процесу переходу 
української політичної еміграції на нові місця поселень почали викриста
лізовуватися на фоні української науки що раз то виразніше дві сторони 
одної й тої самої медалі не лише в ідеологічному, але й науковому — 
методологічно-мериторичному аспекті. Правда, вже в XIX ст., а згодом у 
часі між Першою і Другою світовими війнами існували згадані дві сто
рони медалі української науки, бо умовини, в яких вона розвивалася під 
окупацією австро-угорської монархії, а згодом поверсальської Польщі, бу
ли відмінні від дійсности під чорносотенним караулом царської Росії й 
згодом після революції підсов’єтського життя. Але ж унаслідок Другої 
світової війни майже всі українські землі найшлися під кормигою москов- 
сько-російсько-сов’єтської імперії й усі надбання української культури й 
науки на західньо-українських землях до вересня 1939 року включно з 
неоціненною, основною кузнею нашої науки у Львові, Науковим Това
риством ім. Шевченка, стали жертвою варварської ліквідації й москов- 
щення сов’єтських чинників. Україна перетворювалася у соборну руїну, а 
вільний розвиток української науки й узагалі культури став можливим 
лише на нових місцях поселень, де поступово згуртувалася поважна кіль
кість представників українського наукового світу. Якраз тому можна го
ворити про дві протилежні полюсово медалі української науки — вільної 
в умовах академічної свободи на Заході й підневільної в жорстоких і за- 
бріханих умовинах московсько-підсов’єтської дійсности.

Очевидно, найбільшим прицілом для сов’єтських спеців від насильного 
соціологізування в дусі марксизму-ленінізму стали історичні дисципліни. 
Найлегший шлях повної денаціоналізації поневоленого народу, зіпхнення 
його надбань національної культури до халтурного провінціялізму, а його 
самого до стану політично аморфної етнографічної маси — це рафінова
ний метод промовчування, фальшування й нівечення його історичного ми
нулого, представлювання у кривому дзеркалі, карикатуризування його 
історизму аж до затрачення історичної пам’яті в народі й загублення на 
шляху його бувальщини національно-культурно-історичної ідентичности. 
Вільна українська історична наука в діяспорі, сконцентрована головно на 
північно-американському континенті, мусіла силою факту невідрадного ста
ну нашої науки на Рідних Землях стати динамічним антидотом до того, 
що діялося в окупованій ворогом Україні. В діяспорі існують дві наші 
Наукові Установи — Українська Вільна Академія Наук як продовжувач
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розгромленої червоною Москвою Української Академії Наук в початках 
30-тих років та Наукове Товариство ім. Шевченка — продовження надзви
чайно заслуженого в соборному аспекті львівського НТШ, ліквідованого 
ганебно сов’єтськими чинниками зараз таки після приходу сов’єтської оку
паційної влади до Львова 1939 р. Обидві згадані установи в діяспорі крім 
історичних секцій і комісій діяльні також і в інших ділянках наук, що 
унеможливлює їм сконцентруватися в основному на полі історичних дослі
дів навіть коштом згаданих інших ділянок науково-творчої праці. Як не 
як, а такий стан відбивався негативно на полі науково-студійної, органі
заційної й видавничої діяльности сектора історичної на>ки.

Бракувало чинника, який повинен активніше г\ртувати істориків у ря
дах наукового організованого життя, а дальше по можливості унапрямлю- 
вати й координувати історичну діяльність як > персонально-організаційно- 
студійному, так навіть до певної міри й тематичному аспекті, беручи до 
уваги перш за все актуальні потреби с\часної \країнської історичної нау
ки. В діяспорі необхідна наукова установа, яка стала б основною науко
вою кузнею української історичної науки із завданням демаскувати й нев- 
тралізувати підсовєтську «науков\» політику в відношенні до широкої 
проблематики історичного минулого України та насильного совєтизування 
й московщення сучасної української історіографії. Таке завдання викону
вало і виконує покликане до життя Українське Історичне Товариство в 
добі, коли рішається «бути чи не бути» дійсній і об’єктивній українській 
історичній науці.

