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В а л е н т и н а  М а т я х

НАУКОВИЙ ДОРОБОК ПРОФЕСОРА ВАЛЕРІЯ СТЕПАНКОВА 
В ЦАРИНІ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО 

РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ

Доктор історичних наук, професор Валерій Степанович Степанков до
бре знаний в науковому світі як фахівець з української історії доби серед
ньовіччя -  раннього нового часу, творчий доробок якого має не лише висо
кий рейтинг серед науковців, а й належним чином поцінований державою. 
Однак, очевидно, не багатьом відоме те, що шлях його до визнання був до
волі непростим. Він входив у велику науку у той час, коли завершувалася 
так звана “хрущовська відлига”, а на зміну їй приходила чергова хвиля “деу- 
країнізації”, коли в історіографії свідомо насаджувалася практика переорієн
тації уваги вчених на дослідження сюжетів новітньої історії та історії дер- 
жавно-ідеологічних інституцій радянської доби, а працювати в періодах 
більш віддалених вважалося непрестижним.

Народився він в селищі Слобідка-Рихтівська Кам’янець-Подільського 
району Хмельницької області 18 вересня 1947 р. Дитинство майбутнього 
вченого припало на нелегкий повоєнний час, коли країна, переживши жахи 
Другої світової війни, поступово входила у мирний ритм життя. Ще не заго
їлися психологічні рани від недавньої ворожої окупації, ще свіжими були 
спогади вчорашніх фронтовиків, ще на кожному кроці відчувалися наслідки 
воєнної розрухи. В таких умовах загартовувався характер юнака з далекого 
подільського селища, формувався його світогляд. Від батьків він унасліду- 
вав скромність і доброчесність, повагу до людей і любов до праці.

Позаду залишилося дитинство. І не відомо, як би склався життєвий 
шлях В.С.Степанкова, якби на порозі дорослого життя при виборі майбут
ньої професії перевагу перед гуманітарними дисциплінами все ж таки було б 
надано математичним наукам, здібності до яких яскраво виявлялися в шкі
льні роки. Юнак довгий час мріяв про Київський політехнічний інститут. 
Однак вибір було зроблено, і влітку 1965 р., після закінчення середньої шко
ли, він подає документи на історико-філологічний факультет Кам’янець-' 
Подільського педагогічного інституту. Опустимо ряд деталей і лише зазна
чимо, що до лав студентів Валерія Степанкова було зараховано тільки наве
сні наступного, 1966 р.
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Здібності до самостійної наукової роботи він виявив доволі рано. Фак
тично вже на другому курсі визначилося й коло його наукових інтересів. 
В.Степанков записався до студентського наукового гуртка, яким керував 
доцент Петро Федорович Щербина. Темою свого дослідження він обрав іс
торію Поділля у роки Національно-визвольної війни під проводом 
Б.Хмельницького. Зауважимо, що до сьогоднішнього дня проблематика, 
пов’язана із революційними подіями середини XVII ст. в Україні, залиша
ється домінуючою в науковій діяльності вченого.

Незабаром прийшли і перші успіхи. Навесні 1967 р. здібний юнак став 
переможцем конкурсу наукових студентських робіт. Ще через півроку за 
активну участь у діяльності наукового гуртка і виголошену на студентській 
науковій конференції доповідь він отримав грамоту ректорату і перше у 
своєму житті матеріальне заохочення -  премію у ЗО крб. Однією із кращих 
було визнано і його наукову доповідь, з якою він виступив на 1-ій Республі
канській студентській науковій конференції із суспільних наук у Луганську 
в травні 1969 р. У червні того ж року В.Степанков успішно захистив дипло
мну роботу на тему: “Визвольна війна українського народу (1648-1654 рр.) 
на Поділлі і Південно-Східній Волині”.

Закінчивши з відзнакою вуз, він у серпні 1969 р. розпочав свій трудо
вий шлях як вчитель історії в Сергієвській восьмирічній школі Путивльсько
го району Чернівецької області. 1970 р. Валерія Степановича запрошують на 
посаду асистента кафедри загальної історії Кам’янець-Подільського педінс
титуту. З цього часу з цим уславленим добрими традиціями вузом (незначна 
перерва у викладацькій роботі була викликана службою в збройних силах) 
пов’язане все його подальше життя. З роками вдосконалюється його майсте
рність як викладача. Він успішно опанував курс “Нова й новітня історія кра
їн Азії та Африки”, увів до навчальних програм спецкурси “Антифеодальна 
боротьба на Правобережній Україні в роки Визвольної війни українського 
народу” (1976 р.) та “Пам’ятні місця подій Визвольної війни українського 
народу на Хмельниччині” (1979 р.), на початку 2000-х років розробив і ви
кладає лекційні курси “Методика викладання історичних дисциплін у вищих 
навчальних закладах”, “Проблеми української революції XVII ст.”, спецкурс 
“Українська держава в середині XVII ст.: проблеми становлення, боротьби 
за незалежність і впливи геополітичного фактору”.

