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ПРОБЛЕМА СХЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 19—20 СТОЛІТТЯ 
(до 1917 року)*

Року 1904 великий український історик Михайло Грушевський ви
ступив з науковою критикою традиційної — «звичайної» схеми історії 
Східньої Европи, яка протягом кількох століть була «святая святих» 
російської історіографії, здобула собі велику популярність у світовій 
науці., а в 20 столітті стала догмою советської історіографії. Слушно 
скритикувавши „звичайну схему «руської» історії”, Грушевський, у 
своїй монументальній Історії Україпгі-Руси і в своїх загальних огля
дах української історії, дав свій, український, опертий на кількасот- 
літніх традиціях української історіографії проект нової схеми історії 
Східньої Европи й зокрема України.1 Цей проект був одностайно прий
нятий новою українською історіографією й знайшов собі подекуди 
прихильний відгук у неукраїнській, навіть у російській історіографії.

Схема Грушевського, яка стала каноном сучасної української істо
ріографії, однак, у своїй загальноністоричній частині мала один дуже 
істотний недолік, а саме: вона не була завершена, бо охоплювала 
історію України лише до кінця 18 століття, закінчуючи ЇЇ ліквідацією 
Козацько-Гетьманської держави. «Далі залишалося дике поле «про
пащого часу» (за виразом М. Драгоманов а), де тільки в ділянці куль
турно-національного життя починала колоситися нива українського 
відродження» .2

Для Грушевського 19 століття в історії України — це було «сто
ліття українського відродження», яке він розумів, головне, як куль
турно-національне відродження українського народу. Саме історія 
цього відродження становить у концепції Грушевського основний 
зміст української історії 19—20 століття. Таким чином, широка й 
повноводна ріка історичного процесу України переходила у вузький, 
хоч сильний і швидкий потік, за межами й осторонь якого залишалося

* Доповідь на 8 конференції українських істориків та дослідників сус
пільних наук Української Вільної Академії Наук у США, в Нью-Йорку,
5 грудня 1970 року.

1 Мих. Грушевський, «Звичайна схема „русскої” історії й справа раціо
нального укладу історії Східнього Словяиства», Статьи по славяновъдънгю, 
вип. І, під ред. акад. В. І. Ламанського, СПБ., Імп. Академія Наук, 1904, 
стор. 298—304.

2 Наша передмова до 2 видання Нарису історії України  Д. Дорошенка. 
Вид. «Дніпрова Хвиля», Мюнхен, 1966, стор. V.I.
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майже ціле суспільне життя тогочасної України. Я що головне, укра
їнська національно-визвольна революція 20 століття й відродження 
української державності з’являлися не як наслідок історичного роз
витку України в 19 столітті, а як ніби-то щось припадко-ве, залежне 
від сторонніх обставин, подій і чинників, без яких його могло б не бути 
або навіть взагалі не могло б бути; а в кращому разі, як наслідок і 
витвір українського 'національно-культурного руху попередньої доби. 
Годі й казати, що це створювало на майбутнє велику небезпеку для 
української історичної науки й, будь-що-будь, для української націо
нальної політики.

Це стало особливо ясним на початку 1920-х років, коли українська 
національна революція зазнала військової й почасти політичної по
разки, й коли перед українством лишилася тільки можливість куль
турного відродження України і — бодай тимчасово — більш-менш від
критий шлях до нього. Одною з важливих і невідкладних вимог цьо
го відродження, скерованою передусім до українських істориків, але 
не тільки до них, було створення нової — революційної — схеми 
української історії, і, в першу чергу, історії 19 — початку 20 століття, 
передреволюційної доби в новітній історії України. Концепція Гру- 
ш є їв с ь к о г о  такої схеми не давала й, звичайно, не могла дати.

Практична потреба цієї схеми з’явилася насамперед в академічно
му житті, зокрема в університетському викладанні. Обмежуватися в 
курсі історії України часами до 19 століття було вже неможливо: нова 
совєтська доба вимагала від нас, істориків, скерувати увагу цілого 
курсу в бік соціяльно-економічних чинників історичного процесу, і то 
переважно нової доби — 19-20 століття. Цих вимог концепція Гру- 
шевського ніяк не могла задовольнити. Якийсь час можна було давати 
собі раду, чи, просто кажучи, ляівірувати, себ-то, мовляв, через брак 
часу, курс звичайно не дочитувався до кінця й опинявся на ліквідації 
Гетьманщини 18 століття, а д а л і. . .  починалися академічні вакації. 
Ясна річ, це не могло тривати довго. З другого боку, розвиток істо
ричної науки, бурхливий розп?віт її на Україні в середині і другій по
ловині 1920-их років, ставив перед істориками ту саму вимогу й те ж  
завдання — продовжити схему Грушевського до 20 століття, при
наймні до 1917 року — й, як програма-maximum, замінити її новою 
революційною концепцією.