Молодий тоді, тепер видатний історик, д-р Любомир Винар з порів
няльно невеликою групою таких самих ідеалістів як він, взялися за заду
мане діло, з непохитною вірою у слушність даної справи. Крім згаданих 
факторів, які наближували ідейну групу наших істориків до реалізації згада
ного проекту відчувалася пекуча потреба старшого історика з відповідним 
науковим стажем і академічним престіжем, а разом з тим із знанням умо- 
вин і персоналу підсовєтського наукового життя, а також з набутим досві
дом в атмосфері підсов’єтської дійсности, який зумів би надати відповідний 
академічний тон новій науковій установі та повести її досвідченою рукою 
на шляху відповідної наукової політики у напрямі наміченої цілі. Якраз та
ка відповідна українська постать — історик поважного академічного маш- 
табу найшлася на горизонті вільної нашої історичної науки, що в повній 
свідомості свого завдання у відношенні до топтаної на Рідних Землях укра
їнської наукової, зокрема історичної правди взяла наукову керму діяльности 
новопосталого Українського Історичного Товариства в свої досвідчені руки 
та стала в авангарді проводу Товариства, як його перший голова.

Д-р Л. Винар звернувся з початком 1963 року до проф. Олександра 
Оглоблина, тодішнього голови Історичної Секції УВАН і передового укра
їнського історика та просив його поради й співпраці. Проф. Ол. Оглоблин 
зовсім позитивно поставився до згаданого задуму й обіцяв свою співпра
цю.1 Так Олександер Петрович Оглоблин пов’язав свою науково-творчу й

1 Любомир Винар, «З перспективи десятьох років: Український Історик, 1963- 
1973», Український Історик, 3-4, 1973, стор. 5-28.
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організаційну діяльність з Українським Історичним Товариством. Curricu
lum Ол. Оглоблина в біографічно-академічному аспекті немов предестину- 
вало його спершу на високоякісного консультанта й співосновника в про
цесі перших організаційних починів, а згодом уже на голову УІТ. А його 
кваліфікація вченого в підсов’єтських умовинах висувала його як доброго 
знавця пропагандистсько-наукового арсеналу ідеології й діялектики марк- 
сизму-ленінізму та спекулятивно натяганого «прагматизму» російсько-імпер
ської історіографії.

Приїхавши до США, Олександер Петрович зразу зактивізувався на по
лі вільної нашої науки, перш за все як голова Історичної Секції УВАН, а 
також і в інших наших установах наукового, чи високошкільного харак
теру крім своєї особистої науково-дослідної праці на полі української на
ціональної історіографії, історії нашої культури, Церкви та врешті на від
тинку допоміжних дисциплін історії (генеалогія, геральдика, сфрагістика, 
дипломатика). А все ж таки крім згаданих поважних навантажень він дав 
себе заанґажувати на становище голови УІТ, здаючи собі справу з ваги 
й відповідальности перед нашим науковим світом і громадською опінією 
при нелегкому завданні задуманого діла зі сторони ініціятора справи — 
Любомира Винара й його в самих початках нечисленних однодумців.

Візія великого завдання і остаточної мети стала тим динамічним ім
пульсом й стимулом у площині запланованої наукової політики. Тільки 
так можна зрозуміти феномен, що невелика, але ідейна й свідома свого 
завдання група істориків старшого, середнього й молодшого покоління 
зуміла здобути для згаданої справи найповажнішого історика, який більш 
реально оцінював початкові труднощі на шляху реалізування задуманого 
діла. За Олександром Оглоблином пішли й інші історики середньої й 
старшої генерації й таким чином створилося основне ядро членів-основни- 
ків Українського Історичного Товариства. Така передісторія УІТ.

Зараз на порозі покликання до життя УІТ на початку першого числа 
«Українського Історика», що став офіціозом цього Товариства, появилася 
програмова стаття Олександра Оглоблина п.н. «Завдання української істо
ріографії на еміграції», де автор у своїх postulata і desiderata для україн
ської еміграційної історіографії подає програму діяльности наших істори
ків у діяспорі. Наголошуючи принцип, що українська еміграційна історіо
графія являється невід’ємною частиною цілої української історіографії, го
ловний осередок якої може бути лише в Україні, а українські історики, 
якщо вони справді українські історики, — тут і там брати по науці.