У 1977 р. В.С.Степанкова було обрано на посаду старшого викладача, а 
у січні 1985 р. -  доцента кафедри загальної історії. У 1992 р. він обирається 
професором кафедри історії України, у 1995 р. отримує звання професора, з 
червня 1999 р. по серпень 2006 р. обіймає посаду завідувача кафедри всесві
тньої історії, з серпня того ж року -  професор кафедри.
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Як викладач і наставник молодого покоління, В.С.Степанков відкрив 
шлях у велику науку багатьом здібним студентам. Його колишні учні стали 
викладачами Кам’янець-Подільського державного університету та інших 
вузів України, успішно працюють на наукових посадах в Інституті історії 
України НАН України, в архівній та музейній системах. Під його керівницт
вом підготували і захистили кандидатські дисертації три випускники аспіра
нтури Кам’янець-Подільського університету. Визнанням внеску 
В.С.Степанкова у виховання студентської молоді стало відзначення його 
Почесними грамотами Міністерства освіти України (1978, 1986 та 2002 рр.), 
нагородження знаком “Відмінник освіти України” (1998), занесення на об
ласну Дошку Пошани “Кращі люди Хмельниччини” (1999 та 2002 рр.), при
своєння звання “Заслуженого працівника народної освіти України” (1993).

Паралельно з діяльністю у навчально-виховній сфері В.С.Степанков 
проводить інтенсивну наукову роботу, хист до якої виявив ще у студентські 
роки. Пріоритетами його наукових студіювань стали соціальні та національ
но-визвольні рухи в Україні в середині -  другій половині XVII ст.; боротьба 
українського народу проти іноземних експансій; українсько-російські та 
українсько-польські взаємовідносини раннього нового часу; комплекс про
блем, пов’язаних із Українською національною революцією XVII ст. та ста
новленням Української ранньомодерної держави, тощо.

Восени 1970 р. В.С.Степанков розпочав роботу над кандидатською ди
сертацією, присвяченою соціальній боротьбі на Правобережній Україні в 
роки Національно-визвольної війни. Його науковим керівником- 
консультантом стала кандидат історичних наук, старший науковий співробі
тник Інституту історії АН УРСР О.М.Апанович. Однак 1972 р. вніс суттєві 
корективи в життєві долі не лише самої Олени Михайлівни, а й її учня. При
наймні, час від моменту закінчення роботи над рукописом до його захисту 
значно затягнувся -  дисертацію було захищено в спеціалізованій вченій раді 
при Дніпропетровському університеті лише в травні 1980 р.

І причини цього слід шукати зовсім не у нерадивості здобувача. Щира 
захопленість обраною тематикою, сумлінність і працездатність молодого 
вченого не залишають у цьому ніяких сумнівів. Підтвердженням цього слу
гують і його хоча й нечисленні (знову ж таки не з його вини) наукові публі
кації того часу. Зокрема, він опублікував ґрунтовні статті в “Українському. 
історичному журналі, республіканському міжвідомчому науковому збірнику 
“Питання історії СРСР”, всесоюзному фаховому часописі “История СССР” , 
низку наукових тез і науково-популярних статей в періодиці2, підготував дві 
брошури методичного характеру3, гасла для “Української радянської енцик
лопедії-”. Все це наочно переконує в тому, що на початкуючому науковці



НА УКОВ ИЙ Д О Р О Б О К  П Р О Ф ЕС О РА  ВАЛЕРІЯ С Т Е П А НК О В А

сповна відбилася загальна ситуація, яка панувала в 70-х -  середині 80-х рр. в 
радянській історіографії щодо розробки давньої та нової історії України.

Водночас з підготовкою кандидатської дисертації молодий вчений зби
рає матеріали для теми монографічного дослідження, яке хронологічно мало 
продовжити попередні напрацювання. У 1982 р. він завершив написання 
монографії на матеріалах дисертаційної розробки, однак побачити світ їй 
довелося (після численних доопрацювань згідно редакційних висновків та 
суттєвого скорочення обсягу) лише у 1991 р. Під назвою “Антифеодальна 
боротьба в роки Визвольної війни та її вплив на формування Української 
держави” вона вийшла друком у львівському видавництві “Світ”.