Не випадково перші спроби в цьому напрямку вийшли з кіл уні
верситетських вчених і були пов’язані з їх викладами. Тут треба зга
дати насамперед «Матеріали до економгчно-соціяльної історії України
19 століття» (томи І—II і конспект III тому, Одеса, 1925, 1927, 1929) 
Михайла Слабченка, професора Одеського Університету (тоді І. Н. О.). 
Це була «перша наукова спроба подати історію України 19 століття 
й одна з перших спроб утворити схему українського історичного про
цесу 19 століття»3.

з Цитата з нашої записки 1929 року про наукову діяльність проф. М. Є. 
Слабченка — «Матеріали до обрання нових академіків», Київ, ВУАН, 1929.
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Подібне значення, хоч дещо інший характер (хрестоматія) мала 
«Україна в епоху капіталізму» (І—III, Харків—Полтава, 1924—1925), 
праця Матвія Яворського, професора Харківського І. Н. О. й Україн
ського Інституту марксизму-ленінізму. Були й інші спроби — за
гального й спеціяльното характеру, які з’явилися здебільшого на ґрун
ті відповідних університетських курсів і семінарів і, в першу чергу, 
були призначені для них.

Чи дали ці' спроби й публікації науково-обґрунтовану схему історії 
України 19—20 століття? Звичайно, ш, бо й не могли її дати. В цих 
матеріялах, хрестоматіях і нарисах були тільки перші спроби, мовляв, 
ескізи цієї схеми, іноді досить хаотичні або й просто примітивні. Вони 
тільки тимчасово і лише частково могли задовольнити пекучі потреби 
академічного викладання. Зате вони мало, іноді дуже мало, давали 
для науки . Треба було спочатку дослідити, науково простудіювати на 
підставі джерел, які ще треба було знайти й вивчити, низку основних 
проблем і опеціяльних питань української історії 19—20 стол., і в ме
жах і можливостях кожної з цих проблем, кожного з цих питань — і 
дослідів над ними — збирати, мовляв, цеглини для майбутньої будови 
наукової схеми історії цієї доби. Ця робота почалася в широкому 
маштабі в середині 1920-их років, в різних науково-історичних осе
редках УССР, зокрема в Академії Наук, включно з Історичною 
Сенцісю Грушевського. У цій роботі довелося й нам взяти участь, 
спочатку на терені Київського Університету, а потім (з 1926 року) у 
ВУАН, у ближчій і дружній співпраці з одеським осередком М. Є. 
Слабченка й харківським осередком акад. Д. І. Багатія.

Вже перші висліди праці українських істориків над 19 — початками
20 століття дали чимало, а обіцяли ще більше. Щоправда, історики 
старшої ґенерації, з тих чи тих причин, не могли взяти безпосередньої* 
творчої участи в цій роботі. Але вони залучають і заохочують до неї 
своїх молодших співробітників і учнів. Ось, приміром, М. Є. Слабченко. 
(Він сам був надто зайнятий і заглиблений у 18 столітті, з виразним 
нахилом до давніших часів української історії (маємо на увазі його 
цікавий твір «Февдалізм на Україні», Одеса, 1929, який, на жаль, по
бачив світ лише у формі цикльостилю, і то з обмеженим накладом).4 
Але під впливом і керівництвом Слабченка, майже всі його учні пра
цюють у царині 19—20 стол. і дають низку поважних наукових творів. 
Зрештою, й наукова думка Слабченка раз-у-раз повертається до 
проблеми 19—20 століття (приміром, його концепція «українського 
імперіялізму»5 або ж  його оцінка революції 1917 року, зокрема на 
Україні).

4 Навіть остання, відома нам, публікація Слабченка — статейка в «Исто
рическом Ж урнале»  1942 року (ч. 7) про «Проложное сообщение о предлето- 
писной Руси» — ще більш віддалилася від 19 століття.

5 у  неону блікованому листі до Д. Є. Бованенка Слабченко писав: «Імпе
ріалом на Україні був одвертий — російський, починаючи з Бо-зна яких  
часіз . Маєте рацію , говорячи , що ми були колонією . А ле , бачте, ми були
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Так само й Д. І. Баталій. Багато його учнів і співробітників, особливо 
молодших, досліджують здебільшого 19 і початок 20 століття, вико
ристовуючи для цього новий архівний матеріял.