Беручи до уваги специфічні умовини, серед яких приходиться творити 
українським історикам в окупованій Україні, автор дораджує приділювати 
особливу увагу тим ділянкам і окремим питанням, які або неможливо 
вивчати в СССР, або їх там спотворює офіційна совєтська історіографія. 
Все ж таки згідно з думкою автора треба виступати рішуче проти офі
ційної сов’єтської історичної схеми та визначених нею концепцій України, 
але з другого боку об’єктивно і дружньо критикувати окремі праці укра
їнських сов’єтських істориків, маючи при тому зрозуміння для їх ситуації, 
їх недоліків та помилок, навіть їх фальсифікацій, подиктованих урядовим 
замовленням чи наказом.



ОЛЕКСАНДЕР ОГЛОБЛИН І УКРАЇНСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО 33

Як дальше побачимо, автор вище поданих поглядів, надто лібераль
них у відношенні до занадто далекойдучих пристосувальників в Україні 
на полі історіографії, змінив свій погляд в обличчі тотального фальсифі
кування українського історичного минулого й тим самим реальної загрози 
втрати національно-історично-культурної ідентичности народу при дияволь
ських плянах впроваджування в життя поступового процесу так званого 
«злиття народів». У відношенні до Заходу та його наукового світу автор 
видвигає постулят охороняти й боронити права й честь української істо
ричної думки й науки, зберігати кращі традиції української історіографії 
та гідно репрезентувати її на форумі світової історичної науки. Це голов
ні його думки — постуляти, видвигнені у згаданій програмовій статті. 
Немає сумніву, що згадана програмова стаття була подумана як ідеоло- 
гічно-наукове credo покликаного до життя УІТ, сформульоване життьово 
досвідченим і загально визнаним істориком sine ira et studio — в дусі 
наукової української національної історіографії. Це якраз і було в стилі 
Олександра Петровича.

В слід за цією програмовою статтею появилися згодом у чергових 
числах «Українського Історика» дальші наукові статті того ж автора, а 
серед них з тематикою української державности, напр. «Проблема держав
ної влади на Україні за Хмельниччини й Переяславська угода 1654 року».2 
У своїй статті про М. Грушевського на сторінках «Українського Істори
ка», присв’яченого 100-літтю з дня народження нашого найбільшого істо
рика,3 Ол. Оглоблин дає коротку характеристику М. Грушевського як 
історика й з другої сторони громадсько-політичного діяча з позицій істо
рика — державника. Тому не без рації відмічує Любомир Винар у своїй 
статті під заголовком «Наукова творчість Олександра Петровича Оглобли- 
на», поміщеній в ювілейному числі «Українського Історика» на пошану 
проф. Олександра П. Оглоблина з нагоди 70-ліття його життя та 50-ліття 
наукової праці4 — державницький підхід Ювілята до проблематики укра
їнської історіографії як під впливом Дмитра Дорошенка, так і праць Вяче
слава Липинського і Степана Томашівського, представників державницької 
школи української історіографії. Тому, як каже дальше JI. Винар, під кі
нець своєї статті, ідея національно-державної самостійносте України в її 
історичному розвитку становить центральний елемент у творчості Ювіля
та. А ми від себе додамо: тут треба ще наголосити, що державницький 
підхід Ювілята до творення української національної історіографії — це 
не шовіністичний гін національно-політичного суб’єктивізму, а академічно- 
етичний підхід нашого, одного з найвидатніших сучасних істориків з по
зицій строго наукового об’єктивізму й абсолютної відцаности науковій, у 
даному випадку історичній правді. Сам проф. Оглоблин говорить про це 
найвиразніше:

