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В а л е р і й  С м о л і й

ВАЛЕРІЙ СТЕПАНКОВ:
ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА ВЧЕНОГО

Валерій Степанович Степанков, без сумніву, посідає чільне місце в ін
телектуальному просторі новітньої української історіографії. І справа не у 
високих нагородах, званнях та відзнаках. Вони є лише своєрідним еквівале
нтом того, що на сьогодні зроблено науковцем на ниві національної історії, 
авансуванням майбутніх творчих досягнень.

В.Степанков належить до тієї категорії українських вчених, які своєю 
сумлінною, подвижницькою працею заслужили повагу серед наукового за
галу. Його твори викликають зацікавленість в широкій читацькій аудиторії, 
їх читають, розшукують, навколо них ведуться дискусії. А основне те, що 
вони користуються попитом. Емоційність та чутливість української душі, 
національного характеру вдало поєднуються в цій людині з раціональністю 
творчого мислення. Йому сповна притаманні високий рівень професіоналіз
му, витончена смакова культура, найвищі цінності та моральні імперативи 
дослідника.

В творчій лабораторії Степанкова воєдино поєднані інструментарій та 
методи історика-практика й водночас генератора креативних схем, думок, 
підходів. Його науковий доробок позначений загальним баченням досліджу
ваної епохи, в полотно якої вміло вплітаються конкретно-історичні факти.

Початковий етап формування поглядів вченого припав на радянський 
період. Навчання за марксистською парадигмою не могло не позначитися 
відповідними впливами на світобаченні цієї людини. 1 цілком природно, що 
в дусі саме цієї парадигми створюються і його перші наукові праці. їм спов
на притаманний і весь набір штампів радянського історіомислення.

Однак В.Степанков не вступив на шлях наукової кон’юнктури, такий 
характерний для багатьох його сучасників. З самого початку творчої діяль
ності він раз і назавжди вибрав добу і тематику дослідження, які на той час 
перебували далеко осторонь від наукових і, зрештою, що гріха таїти, ідеоло
гічних пріоритетів. Очевидно, чималу роль у цьому відіграли й традиції ву
зу, в якому йому випало навчатися і з яким в подальшому міцно пов’язав він 
свою долю. Кам’янець-Подільський державний університет (на той час пед
інститут), який має чималий досвід поєднання навчального і наукового про
цесів, виховав цілу плеяду видатних вчених. Свої перші кроки в науку Вале-
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рій Степанович робив за підтримки доцентів П.Щербини і ПЛаптіна, докто
рів Л.Коваленка й І.Винокура. Саме вони прищепили йому смак до роботи з 
історичним джерелом, вміння співставляти факти, думати та оформлювати 
результати своїх роздумів у слові. Розвиткові творчої особистості сприяла і 
сама атмосфера історичного факультету та кафедри загальної історії, ство
рена деканом А.Копиловим. Надалі професійна майстерність вченого шлі
фувалася також у творчому спілкуванні з науковцями-медієвістами такого 
високого рівня, якими були, зокрема, О.Апанович, М.Ковальський, 
Ф.Шевченко, ціла плеяда видатних російських і польських істориків.

Дослідницькі інтереси В.Степанкова хронологічно пов’язані із середи
ною XVII ст., тематично -  з Національно-визвольною війною українського 
народу під проводом Богдана Хмельницького і подальшим за цим перебігом 
суспільно-політичних процесів. Цій тематиці присвячені його перші студе
нтські розробки, згодом підсумком яких стала дипломна робота. Пізніше 
проблематика визвольних змагань українців на зламі 40-50-х рр. XVII ст. 
лягла в основу його кандидатської дисертації. За цикл праць з історії держа- 
вотворчості доби Хмельниччини на початку 90-х років В.Степанков отримав 
науковий ступінь доктора історичних наук.

І хоча, як вже зазначалося, український ранній новий час не користува
вся повагою у радянських державних та партійних адептів, а отже його до
слідження в 70-х -  на початку 80-х рр. XX ст. фактично було майже призу
пинено, в цілому історіографія цієї доби налічує не одну сотню наукових 
студій різного формату та різної міри деталізації чи узагальнення. Зокрема, 
тематика Національно-визвольної війни представлена працями таких велет
нів української історичної думки, як М.Грушевський, М.Костомаров, 
Д.Дорошенко, ВЛипинський, О.Терлецький, С.Томашівський, О.Оглоблін,
А.Яковлів, М.Слабченко, Л.Окиншевич, М.Петровський, О.Касименко, 
М.Брайчевський, І.Крип’якевич, Ф.Шевченко, та багатьох інших. В такому 
чільно заповненому просторі віднайти свою нішу історикові, до того ж віді
рваному від академічного середовища, було не просто. Однак В.Степанкову 
це вдалося. Він зумів не лише акумулювати у своїй творчості набутий на 
попередніх історіографічних етапах досвід розробки проблематики Визво
льної війни, а й на відміну від своїх попередників запропонувати нові підхо
ди до розв’язання низки питань, пов’язаних із її періодизацією, рушійними • 
силами тощо. Він першим звернув увагу на соціальні аспекти подій Хмель
ниччини і кваліфікував їх як селянську війну, яка супроводжувала перший 
етап Української національної революції. Уже в своїх перших публікаціях на 
сторінках фахової періодики українського та всесоюзного рівнів, а також у 
підготовленій на підставі матеріалів кандидатської дисертації монографії,
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присвяченій соціальній боротьбі в роки Визвольної війни та її впливу на фо
рмування Української держави, значну увагу він приділив висвітленню ін
шого важливого зрізу, який до цього фактично залишався поза увагою до
слідників, -  соціальної політики органів старшинсько-гетьманської влади.