З 1987 р. вчений почав працювати над докторською дисертацією, при
свяченою проблемі соціально-політичної боротьби та національно- 
визвольного руху на Правобережній Україні в другій половині XVII ст. 
Водночас він приділяє значну увагу дослідженню конкретно-історичних та 
теоретичних питань українського державотворення за доби Хмельниччини, 
ролі в цих процесах української козаччини, працює над науково-популярним 
нарисом “Богдан Хмельницький”, друкує низку студій джерелознавчого та 
археографічного характеру, бере активну участь у великих наукових фору
мах.

На прикладі співставлення перших і більш пізніх за часом публікацій 
В.С.Степанкова можна простежити шлях формування засадничих принципів 
і еволюційних зрушень в світоглядній парадигмі вченого. Безперечно, що до 
початку 90-х рр. довліючими в його науковій творчості все ж таки залиша
лися традиції радянської історіографії. Вони проявляються і в загальний 
концепції його праць, і в оцінці окремих подій і явищ української історії се
редини XVII ст., і в суто зовнішніх ознаках, як-то загальна схема побудови 
дослідження, використання необхідного набору цитат класиків марксистсь
кої ідеології, оформлення науково-довідкового апарату тощо.

Однак як людина раціоналістичного складу розуму, здатна вибудовува
ти мозаїку документально зафіксованих окремих фактів у цілісну картину 
відтворюваних фрагментів минулого, як людина допитлива, яка не обмежу
валася лише офіційно визначеним для вжитку науковця колом проблематики 
та наукових авторитетів, Валерій Степанович уже у своїх перших розробках 
продемонстрував схильність віднаходи в, здавалося б, заїжджених пробле
мах і питаннях важливі для розуміння цілого, проте обійдені увагою попере
дників, аспекти, проникати у їхню сутність, на підставі скрупульозного до
бору та осмислення свідчень джерел робити обґрунтовані висновки та уза
гальнення. Він уважно опрацював науковий доробок не лише радянської іс
торіографічної школи, а й в  умовах, які зовсім до того не спонукали, від
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найшов можливості ознайомитися з багатогранною спадщиною українських 
істориків XIX -  початку XX ст., з напрацюваннями кращих представників 
зарубіжної історичної думки, які в різний час працювали в проблемному по
лі української історії раннього нового часу. І не лише ознайомитися, а твор
чо його переосмисливши, вибудувати на цій основі своє власне бачення іс
торичного поступу України в середині XVII -  XVIII ст., її місця в процесах 
загальноєвропейського масштабу. Поступово розкрилися і його можливості 
працювати не лише у журнальних, а й великих монографічних форматах.

Перший етап наукової творчості вченого можна окреслити початком 
70-х -  серединою 80-х рр. минулого століття. На цьому етапі превалюючою 
в його наукових інтересах виступала проблематика соціальних відносин і 
соціальних протистоянь в українському суспільстві напередодні і в роки На
ціонально-визвольної війни. Вчений спробував класифікувати антагоністич
ні вияви в суспільних настроях, типологізувати соціальну боротьбу як се
лянську війну, визначити її хронологічні межі та етапи розвитку, показати її 
специфічні форми та особливості на кожному з цих етапів, проаналізувати 
діяльність великих повстанських з’єднань, спробувати визначити соціальний 
склад їхнього керівництва, з’ясувати наслідки селянської війни для майбут
нього соціального розвитку українського суспільства.

Дослідник підкреслює масовий характер соціальних виступів за доби 
Хмельниччини. “Вступивши на шлях збройної боротьби, -  зазначає він, -  
селяни прагнули ліквідувати нерівноправне становище, свій соціальний іде
ал вони бачили в козацькому стані”4. Вчений наголошує на тісному взаємо
зв’язку соціальної боротьби з національно-визвольним рухом українців, пе
ршим в історіографії намагається розкрити діалектичний “взаємозв’язок со
ціального і національного аспектів Визвольної війни”, показати вплив наці
онального фактора на процес становлення Української козацької держави5.