2 Український Історик, 1-2, 3-4, 1965, стор. 5-13, 11-16.
3 Український Історик, 1-2, 1966, стор. 6-14.
4 Український Історик, 1-3, 1970, стор. 5-32.
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Я абсолютно відкидаю будь-яку підпорядкованість історії, як науки, будь-яким 
стороннім цілям та завданням, інтересам та бажанням, навіть найкращим і най- 
шляхетнішим. Я противник нагинання історичних фактів чи концепцій до яки
хось політичних, а навіть патріотичних інтересів. І я згоден з тим, хто сказав, 
що патріотизм — це чеснота, а не наукова метода.5

І якраз у дусі згаданого історіографічного принципу Ол. Оглоблин 
друкував свої праці на сторінках «Українського Історика» та монографії, 
публіковані в рамках видавничої діяльности УІТ. В тому ж дусі була на
писана праця Ювілята «Проблема схеми історії України ХІХ-ХХ ст.»6 з 
позицій модерної, національно-державницької інтерпретації історичного 
процесу останніх століть на землях України. Праця Олександра Петрови
ча не обмежується лише авторською діяльністю та репрезентацією УІТ 
як голови Товариства.

Він старався допомагати в міру своїх можливостей там, де заходила 
потреба й вимагало добро очолюваного ним Товариства. В тому ж часі 
(1971) Ол. Оглоблин очолив також наукове жюрі на конкурсову наукову 
працю (монографію) на тему з якогось періоду української історії, або 
спеціяльної проблеми, пов’язаної з історією міста Львова, або Львівщини. 
В склад жюрі входили: Ол. Оглоблин, Л. Винар, І. Каменецький.7 У 1974 
році вільна українська історична наука відзначила 75-ліття нашого заслу
женого історика. З тієї нагоди вислано Ювілятові відповідного листа від 
Управи УІТ за підписом тодішнього Наукового Секретаря, Любомира 
Винара, в якому сказано, що «Члени УІТ є горді, що Ви очолюєте То
вариство і що всі ми разом далі розвиваємо працю Українського Історич
ного Товариства».8

Подібне признання для проф. Ол. Оглоблина находимо в статті Л. 
Винара «Десятиліття Українського Історичного Товариства» в черговому 
числі «Українського Історика»9 з наголошенням вложеної праці нашого 
історика в рамках діяльности УІТ. До речі буде відмітити, що з нагоди 
15-ліття «Українського Історика» передруковано статтю проф. Ол. Огло
блина «Завдання української історіографії на еміграції», яка, як ми вище 
подали, появилася у першому числі «Українського Історика» за 1963 р. В 
даному випадку автор додав до своєї первісної програмової статті комен
тар, який відповідає новим вимогам часу.10 І так у свому коментарі, за- 
титулованому «З перспективи 15 років», Ол. Оглоблин пише:

5 Ол. Оглоблин, «Мій творчий шлях українського історика», Збірник на пошану 
проф. О. Оглоблина, ч. З, Нью Йорк, У ВАН, 1977, стор. 20-56.

6 Український Історик, 1-2, 1971, стор. 5-16.
7 «Хроніка», там же, стор. 143.
8 «Хроніка», Український Історик, 4, 1974, стор. 123.
9 Любомир Винар, «Десятиліття Українського Історичного Товариства», Україн

ський Історик, 1-2, 1975, стор. 5.
10 Олександер Оглоблин, «Завдання української історіографії на еміграції», Укра

їнський Історик, 4, 1978, стор. 59-63.
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Ми відкидали думку, що вільна українська історіографія — це антитеза сов’єт- 
ської історіографії... Ми думали, шо це свого роду додаток до неї, доповнення, 
продовження, але разом з тим і виправлення тої історичної науки, яка в су
часних політичних умовинах СССР позбазлена можливости вільно розвиватися, 
отже гідно репрезентувати українську історіографію перед світовою наукою, а 
передусім власною Батьківщиною і власним народом. Так визначили ми мету
УІ — УІТ і, в міру наших сил і спроможностей, виконували поставлені нами 
завдання. Однак сталося не так, як гадалося. Ми не передбачали, що історична 
наука на Україні протягом цих 15 літ піде не шляхом нормальної праці й роз
витку, а навпаки, буде чимраз більше обмежувана н стиснювана. вихолощувана 
й фальшована, й нарешті заборонена... Наслідком цього руїнницького процесу 
українська історична наука на Батьківщині перестала існувати.