Сам М. С. Грушевський, зайнятий, головне, дослідженням історії 
Хмельниччини (в рамцях його «Історії У?країни-Руси»), своєю «Істо
рією української літератури», історіографією 18 ст. й соціологічними 
проблемами історії України, не міг віддати більше часу 19 століттю, 
окрім хіба історії громадської думки тої доби, де він дав низку цінних 
творів. Але він широко відкриває шлях своїм учням і співробітникам 
до студій над різними питаннями історії 19 — початку 20 століття 
(праці О. Ю. Герміайзе, С. В. ІПамрая та інших).

Іншу картину бачимо в молодших провідних істориків 1920-х років. 
Наприклад, М. І. Яворський, після перших, досить легковажних публі
кацій популярно-хрестоматійного характеру, дає цінну монографію 
«Нариси з історії революційної боротьби на Україні» (2 томи, Харків, 
І927, 1928), а майже всі його учні працюють над історією України 
19 століття. Кілька слів pro domo sua. У другій половині 1920-их років 
мої праці в царині економічної історії Уіфаїни чимраз більше пов’я
зуються з 19 століттям. Хоч головну мою увагу в той час було при
свячено 17—18 століттю, властиво Мазепинській добі, але разом зі 
своїми учнями, об’єднаними в Семінарі вищого типу з економічної 
історії України при Київ. І. Н. О., я працював над історією капіталізму

колонією, я ку оспорювали в російського капіталгзма чужинці (французи). 
Завдяки цьому у суто-українська бурж уазія (не селяне!) теж існувала. Вона 
балансувала між обома імеріялізмами — російським і французьким. Крім  
того, ця бурж уазія ділилася в свою чергу на 2 угрупування: 1) що йшло по 
лін ії національного об*єднання (від Карпат і до К авказу), й 2) що виходило
з  територіяльних поглядів. Уже саме прагненя відриву частин української 
людности від якоїсь держави в інтересах об3едиання є імперіялізм  еж- 
бргонального типу. Таке зараз маємо в Рум унії, Польщі, Сербії й ін. Коли є 
панславізм , то конечно має право бути панрусгзм й ще далі панукраїнізм. 
Отой панукраїнізм і е вияв українського імперіялізму, а культура мислила- 
ся тут суто-українська. Дефект цієї концепаії — кволість українського капи  
талізму, щоб він міг би тоді щось зробити. Територіяльно-український імпе
ріялізм  був сильнішим. Він стояв на захваті і не-української території — від 
Карпат до Волги (Драгомангвський підхід) й до Аральського озера, плюс 
дальнесхідні колонії. Відрив від Росії не припиняв Російської культури . Та- 
тсі пани любили посилатись, як на зразок , на Америку. В цих імперіялістів 
був ще інтерес: проливи і Царгород. Бажання було скромне: російський ба
гнет дасть їм це все, а потім У країна (з російською культурою) відділиться 
від Росії. Б ула й третя течія: по-українськи свідома бурж уазія приймала 
точку поведінки й погляду 2-ої течії. Таким чином, про імперіялізм україн 
ський можна говорити зовсім свобідно. Про це я зараз пиш у в III томі „Ма
теріалів”, де вияснюю й значення України як колони s н і g e n e r i s ,  про ха
рактерні особливості колоніального імперіялізму тощо. Може, в цьому 
році й видам III том». (29. V. 1929, Одеса). Цей том залишився неопублі- 
кований.
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на Україні 19 ст.6 Так само було й у Комісії Соціяльно-Економічної 
історії України ВУАН на рубежі 1920—1930-х pp. Цих наукових осе
редків та їхніх праць було далеко більше, але вся їх робота йшла в 
тому самому напрямку: дати наукові монографії з  історії 19 століття, 
як конче потрібний матеріял для створення наукової схеми історії 
України цієї доби — й синтези цієї історії, отже історії передреволю
ційної України. Ми свідомо й послідовно прямували до цієї мети, істо
ріографічна й історична вага якої була для нас ясна. У тогочасному 
нашому листуванні та мемуарних документах домінує думка про по
требу будувати і розбудовувати нову, революційну історичну школу, 
творити нову схему історії України, схему, яжа виправляла б і про
довжувала схему Грушевського, але в іншому напрямку, ніж той, яким 
ішла офіційна совєтська, т. зв. марксо-ленінська історіографія. Бо цей 
наш  напрямок був н аук ови й  і ук ра їн ськ и й . Він вів до створення науко
вої синтези історії України 19—20 ст., тоді, як шлях офіційної совєт- 
ської історіографії вів її неминуче в бік ант инаукової й ант иукраїн
ськ о ї їсинтези української історії, і згодом так блискуче втіленої у «Пе
реяславських Тезах» ЦК КПСС 1954 року.7 Зуд ар між цими двома тен
денціями й /концепціями був неминучий. Він закінчився совєтським 
погромом української історичної науки Р 1930-х роках, що обірвав на 
кілька десятиліть працю ніад схемою історії України 19—20 ст., — 
й глибоким ідейним і політичним розривом між нами ,у повоєнну 
добу.