Особливості національно-визвольних змагань середини XVII ст. він 
вбачав у тому, що “керівництво (ними. -  В.М.) знаходилося в руках козаць
кої старшини, яка не володіла маєтками і не виступала безпосереднім екс
плуататором селян і міщан, і це дозволило Б.Хмельницькому та його сорат
никам організувати навколо себе трудящі маси; по-друге, під час війни від
бувався інтенсивний процес формування української національної держави, 
республіканської за формою правління”. Дослідник робить висновок про те, 
що “український уряд сповна використав потенційні можливості держави 
для боротьби за незалежність”. Аналізуючи заходи козацької адміністрації в 
соціальній сфері, він наголошує, що “Визвольна війна проходила в умовах 
раніше небаченого піднесення антифеодальної боротьби, вістря якої спря
мовувалося не лише проти панівного класу Речі Посполитої, але й соціаль
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но-економічної політики українського уряду”6. В результаті проведеної ба
гаторічної дослідницької роботи В.С.Степанков доходить висновку, що на 
теренах козацької України селянська війна завершилася “компромісом з мо
лодим панівним класом Української держави”7 Він наголошує на тому, що в 
ході селянської війни українське селянство продемонструвало “великі поте
нційні можливості, ... спроможність долати властиву йому роз’єднаність, 
підніматися на боротьбу не лише “проти” в загальнонаціональному масшта
бі, але і за утвердження козацького устрою, в якому воно вбачало соціаль
ний ідеал, причому не надуманий, а земний. Активна участь у боротьбі, со
ціальна і національна самосвідомість трудящих України відіграли важливу 
роль в утворенні Української Козацької республіки”8. До теми селянської 
війни вчений повернеться ще не раз у своїй подальшій дослідницькій праці. 
Тепер же він впритул наблизився до визначення другої домінанти в своїй 
науковій діяльності -  а саме дослідження державотворчих процесів раннього 
нового часу.

Розкриттю цієї проблеми присвячено цикл його наукових студій, ство
рених у 80-90-х рр. Він підняв і розглянув такі питання, як роль українського 
козацтва в національному державотворчому процесі раннього нового часу9; 
державотворчі програми українських гетьманів та засади державного будів
ництва в середині -  другій половині XVIII ст.10; становлення нової держав
ної еліти та формування державної ідеї11; геополітична ситуація навколо 
Української козацької держави та шляхи її розв’язання12; Україна на міжна
родній арені13 тощо.

Вчений детально зупинився на характеристиці політичного устрою та 
соціально-економічних відносин в Українській козацькій державі, спробував 
з’ясувати деякі аспекти та особливості її формування. Він створив яскравий 
образ фундатора незалежної Української держави раннього нового часу ге
тьмана Богдана Хмельницького, одним із перших в новітній українській іс
торіографії звернувся до показу державотворчої політики одного із його 
найбільш видатних соратників та наступників на вищій державній посаді в 
Україні -  гетьмана Петра Дорошенка.

Без сумніву, після тривалої перерви в розробці національного державо
творчого процесу в Україні та розбудови національного державного органі
зму цикл публікацій В.С.Степанкова з означеної проблематики можна вва
жати повноцінним комплексним дослідженням, в якому порушено важливі 
питання та відбито різні грані важливої та багатоаспектної наукової пробле
ми, підсумком чого стало присудження йому наукового ступеня доктора іс
торичних наук (успішний захист дисертації на тему “Українська держава у 
середині XVII століття: проблеми становлення й боротьби за незалежність
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(1648-1657 роки)” відбувся в спеціалізованій вченій раді по захисту дисер
тацій при Київському національному університеті ім. Т.Шевченка у грудні 
1993 р.).

1987 р. започатковується його співробітництво з доктором історичних 
наук, завідувачем відділу феодалізму Інституту історії АН УРСР 
В.А.Смолієм. Сам Валерій Степанович таким чином визначив засади цього 
творчого союзу: вони “дійшли принципової згоди щодо, по-перше, гострої 
актуальності проблем з’ясування сутності подій середини XVII ст. й діяль
ності Б.Хмельницького; по-друге, співпраці у розробці їх теоретичних аспе
ктів, що ґрунтувалася б на співставленні результатів аналізу процесів, подій 
і явищ, дискусій, в яких до уваги бралася лише виключно наукова аргумен
тація (правота “золотої середини” була відхилена відразу) і абсолютне право 
кожного з нас на збереження власного погляду”14. Гіпотези та ідеї, які заро
джувалися під час обміну думками та в наукових дискусіях двох неординар
них вчених, на початку 90-х рр. втілилися в розробку нової концепції історії 
Визвольної війни українського народу XVII ст., поява якої докорінним чи
ном змінила ситуацію в українській історіографії щодо висвітлення цілого 
аспекту проблем національного історичного процесу раннього нового часу. 
Вихід друком цієї праці відбувся на тлі полярності думок щодо перспектив 
розвитку, а підчас і самої можливості повноцінного функціонування істори
чної науки в Україні, яку на зламі 80-90-х рр. засвідчили численні дискусії 
та публікації на сторінках фахової періодики. Її появою В.С.Степанкову та 
В.А.Смолію вдалося не лише наочно довести готовність українського істо
ричної думки до конструктивного всебічного відтворення на рівні світових 
методологічних стандартів складних і суперечливих процесів державотво
рення в козацькій Україні, а й повністю витіснити з українського історіогра
фічного простору рудименти застарілої марксистської парадигми у тракту
ванні багатьох важливих аспектів національної історії.