Роблячи висновок з вище сказаного, достойний Ювілят заявляє з усією 
рішучістю:

Які ж завдання стоять перед УІТ — УІ на порозі нового 15 — ліття? В основ
ному ті ж самі, що були й на початку. Але питома вага й маштаб нашої пра
ці значно збільшилися. Не доповнювати, не виправляти сов’єтську історіогра
фію, — ні! Віднині нашим — українських істориків у вільному світі — голов
ним завданням і обов’язком буде творити, підносячи на вищий щабель україн
ську історичну науку й гідно репрезентувати її перед широким і вільним сві
том. Бо ми, українські історики, пішли з України саме тому, що нам і нашій 
праці не стало місця там, де правдива історія України визнана непотрібним, 
небезпечним, а навіть шкідливим і ворожим ділом.11

Як бачимо з вище наведеного давніший, більш ліберальний погляд на
шого визначного історика на псевдонаукову політику представників підсо- 
вєтської історіографії, залежних від диктату партії й уряду, еволюціону
вав у напрямі повного ідеологічно-академічного зрозуміння для основних 
принципів української національної історіографії з державницьким підхо
дом до даної проблематики. Таке якраз сформульоване проф. Ол. Огло- 
блином академічне credo на сторінках «Українського Історика» під адре
сою наших істориків у діяспорі є вийнятково важливе для зрозуміння 
діяльности Українського Історичного Товариства в 1970-их роках.

Та час не стоїть на місці, а роки людського життя пливуть срібними 
хвилями бистрої ріки до океану вічности. І наш видатний історик підля
гає тим самим законам природи. В поданій Хроніці на сторінках «Укра
їнського Історика»12 відзначено 80-ліття Олександра Петровича з вислова
ми якнайкращих побажань. Майже в тому самому часі (кінець 1979 і по
чаток 1980 року) у зв’язку зі 60-літтям наукової праці і 80-літтям життьо
вого шляху іменовано проф. Ол. Оглоблина почесним членом Українсько
го Історичного Товариства. В листі до нього між іншим написано:

У 1965 році Ви очолили УІТ і причинилися до тривалої розбудови нашого 
Товариства і його офіціозу «Українського Історика»... Ми радіємо, що спільно 
дальше працюємо для рідної історії і нашого народу.13

11 Там же.
12 «Хроніка», там же, стор. 131.
13 «Хроніка», Український Історик, 1-4, 1980, стор. 218.
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У лютому 1981 р. переведено дійсними членами УІТ вибори до нової 
Управи Товариства, під час яких почесним головою вибрано Олександра 
Петровича Оглоблина, а головою Товариства став дотеперішній науковий 
секретар, д-р Любомир Винар. До Президії ввійшли також — д-р Марко 
Антонович як заступник голови й д-р Олександер Домбровський як нау
ковий секретар.14 В особі історика Марка Антоновича (внук Володимира 
й син Дмитра Антоновичів), отже третя генерація істориків, маємо генеа- 
логічно-символічне пов’язання Українського Історичного Товариства й 
«Українського Історика» з добою і школою Антоновича-Грушевського. 
Приймаючи mutatis mutandis історіографічні принципи школи М. Грушев- 
ського та присв’ячуючи відносно багато місця на сторінках «Українського 
Історика» широкій проблематиці Грушевськіяна, УІТ являється в ідеоло- 
гічно-символічному аспекті в ширшому розумінні продовженням тієї школи.

Олександер Оглоблин також належить до тієї елітарної, академічної 
атмосфери останніх етапів діяльности Михайла Сергійовича до часу, поки 
українська історична наука могла ще сяк так розвиватися у двадцятих і 
на порозі тридцятих років нашого століття. Сьогодні наш достойний 
Олександер Петрович являється мабуть останнім могіканом згаданих 
двадцятих років наукового розвитку української історіографії. На нашій 
історичній науці в діяспорі тяжить обов’язок опублікування повного нау
кового дорібку Ювілята. Тому створився Комітет зі заплянуванням ви
дання творів проф. Ол. Оглоблина, який у міру своїх спроможностей ста
рається бути активним у рамках діяльности УІТ навіть у своєму стар
шому віці.