* **

Щоб створити макет або принаймні накреслити проект схеми історії 
України 19—початку 20 століття, треба насамперед визначити ті 
основні проблем и, які стоять перед дослідником тої доби, себ-то ви
разно уявити собі головні процеси історичного розвитку тогочасної 
України, на фоні й у зв’язку з історією цілого Східньо-европейського 
світу. Отож, кілька слів про наше уявлення цих проблем і наше ро
зуміння їх історичного розвитку.

Що-ж яівляла собою історія України 19—20 століття (дореволю
ційної доби?)? З яких процесів складався історичний розвиток цієї 
частини Східньої Европи? Насамперед перед нами виступає процес  
ф орм уван н я  ук р а їн ськ о го  територіяльного м асиву. Україна вступила 
в 19 століття, як конгломерат кількох відмінних історично-географіч
них територій, що з них кожна мала власну історичну долю.

6 Наслідком тої праці була моя книга «Нариси з історії капіталізму на 
Україні», І, Харків—Київ, 1931, і низка статтей моїх і моїх учнів, опублі
кованих у різних виданнях (зокрема ВУАН) 1920—1930-х років. Але більша 
частина праць Семінару залишилася неопублікованою й, мабуть, загинула. 
Див. мою працю «Ukrainian Historiography 1917—1956», The Annals of the Ukrai
nian Academy of Arts and Sciences in the U. S., Vol. V—VI, 1957, No. 4 (18)—1, 2 
(19—20) pp. 325—326.

7 Див. нашу працю «Думки про сучасну українську советську історіо
графію», Нью-Йорк, ООЧСУ, 1963, стар. 18—20.
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а) 3 одного боку, маємо Лівобережну Україну, кол. Гетьманщину, 
територію Козацько-Гетьманської держави 17—18 століття, з якою 
певною мірою пов'язана була, але, разом з тим, мала окреме історичне 
минуле, Слобідська Україна, терен української колонізації на землях, 
підвладних Московській царській державі.

б) 3 другого боку, маємо Правобережну Україну, терен давньої 
Україно-Руської Княжої дерхави й пізнішої Козацько-Гетьманської 
держави 17 століття. Ця територія, заселена українською людністю, 
до кінця 18 століття перебувала під владою Речи Посполитої Поль
ської, і щойно тоді потрапила до складу Російської імперії, ще не 
об’єднана органічно з кол. Гетьманщиною. Цю територію російський 
уряд досить довго вважав за «край польський», а потім визначив 
терміном «Юго-Западный Край» Російської імперії.

в) Поміж цими двома Українами, російською і польською, лежав до 
кінця 18 стол. окремий величезний простір — Південної України, з 
давніх-давен органічно зв’язаний з цілим комплексом українських 
земель, але в нову добу української історії (16—18 ст.) певною мірою 
відокремлений від нього й репрезентований до 1775 року державою 
(республікою) Війська Запорозького Низового й турецько-татарськи
ми володіннями на півночі Чорноморщини, а пізніше т. зв. Новоросіею, 
або Новоросійським Краєм, який Росія ще довгий час, навіть вже по 
революції 1917 року вважала за органічну частину Російської дер
жави.

Поза межами цих 3-х частин Української Землі були:
г) Західпьо-У кралнські Землі — Галичина, Буковина й Закарпат

ська Україна, які до середини 20 століття ніколи не належали до 
складу Російської імперії; й

ґ) терен нової української колонізації, між Доном і Волгою й між 
ними й Кавказьким хребтом, — територія, яку можна умовно назвати 
Полуднево-Східпьою Україною.

Об'єднання всіх цих окремих теренів в одну й єдину національно- 
територіяльну цілість, іншими словами, процес формування Україн
ської національної території й створення Українського національно- 
територіяльного масиву, який відбувався в 19 столітті, відбувається і 
в 20 столітті, і, будь-що-будь, не завершений і досі, становить один 
з найголовніших процесів української історії 19—20 століття, і тим 
самим дуже важливу, зокрема з методологічного погляду, проблему 
новітньої української історіографії — проблему територіяльну.