Ми не випадково зробили цю ремарку. Адже запропонована нова кон
цепція історії Національно-визвольної війни українського народу не лише 
рішуче витіснила з української історіографії нав’язаний їй у 50-80-х рр. ми
нулого століття стереотип щодо оцінки сутності та основного змісту полі
тичних подій в Україні XVII ст., а й надала своєрідної спрямованості пошу
кам представників академічного напряму в царині української історії ран-, 
нього нового часу. Безперечно, поява на початку 90-х рр. минулого століття 
нової концепції Національно-визвольної війни, яка згодом трансформувала
ся авторами в концепцію Української національної революції XVII ст., стала 
можливою завдяки радикальній зміні історіографічної ситуації в Україні, 
зокрема, становленню в ній на кінець 80-х рр. нової державницької школи,
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грунтованої на традиціях і досягненнях попередників, а також розширенню 
інформаційного поля шляхом відкриття перед українськими вченими більш 
вільного доступу до надбань світової історичної думки та таємниць закор
донних архівосховищ.

В наступні роки з-під пера науковців одна за другою виходять такі 
праці, як: “Правобережна Україна у другій половині ХУІІ-ХУІІІ ст.: пробле
ма державотворення” (К.,1993); “Богдан Хмельницький: Соціально-
політичний портрет” (К.,1993; 2-ге вид, доопр. і доп. -  1995); “Богдан Хме
льницький: Хроніка життя та діяльності” (К., 1994); “Українська державна 
ідея ХУИ-ХУНІ століть: проблеми формування, еволюції, реалізації-” 
(К.,1997); “Українська національна революція середини XVII ст.: проблеми, 
пошуки, рішення” (К.,1999); “Богдан Хмельницький” (К.,2003). Вони також 
готують окремий том, присвячений революційним подіям 1648-1676 рр., для 
п’ятнадцятитомного видання “Україна крізь віки” (К.,1999).

Власне, в цих працях, як і в студіях меншого формату, положення, ви
словлені на початку 90-х років, здобувають свого подальшого теоретичного 
розвитку. Прикметно, що фактично їх поява збіглася за часом із повернен
ням (після тимчасового відходу у тінь інших наукових напрямів) політичної 
історії на свої пріоритетні позиції у європейській історіографії. „Під полі
тичною історією, -  зазначає Д.Тош, -  звичайно розуміється вивчення всіх 
аспектів минулого, пов’язаних із структурною влади в суспільстві -  з тим, 
що в більшості відомих нам форм організації людської спільноти визнача
ється поняттям „держава”. Сюди входять інституалістська організація дер
жави, суперництво фракцій і партій за владу, міждержавна політика”15.

В чому ж полягає суть тих новаційних зрушень у підходах до дослі
дження національних суспільно-політичних процесів середини -  другої по
ловини XVII ст., які продемонстрували ці українські вчені? Насамперед, 
спираючись на історіографічний доробок не однієї генерації науковців та 
критичне переосмислення корпусу документального матеріалу, їм вдалося 
аргументовано довести, що національно-визвольна боротьба, яка точилася 
на українських землях з кінця 40-х до середини 80-х рр. XVII ст., не може 
бути зведеною до спрощеної схеми “загальнонародної боротьби за 
возз’єднання України з Росією”, оскільки “започаткувала нову епоху в боро
тьбі народу за незалежність і створення самостійної держави”16, а отже й не 
може бути завершеною 1654 р., оскільки “підписання договору з Москвою 
не було для Б.Хмельницького та його уряду самоціллю, кінцевим результа
том довготривалої, жорстокої боротьби з Річчю Посполитою”17. Відповідно 
січнево-березневі події 1654 р. можуть бути оцінені лише як заключний 
акорд одного із етапів першого (січень 1648 -  липень 1657 рр.) періоду На-
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ціонально-визвольної війни, на якому відбувався “активний пошук україн
ським урядом шляхів виходу з фатальної геополітичної ситуації-”1 , що скла
лася навколо України у 1652-1653 рр. Натомість, як граничний, авторами 
пропонується 1676 р. -  час завершення кількарічного процесу “руйнування 
державних інституцій у Правобережній Україні”19. Разом з тим, хоча в ре
зультаті Української революції XVII ст. українській нації і не вдалося ство
рити незалежну державу “в етнічних межах України”, частина такого націо
нального державного утворення “у формі Лівобережного гетьманства на 
правах автономії проіснувала в складі Росії” до початку 80-х рр. XVIII ст.”, а 
сформульована у ході революційних подій національна державна ідея “стала 
для наступних поколінь українців неписаним заповітом у боротьбі за неза
лежність”20, “потужним імпульсом для розвитку здеформованої і придавле
ної національної самосвідомості українського суспільства, позбавленого 
своєї держави”21.