У вересні 1987 р. переведено дійсними членами УІТ вибори до нової 
Управи Товариства, при чому Номінаційну Комісію очолював проф. Ол. 
Оглоблин.15 На сторінках «Українського Історика»16 відзначено ювілей 65- 
ліття академічно-професорської діяльности Олександра Петровича з осо
бливим наголошенням, що на 1987 рік припадає відзначення його 65-ліття 
професорської праці в Київському університеті. Навіть на порозі свого 
патріярхального віку наш вельми заслужений історик — Ювілят не від
кладає свого науково-творчого пера і дальше старається збагачувати на
шу історичну науку, в даному випадку в рамках діяльности УІТ. І так на 
сторінках «Українського Історика» появилася недавно його стаття п.н. 
«Пам’яті Дмитра Багалія (1857-1932-1957), (Дмитро Іванович Багалій і 
українська історична наука17)».

В нашій короткій статті ми старалися подати лише важніші моменти 
співпраці Олександра Петровича на фоні діяльности УІТ. Обережний у 
своєму поступуванні проф. Оглоблин «загрівся» ідейним теплом ентузіяз- 
му молодших від себе істориків і виявився видатним головою УІТ. Ста
рання проф. Л. Винара здобути Ювілята для задуманого діла увінчалися 
успіхом. Вже кілька років перед офіційним постанням УІТ велися розмо

14 «Хроніка», Український Історик, 1-4, 1981, стор. 234.
15 «Хроніка», Український Історик, 3-4, 1986, стор. 156.
16 «Хроніка», Український Історик, 1-4, 1987, стор. 199-200.
17 Український Історик, 1-4, 1988, стор. 92-105.
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ви на ту тему між групою активних наших істориків, а головний ініція- 
тор задуманого діла вів переписну з деякими нашими істориками, а в 
тому й з Ол. Оглоблином, стараючися засягнути опінію ширшого круга 
колеґ старшої й середньої генерації.18

Як учений з поважним стажем академічно-організаційної діяльносте та 
життєвого досвіду, Ол. Оглоблин виявляв в початках деяку обережність, 
навіть з певними песимістичними нотками, коли справа йшла про тво
рення «ще одного наукового товариства» і наукового журналу, обчислю
ваного нормально на дефіцитне видання. Але по суті Олександер Петро
вич погоджувався з ідеєю реалізації задуманого діла, давав поради, іден
тифікуючи себе з групою ініціяторів. Своїм авторитетом він захистив зга
даних ініціяторів перед критикою деяких науковців і установ. Одною тре
тиною свого академічно-наукового життя проф. Оглоблин був органічно 
пов’язаний з діяльністю Українського Історичного Товариства.

Сьогодні, з перспективи чверть століття існування й діяльносте УІТ 
можна сказати, що ініціятивна група істориків з головним ентузіястом 
тієї справи, проф. Л. Винарем та найголовнішим консультантом, а відтак 
головою, проф. Ол. Оглоблином зробила правильний кром у напрямі по
кликання до наукового життя згаданого Товариства. Без УІТ українська 
наука на Заході була б далеко бідніша, а її історичний сектор був би 
позбавлений того науково-студійного, організаційного й видавничого дина
мізму та ідеологічного credo, конечного в процесі дальшого розвитку 
української наукової національної історіографії.

В особах Олександра Петровича Оглоблина й Любомира Винара з 
його однодумцями Київ і Львів символічно плече в плече, взялися до 
праці над ідейно-творчою будовою УІТ — з колегами істориками собор
них земель України, задивлені у велику мету й візію остаточної перемоги 
історичної правди.

Українське Історичне Товариство зі своїм першим головою Олексан
дром Петровичом Оглоблином ввійшло в аннали історії як головний осе
редок української наукової історіографії на Заході, який гідно продовжує 
кращі традиції української історичної науки.

18 Любомир Винар, «На службі історичній науці: Український Історик, 1963- 
1988», Український Історик, 1-4, 1988, стор. 5-42.