Треба зауважити, що ця проблема не така проста, як воно може 
здаватися на перший погляд. Бо мова мовиться не про механічне спо
лучення, мовляв, зліплення окремих територій, не про уніфікацію їх 
адміністративного устрою й режиму, не про нівеляцію їх .історичних 
особливостей в загально-українському казані. Ні, йде про процес орга
нічного з’єднання, споєння всіх цих елементів — географічного, еконо- 
мінчого, політичного — в єдиний національно-територіальний ком
плекс сучасної, новітньої України, а принаймні того, що іноді — ма
буть, не зовсім точно — зветься Великою Україною.
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Одним з дуже важливих чинників, який так чи інакше впливав на 
напрямок і хід цього процесу, було перебування українських земель у 
складі чужої великої держави — Російської (чи Всеросійської) імперії, 
централістична політика якої була якраз скерована на те, щоб не до
пустити до створення таких великих національно-територіяльних ма
сивів, як Україна. Якщо російський уряд зберігає, з певних політичних 
та військово-стратегічних причин, майже до кінця царської імперії 
комплекс Правобережної України, як «Юго-Западного Края», зі спіль
ним генерал-губернаторством, з великими відмінами у громадському 
устрою (маємо на увазі відсутність земств на Правобережжі, які утво
рені були там щойно 1911 року), то Полуднева Україна, або «Ново
російський Край» втрачає свою адміністративно-політичну єдність 
(генерал-губернаторство) у другій половині 19 століття, перетворюю
чись на 3 звичайні російські губернії і зберігаючи лише подекуди — 
і то здебільшого в побутовому вжитку — давнішу назву «Новоросія», 
а Лівобережна Україна, втративши своє генерал-губернаторство ще в 
першій половині 19 століття й так само ставши 3 російськими губер
ніями, поволі губить і свою колишню назву «Малоросія», яка від дру
гої половини 19 ст. поширюється вже на цілу підросійську Україну, 
як Лів обере лоту, так і Правобережну. Не можна, звичайно, ігнорувати 
або недоцінювати й ці адміністративні й термінологічні зміни. Але 
не вони відіграли вирішальну ролю в процесі формування Українсько
го національно-територіяльного масиву. Значно більший, можливо, на
віть вирішальний вплив на цей процес мав економ ічний розвиток  
У кра їн и  в 19 і па початку 20 століття.

Д р уга  проблем а , історична і наукова вага якої самозрозуміла, це 
п роблем а економічна: процес  капіталістичного розвитку України, і в 
цьому процесі — консолідація українських земель з відмінною істо
ричною та економічною долею в єдиний н ац іон альн о-господарський  
організм . Ця проблема була вже об’єктом дослідів історичної та істо- 
рико-економічної науки — української, російської й закордонної, до- 
совєтської, совєтської й несоветської, — висновки якої іноді діямет- 
рально протилежні: теорія «єдиного всеросійськото ринку»; теорія са
мостійного українського господарського організму; різні проміжні між 
цими протилежностями — концепції і думки. Розкладаючи і ліквідую
чи февдальне господарство й кріпацьке суспільство українських земель 
і створюючи всеук р а їн ськ и й  ринок, капіталістичний розвиток України 
в 19 столітті й був головним чинником перетворення українських 
земель в єдиний національно-територіяльний масив України.

Але й ця проблема — проблема економічна — в українських умо- 
винах 19 століття -становить проблему ком плексного  характеру. В до
слідженні цієї проблеми мусимо, крім внутрішніх чинників господар
ського життя та його розвитку, приділити належну уваїгу таким пи
танням, почасти дуже дискусійним, як-ото: а) становище українсько
го господарського організму в оточенні чужого економічного світу, пе
редусім російського і польського, які мали не лише економічний, але — 
що було далеко важливіше й важче — й політичний вплив на україн



12 О Л Е К С Л Н ДЕР ОГЛОБЛИН

ську економіку; б) зв’язане з цим питання про колоніяльність україн
ської економіки або про колоніяльний характер економічної політики 
Росії щодо України; в) питання про взаємини і боротьбу українського 
капіталу з капіталом російським і польським, і боротьбу тих капіталів 
між собою за український ринок; г) питання про ролю закордонного 
капіталу в економічному розвитку України, зокрема в другій половині 
19 й на початку 20 століття, й пов’язане з цим, але самостійне; ґ) питан
ня про ролю України у світовій економіці та їх обопільні зв’язки; д) 
внутрішні аспекти розвитку українського господарства в ту добу (ці
лий комплекс аграрних, промислових, торговельних, фінансових, 
транспортових, технологічних тощо питань); е) питання про еконо
мічну районізацію України (в історичному аспекті й відмінність ха
рактеру й темпу господарського розвитку головних економічних ра
йонів України; й нарешті, є) питання про колонізаційні процеси — 
внутрішній і зовнішній — України за даної доби, — питання, яке може 
бути й окремою проблемою між першою (територіяльною) і другою 
(економічною) проблемою.