Переглянувши сутність, типологію, хронологічні межі, періодизацію, 
роль і місце Національно-визвольної війни в українській та європейській іс
торії, класифікувавши її як Українську революцію XVII ст., науковці запро
понували і свою схему розвитку у другій половині XVII-XVIII ст. українсь
ко-російських відносин, згідно якої акценти із штампу спільності історично
го минулого українського і “єдинокровного” російського народів, якою обу
мовлювався основний сенс національно-визвольних змагань українців в се
редині XVII ст. як боротьби за об’єднання двох “братніх” слов’янських на
родів, переміщувалися у площину національної державотворчості, реалізації 
на практиці основоположних засад української державної ідеї та програми 
унезалежнення власної держави. Це дозволило дослідникам перейти від до
ведення “месійної” ролі Російської держави щодо національних меншин, зо
крема, українців, на позиції розгляду характеру цих взаємовідносин в кон
тексті практичної реалізації механізмів імперської доктрини поглинення 
українських земель, ґрунтованої на “концепції безперервної спадкоємності 
Рюриковичів”, “патримоніального права московських володарів на всі “Ру
ські землі”22. Тим самим докорінно змінювалося трактування цілого компле
ксу аспектів суспільно-політичного процесу не лише нового, а й новітнього 
часу.

У цьому контексті заслуговує на увагу ще одна монографія В.Смолія та . 
В.Степанкова “Українська державна ідея: проблеми формування, еволюції, 
реалізації-” (К., 1997), з появою якої українська історіографія збагатилася но
вою концепцією державотворчого процесу раннього нового часу. Вченим 
вперше вдалося не лише визначити та комплексно висвітлити основні етапи 
зародження та розвитку в політичній історії України ідеї державотворення, а
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й показати її місце в політичній свідомості нації, виявити механізми її прак
тичної реалізації. На підставі грунтовної аргументації вони довели, що, на
віть незважаючи на втрату власної держави, саме ідея державотворчості в 
усталеній на кінець XVIII ст. ієрархії цінностей продовжувала залишатися 
тією політичною та ідеологічною орієнтацією, яка одна була спроможна 
об’єднати патріотичні почуття найширших верств розколотого і зневіреного 
українського суспільства. Тим самим було спростовано тенденцію, яка про
стежувалася в окремих працях закордонних вчених (подеколи її починають 
пропагувати і деякі метри вітчизняної медієвістики) щодо відсутності в на
ціонально-визвольних змаганнях ХУІІ-ХУІІІ ст. зорієнтованості на політич
ну самостійність України23

Розглядаючи процес формування еліти козацької України, 
В.С.Степанков зумів довести, що орієнтація на державну ідею зазнавала пе
вних коректив на окремих етапах політичної історії Гетьманщини, причи
ною чого виступав цілий комплекс факторів, не останнім серед яких був ву- 
зькогруповий егоїзм частини політичної еліти держави24. І якщо на початку 
Національної революції ідея козацького автономізму поступається “спряму
ванню на досягнення незалежності національної держави та возз'єднання у її 
кордонах усіх українських земель”25, то вже на кінець XVII ст. ситуація змі
нюється на протилежну. Під дією деструктивних факторів відбувається зро
стання соціального егоїзму козацької старшини, привласнення нею величез
них земельних володінь з загальновійськового (практично, державного) ска
рбу, “ігнорування на місцях інтересів” трудового люду26. Вже під час так 
званої “Руїни” домінанта цінностей у психології національної еліти перева
жила на користь відцентрованих орієнтацій, що обумовило на кінець 50-х -  
першу половину 60-х рр. XVII ст. відсунення “на другий план” у її свідомос
ті державної ідеї27.