Третя проблема, яка стоїть перед дослідником історії України 
19—20 стол. — це, ясна річ, проблема політична, зокрема: а) державно- 
правний і політичний стан і статус України в складі Російської імпе
рії; б) імперська політика щодо України; в) реакція політичних кіл 
України та тую політику; й г) формування — ідеологічне та органі
заційне — української політики в 19—20 стол.

Четверта проблема, цілком природно, пов’язана з попередньою, — 
це проблема української провідної верстви в 19 і на початку 20 сто
ліття. Ми івже торкалися цього питання, зокрема у спеціяльній допо
віді в УВАН. Не спиняючися зараз на цьому, зазначимо тільки, що 
без дослідження і розв’язання цієї проблеми, історичний розвиток 
України в 19—20 стол. буде незрозумілий. І ця проблема досить скла
дна, а головне майже не розроблена в науці. Її не досліджувано в со- 
вєтсько-українських умовах ні в 1920-х роках, коли ще був сильний 
вплив народницької (точніше, неонародницької) історіографії, ні 
пізніше, аж до цього часу. А на еміґрації студії над цією проблемою 
дуже утруднені передусім через брак тут відповідних архівних дже
рел, а почасти й під тиском залишків і традицій народницької історіо
графії, для якої ця тема була й залишилася дуже 'непопулярною. Між 
тим, ми конче мусимо знати історію провідної верстви на Україні в 
19—на початку 20 століття. Це історія українського (в територіяль- 
ному розумінні цього слова) дворянства, його а) еволюція в історично- 
територіяльних рамцях, себ-то на Лівобережжі, Правобережжі, По
лудневій Україні й т. д.; б) консолідація в маштабі цілої України (при
наймні т. зв. Великої України); в) роля в національному (культурному 
і політичному) русі, й, нарешті, г) уступання, як провідної верстви, в 
нових історичних умовах — на межі 19 і 20 століть.

П'ята проблема, пов’язана з попередньою і, звичайно, з усіма 
іншими, як перед нею, так і після неї, це проблема соціяльно-політич- 
иа, проблема соу(іяльної структури України в 19—20 стол. Це, ясна
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річ, не питання «безклясовости» чи «клясовости» української нації, яке 
давно вже вирішене в українській історіографії, і яке дуже примі
тивно, а головне, зовсім даремно намагається накинути (й закинути) 
нам советська критика. Це просто питання нормального розвитку со- 
ціяльної структури України й українського народу в епоху капіта
лізму і, звичайно, в державно-політичних рамцях Російської імперії. 
Зокрема, це питання історії українського селянства й історії україн
ського (територіяльного) міщанства і ролі їх обох у формуванні укра
їнського капіталістичного суспільства і, як спеціяльне питання, про
блема української буржуазії й українського пролетаріяту, яка була 
колись дискусійною й яка не втратила певних ознак дискусійности 
й дотепер.

Шоста проблем а  — проблема культ урного п роц есу  України в 19—20 
стол., а зокрема питання українського культурно-національного (чи 
національно-культурного) відродження 19 століття, досі була цен
тральною темою української історіографії в її дослідах над 19 і по
чатком 20 століття. Це мало свої позитивні й негативні наслідки. По- 
зитивним  було те, що зібрано й частково систематизовано та опублі
ковано й досліджено великий джерельний історично-культурний мате- 
ріял, який конче потрібний для загальної історії цієї доби. Зате н ега 
тивно, а то й шкідливо відбилася на дослідах над цією проблемою ка
нонізована схема культурного процесу, як виключно українсько-етніч- 
ного, українсько-мовного, а навіть українсько-політичного процесу, до 
якого, майже до останнього часу, включалося тільки те, що говорилося, 
писалося й творилося українською мовою або діячами й творцями (вче
ними, письмениками, мистцями, тощо) українського етнічного поход
ження. Все інше — й велике культурне багатство України вважалося 
за неукраїнське (або не за українське) й віддавалося чужій культурі, 
переважно російській і польській. Крайня пора вже цю політику роз- 
давання культурних цінностей України й, будь-що-будь, збіднення 
українського культурного капіталу — припинити. Все, щ о бул о  ство
р ен е на У кра їн ськ ій  зем л і, силами ук р а їн с ьк и х  (територіяльно й нац іо
нально) культ урн их діяч ів  (та установ), незалеж но від  їх  етнічного п о
ходж ення й  характ еру і незалеж но від м овної ф орм и культ урн их тво
р ів , належить до У країни . Єдиним селекційним  критерієм може бути 
тільки д у х , зміст і ід еологія  самого твору. Лише така картина куль
турного розвитку України дасть правдиве й повне уявлення про стан
і тенденції українського культурного процесу в 19 і на початку 20 
століття.