Ще одним значним внеском у сучасну українську історіографію стала 
реконструкція творчим союзом двох істориків соціально-політичного порт
рета однієї із найвизначніших постатей української ранньомодерної історії -  
гетьмана Богдана Хмельницького28. Без сумніву, монографія, яка витримала 
два видання (дещо пізніше авторами на її основі було підготовлено науково- 
популярний варіант для проекту “Особистість і доба”29), стала помітним 
явищем в новітній українській біографістиці. Постать великого гетьмана по
стає на її сторінках в усіх іпостасях своєї небуденності -  як людини, держа
вотворця, політичного діяча, дипломата, полководця. Основні віхи його 
життєвого шляху документально запротокольовані. Динамічно, на широко
му історичному тлі, розкриваються формування його характеру, становлен
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ня і зміни світоглядних орієнтирів, механізмів вироблення ним підвалин 
своєї політичної програми.

Напрацьований матеріал з вивчення політичної історії України ранньо
го нового часу, зокрема, глибоке дослідження Національно-визвольної вій
ни, своїм логічним наслідком мало переростання запропонованої вченими у 
1992 р. концепції у нову теоретичну якість -  появу циклу розробок з про
блеми Української національної революції XVII ст. Самі науковці так пояс
нювали причини, які спонукали їх взятися за розв’язання цієї проблеми: “На 
жаль, доводиться констатувати, що, на відміну від згаданих Реформації та 
Французької революції кінця XVIII ст., Українська революція не стала 
об’єктом фундаментальних досліджень ні у вітчизняній, ні у зарубіжній іс
торіографія. Як наслідок -  маємо вкрай незадовільний стан теоретичної роз
робки її найголовніших проблем. Правда полягає в тому, що до сьогодніш
нього дня не лише відсутня цілісна картина цієї епохальної події (висвітлено 
тільки окремі аспекти), але продовжують залишатися дискусійними або час
тково чи навіть зовсім не з’ясованими її причини, сутність, типологія, хро
нологічні межі, періодизація, особливості, роль і місце у вітчизняній та єв
ропейській історії’” °.

Слід зауважити, що появі двох грунтовних монографічних досліджень з 
проблеми, про які нами вже було згадано, передував не один рік тривалої 
пошукової роботи і апробації авторських підходів та висновків у низці сту
дій невеликого формату. Зокрема, у своїх розробках В.С.Степанков порушив 
такі питання, як проблеми хронологічних рамок Національної революції, її 
типологія, формування Української козацької держави на її початковому 
етапі31, політична роль Запорозької СічТурозвитку революційних подій в 
Україні32 тощо. Багато уваги було приділено з’ясуванню місця Української 
революції в європейському революційному рухові ХУІ-ХУІІ століть33. У 
1998 р. спільно з В.А.Смолієм він опублікував велику теоретичну статтю 
“Українська революція 1648-1676 рр. крізь призму століть” на сторінках 
“Українського історичного журналу”, яка безпосередньо передувала розгор
танню напрацьованих матеріалів у великий формат.

У своїх монографічних дослідженнях на широкій джерельній базі авто
ри спробували дати комплексне висвітлення революційного процесу на 
українських теренах, визначити його хронологічні межі, періодизацію; по-, 
новому поглянути на його типологію, рушійні сили; з’ясувати особливості і 
співвідношення у ньому національно-визвольної, конфесійної і соціальної 
боротьби; показати його роль і місце в історії України. Вчені переконливо 
довели, що революційні події 1648-1676 рр. “за своїми масштаби не мали 
собі рівних серед революційних рухів Європи XVI-XVII ст. На теренах ко
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зацької України стався революційний вибух, традиції якого зберігали своє 
значення протягом наступних десятиліть, справляючи помітний вплив на всі 
сторони життя українського народу”34. Основний результат Української ре
волюції вони вбачали в тому, що на теренах козацької України було витво
рено соборну незалежну державу35.

Свої досліди над проблематикою революційних подій В.С.Степанков 
продовжив і в пізніший час. Зокрема, на початку XXI ст. він опублікував 
розвідки, в яких спростував спроби деяких сучасних українських науковців 
реанімувати в українській історіографії давно віджилу польську концепцію 
“домової війни” щодо оцінки революційних подій в Україні36, визначив ак
туальні проблеми і перспективи подальших досліджень37. Багато уваги у 
своїй науковій творчості В.С.Степанков приділив українсько-російському 
договору 1654 р. Зокрема, він зосередив увагу на таких питаннях, як перед
умови, зміст та наслідки переяславських домовленостей, спробував

• Ї Йз’ясувати причини намагань української сторони розірвати цю угоду тощо .
Творчий доробок доктора історичних наук В.С.Степанкова кінця XX -  

початку XXI ст. (в його арсеналі сьогодні налічується понад 300 праць), 
окрім розробки сюжетів політичної історії, позначений дослідженням пи
тань соціальної та економічної політики гетьманських урядів, становлення 
державних інституцій та козацької моделі господарювання, розвитку націо
нальної свідомості українського суспільства в роки революції, формування 
та функціонування дипломатичної служби козацької України тощо3 . Вче
ний знову і знову звертається до улюбленої ним теми селянської війни, яка 
супроводила початковий етап Української революції і відіграла велику роль 
у зміні соціально-економічної моделі в державі. Зокрема, у 2005 р. на сторі
нках наукового збірника “Україна в Центрально-Східній Європі” з’явилася 
його велика науково-теоретична стаття “Селянська війна 1648 -  першої по
ловини 1652 років: основні події, періодизація, особливості, наслідки”. Ним 
створено галерею історичних портретів видатних особистостей української 
історії раннього нового часу, а також серію нарисів про видатних істориків 
сьогодення -  уродженців Подільського краю.

В.С.Степанков взяв участь у таких колективних працях, як “Володарі 
гетьманської булави” (К., 1994; 1995); “Полководці Війська Запорозького” 
(К., 1998); “Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001)” (К., 
2001); “Нариси з історії дипломатії України” (К.,2001); “Українське суспіль
ство на зламі середньовіччя і нового часу: Нариси з історії ментальності та 
національної свідомості” (К., 2001); “Історія української культури” (Т.З. -  
К.,2003); “Історія українського селянства: Нариси в 2-х т.” (К., 2006); “Істо
рія українського козацтва: Нариси у 2-х т.” (К., 2006-2007). Разом із
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Ю.А.Мициком та І.С.Стороженком вчений підготував науково-популярний 
нарис “Сполохи козацької звитяги” (Дніпропетровськ, 1991). Його багаторі
чні дослідження над формуванням розвідувальної служби в Українській ко
зацькій державі втілилися у великому нарисі до спільної з професором 
В.С.Сідаком праці “3 історії української розвідки та контррозвідки”, яка ви
тримала два видання у 1994 та 1995 pp. й була відзначена Премією СБУ за 
високопрофесійне і об’єктивне висвітлення діяльності спецслужб України 
(підготовлений науковцем нарис “Становлення розвідки й контррозвідки та 
їх роль у боротьбі за незалежність України у середині XVII ст.”, по суті, є 
окремим серйозним монографічним дослідженням).

Перу В.С.Степанкова належать також історіографічні студії, присвяче
ні, зокрема, оцінці подій Української національної революції XVII ст. різни
ми генераціями представників вітчизняної історичної думки; рецензії; дже
релознавчі розробки; передмови до історичних праць, серед них -  “Пробле
ми козацтва та його боротьба за незалежність України у творчості Любоми- 
ра Винара” до редагованої ним праці “Винар Л. Козацька Україна. Вибрані 
праці” (2003). Він плідно співробітничає з Інститутом історії України НАН 
України в справі підготовки багатотомної “Енциклопедії історії України”; 
підготував кілька нарисів до унікального видання “Україна -  козацька дер
жава. Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах” (К., 
2004); надрукував низку науково-популярних статей з історії українського 
раннього нового часу, розрахованих на широкий читацький загал.

В науковому доробку вченого (окрім вже згаданих методичних та ме
тодологічних розробок і навчальних курсів, загальна кількість яких перейш
ла за перший десяток) є також підручники-для середньої школи та вищих 
навчальних закладів. Зокрема, він -один із авторів навчального посібника 
“Історія України”, який користується значним попитом в студентсько- 
викладацькому середовищі.

Слід наголосити ще на одній сфері науково-дослідної діяльності 
В.С.Степанкова -  краєзнавчій. Він є активним популяризатором історії По
ділля на сторінках районної та обласної періодики, співавтором “Городок” 
до тому “Хмельницька область” багатотомної “Історії міст і сіл Української 
РСР” (К., 1971) та історико-краєзнавчого нарису “Буша” (Хмельницький, 
1991), веде активну роботу по збереженню пам’яток минувшини.

За значний внесок у розвиток української історичної науки 1993 р.
В.С.Степанкову Президією НАН України було присуджено Премію ім. 
М.С.Грушевського. У 2001 р. він став лауреатом Державної премії України в 
галузі науки і техніки, у 2003 р. відзначений Почесною грамотою Верховної 
Ради України за особливі заслуги перед українським народом, 2006 р. наго
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роджений знаком “За наукові досягнення” Міністерства науки та освіти 
України.
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