Й нарешті, сьома основна проблем а, яка є не лише підсумком попе
редніх шістьох проблем, але й мас самостійне й величезне історичне 
значення — це процес ф орм уван н я  м одерної У к ра їн ськ о ї нації. Без 
цієї проблеми поставлення й розв’язання всіх інших проблем мало б, 
у кращому разі, лише обмежене й умовне значення. А найголовніше 
те, що, не розв’язавши цієї проблеми, не можна ні зрозуміти модерної 
історії України, історії нашої сучасности, ні відкрити правдивий шлях 
для майбутньої української історіографії, що є головним завданням
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нашої історіографічної доби й головним обов’язком нашої ґенерації 
істориків України.

Цими — хоч основними — проблемами не вичерпується, звичайна, 
зміст історії України 19-иочатку 20 століття. Є ще чимало спеціяльних 
дитань, які вимагають свого дослідження й висвітлення. А втім, кожна 
з вищезгаданих проблем, по суті, являє собою цілий і здебільшого 
досить складний комплекс питань, тим важчих для дослідження, що 
український історичний процес 19—20 стол. відбувався в дуже ском- 
плікованих умовинах загального історичного розвитку Східньої Евро- 
пи того часу. Ці умовини визначають для історика-дослідника 19—20 
стол. такі головні postulata:

1. Історію України цієї доби, зокрема на терені Великої України, 
треба розглядати й вивчати лише, я к  самостійний історичний процес.

2. Історію України цієї доби, зокрема на терені Великой України, 
треба розглядати в маштаїбі ц іло ї Східньої Европи, з особливим узгля- 
дненням українсько-російських відносин.

3. Історію України цієї доби, на всіх українських землях, не можна 
обмежувати «лише потоком національно-культурного розвитку, а тре
ба бачити в ній широку й повноводну течію економічного, політично
го й культурного життя великої країни та її великого народу.»8

До тих трьох основних postulata ми хотіли б додати ще один, бодай, 
як дезидерат . Як і в кожну добу нашої історії, дослідник 19—20 сто
ліття мусить належну увагу приділити не лише процесам, інститутам, 
ідеям і подіям досліджуваної доби, але й усім тим, більшим і меншим, 
діячам , які творили цей історичний процес і, так, чи так, добре, чи 
зле, керували ним або впливали на нього.

Лише тоді, коли ці студії і досліди будуть переведені, бодай в основ
них рисах і з додержанням усіх вимог науково-історичної методології, 
історик зможе побачити правдиве, реальне, а не уявне обличчя Украї
ни 19-^почагку 20 століття й дати наукову синтезу українського істо
ричного процесу цієї доби в своїх п овн оцінни х  творах.

*

Нам хотілося б торкнутися ще одного питання, вага якого для схе
ми історії 19—20 століття цілком очевидна. Це питання про п ер іоди 
зац ію  цього відтинку історії України. Звичайно, кожна періодизація є 
ум овн а . Й здебільшого вона подиктована не так науковими, як пра
ктичними потребами й інтересами. Але періодизація історії України 
19—20 стол. має специфічні труднощі. Пов’язання, а іноді й залежність 
українського історичного процесу від російського й, mutatls mutandis, 
на Західньо-Українських Землях від польського й австро-у горського
— ускладнюють завдання дати нау каво-обґрунтовану періодизацію 
історії України, особливо останніх століть.

8 3' нашої передмови до 2 видання «Нарису історії України» Д. Доро
шенка (Мюнхен, 1966, стор. VIII).
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В періодизації української історії 19—20 стол. звичайно застосо
вують загально-імперський, по-суті, російський критерій. Російська, а 
за нею й новітня советська історіографія простісінько включає історію 
російської України до складу російської історії, цілковито іґноруючи 
властивості Українських земель та їх історичного процесу й ужи
ваючи майже тотожньої термінології («Новоросія», «Юго-Заіпадньій 
Край», а навіть «Малоросія», чи «малороссийские губернии», в розу
мінні цілої російської України). Слідом за російською (совєтською) 
йде й українська советська історіографія, хіба-що іноді зберігає дея
кий термінологічний декорум української окремішности.

Канонізована советська періодизація історії 19—20 стол. вживає 
два види періодизації: а) загальну, побудовану на економічному або, 
точніше, соціяльно-економічному ґрунті («февдально-кріпацька», а для
19 ст. — «дореформна доба», «доба капіталізму», «доба імперіялізму»); 
й б) спеціяльну, яка пов'язана з історією революційних рухів у Росії й 
реакції на них з боку царського уряду («декабристи», «революційна 
ситуація кінця 50-их — початку 60-их pp. 19 ст.», «народництво» (в 
його різних видах), або «революційно-демократичний рух»; «мар
ксизм»; «революція 1905—1907 pp.»; «доба реакції»; «період нового 
революційного піднесеїння 1910—1914 pp.»; «період першої світової 
війни» тощо).

Досить легко помітити, що в усій цій — спеціялізованій і деталізо
ваній періодизації є чимало схоластики, штучности, при чому втра
чається сенс самої історичної періодизації, бо в основу її кладеться не 
універсальний науковий критерій, а специфіка окремих процесів і 
явищ, а навіть просто поодиноких подій. Так, чи так, дотепер в істо
рії України 19—20 стол. застосовується звичайна й загальна російська 
періодизація. Це явжце і цю тенденцію не можна вважати за нор
мальні — вони просто ненаукові. Треба шукати інших критеріїв і 
інших шляхів.

Немає жадного сумніву, що періодизація історії України 19—20 
стол. мусить бути побудована на основі самостійности українського 
історичного прогресу, оперта передусім на українському історичному 
матеріялі й так, чи так пов'язана з історичним розвитком Східньої 
Европи й цілого європейського світу. На нашу думку, розроблення 
загальної періодизації історії України 19—20 стол. — це справа май
бутнього. А тим часом можна застосовувати, в разі потреби й можли* 
вости, як тимчасовий засіб, спеціяльну періодизацію в межах тої чи 
іншої проблеми, тої чи іншої ділянки історичного життя України.

*

Картина, яку ми щойно побачили, може вразити дещо темними 
фарбами сучасного стану науки щодо історії України 19-початку 20 
століття. Можливо, дехто закине нам недооцінку або й нехтування 
тої чималої роботи, яку досі виконала українська й неукраїнська, го
ловне російська й почасти польська й закордонна, історіографія в цій
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царині. Ні! Ми знаємо цю роботу й високо, хоч і критично, оцінюємо її 
наслідки. Але так само знаємо й не боїмося сказати це одверто, що 
історична наука, зокрема українська, ще далеко не -виконала, не 
встигла виконати або не могла виконати свого обов’язку щодо історії 
українського 19—20 століття, його дослідження та його синтези. 
Знаємо також, що сучасність — наукова, академічна, врешті політич
на — вимагає від нас, щоб ми приділили цій справді цілині українсь
кої історії належну увагу навіть тут, на чужині, де ми такі бідні на 
джерельний матеріял.

Що-ж ми повинні й що можемо тепер і в ближчому майбутньому 
зробити? Найлегше, мабуть, буде створити проект або, може, низку 
проектів схеми історії України даної доби. Годі заперечувати можли
вість такого проекту (чи проектів) або легковажити його (чи їх) вар
тість, чи принаймні корисність, зокрема для практичних потреб на
вчання або популяризації. Зрештою, ніхто не заборонить нікому скла
дати такі проекти. Але кожна наукова схема мусить бути побудована 
на науково проробленому, критично перевіреному й документально 
обґрунтованому матеріялі. Інакше це був би будинок без фундаменту.

Отже, головне, невідкладне й, безперечно, нелегке завдання — цс 
розпочати наухові студії лонографічного характеру над окремими 
проблемами й питаннями української історії 19—20 століття. Треба 
скласти бодай орієнтовний тематичний плян  цих студій і дослідів, 
довівши його до відома ширших кіл істориків, українців і неукраїн- 
ців, що зацікавлені у східнь о європейській історичній проблематиці. 
Передусім це торкається наших учнів — докторантів україністики. 
Останнє, зокрема, можна зробити шляхом заведення до програми уні
верситетських студій відповідних курсів і семінарів з історії України 
19—20 століття. Треба також опрацювати плян видання й перевидання 
бодай головних джерел і наукової літератури до історії України цієї 
доби. Хотілося б вірити — тут дозволимо собі звернутися до наших 
істориків на Батьківщині, — що, не зважаючи на все, що вільно, чи не
вільно ділить нас, вони звернуть увагу на цю, досі занедбану й забуту 
ділянку українського джерелознавства, хоч би за добрим прикладом 
істориків со в єтської Росії, і в недалекому майбутньому дадуть україн
ській і світовій науці низку так потрібних для неї джерельних видань.

Отже, слідом за нашими попередниками — історіографічною ґене- 
раціею 1920-их років, ставимо на порядок денний цю важливу й 
актуальну справу, що, як нам здається, не може не цікавити також 
наших колег на Україні. І які б ми не були ще далекі від реалізації 
цієї справи, як довго ще довелося б нам, чи, може, й нашим наступ
никам чекати на створення наукової схеми історії України 19—20 
століття, треба вже тепер починати це діло, й можна з надією дивитися 
на майбутнє цієї проблеми. Бо правильний напрямок вартий половини 
пройденого шляху.