Ще однією прикметною рисою раннього періоду наукової діяльності 
Валерія Степановича (до речі, цю якість він зберіг до сьогодення) є повага 
до тих науковців, які передували йому в царині дослідження історії України 
середини -  другої половини XVII ст. Він першим в радянській історіографії 
повернув їхні імена на сторінки своїх праць, віддав належне їхньому ваго
мому науковому доробку. Вчений скрупульозний у всьому -  фактах, циту
ванні, визнанні пріоритетності у тому чи іншому випадку своїх попередни
ків.

Випало так, що самому В.Степанкову судилося стати зв’язуючою лан
кою між класичним періодом у розвитку української історичної думки і су
часними процесами, які відбуваються в історичній науці. Йому вдалося аку
мулювати у своїй творчості не лише досвід та традиції, напрацьовані україн
ською історіографією XIX -  перших десятиліть XX ст., а й творчо переосми
слити здобутки українських вчених-медієвістів радянської доби (назвемо 
таких з них, як Н.Полонська-Василенко, С.Юшков, М.Петровський, К.Гус- 
листий, В.Дядиченко, О.Компан, В.Голобуцький, Ф.Шевченко та ін.).

Його оминула хвиля певної методологічної розгубленості, ностальгії за 
віджилими концепціями й гіпотезами, в полоні яких опинилася частина фа
хівців старшого і середнього покоління. Напроти -  більш вільний доступ до 
архівних фондів і інформаційної мережі, творче засвоєння і переосмислення 
історіографічної спадщини, методологічних засад і методик дисциплін соці- 
огуманітарного комплексу дозволили йому по-новому подивитися на істо
рію XVII століття. В результаті багаторічних роздумів з-під його пера 
з’являється ряд праць, позначених спробою переосмислення Визвольної вій
ни українського народу. Йому вдалося запропонувати нову концепцію, в 
якій, на відміну від побутувавшої в радянській історіографії, домінантним 
виступає не возз’єднавчий фактор, а комплекс факторів соціальних, полі
тичних. Під таким кутом зору написані його праці "У пошуках нової конце
пції історії Визвольної війни українського народу XVII ст.”, “Правобережна 
Україна у другій половині ХУІІ-ХУІІІ ст.: проблеми державотворення”, 
“Українська національна революція середини XVII ст.: проблеми, пошуки, 
рішення” тощо.

Основне, що характеризує творчість В.С.Степанкова, -  це новизна під
нятої проблематики. Вона досить багатоаспектна -  від змалювання побуто
вого життя подолян в умовах воєнного часу до відтворення широкої пано
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рами державного будівництва в козацькій Україні, з охопленням сюжетів 
військових, політичних, соціальних, економічних, з заторкненням міжнаро
дної, дипломатичної, конфесійної, ідеологічної сфер тощо.

Дослідник спробував не лише переосмислити сутність революційних 
подій в Україні в середині -  другій половині XVII ст., а й вписати їх у зага
льноєвропейський контекст революцій раннього нового часу, надати їм іде
ологічного обґрунтування шляхом відтворення етапів формування націона
льної державної ідеї.

Валерій Степанович Степанков, незважаючи на поважне становище в 
історичній науці, ніколи не припиняє своєї напруженої, насамперед рутинної 
роботи в архівосховищах. Зокрема, це засвідчують його регулярні поїздки до 
Польщі та Росії, де осіла основна маса джерел з української історії. Система
тична робота історика по віднайденню нового документального матеріалу 
сприяла значному збагаченню джерельної бази української історичної нау
ки. Проте новий факт для В.Степанкова -  не самоціль. Основне для нього -  
це матеріал для роздумів, узагальнень, висновків.

Однак він не лише вміло оперує явищами, подіями, фактами. Вчений на
селяє історію людьми. З-під його пера оживають постаті М.Кричевського, 
Г.Гуляницького, Д.Нечая, І.Виговського, П.Дорошенка, П.Тетері, І.Брюховець- 
кого. На початку 90-х років, через кілька десятиліть після появи останнього 
життєпису великого гетьмана, створеного талантом І.Крип’якевича, він реалі
зує величезний, панорамний науковий проект “Богдан Хмельницький: Соціа
льно-політичний портрет”, в якому по-новому висвітлено титанічну багато
гранну діяльність українського володаря по створенню Української держави.

За характером свого наукового мислення, своїм науковим почерком Ва
лерій Степанович є класичним позитивістом, з добротною документалісти- 
кою, різноманітною тематикою, широкими узагальненнями, грунтовними ви
сновками, продовженням традицій наукового академізму. Для його стилю ха
рактерна гостра полемічність, переконаність у своїй правоті. Саме такими ри
сами позначені, зокрема, такі його праці, як ““Інтелектуальна рефлексія” чи 
місія “караючого архангела”? Кілька зауваг із приводу культури ведення нау
кової дискусії на сторінках “Українського гуманітарного огляду””, “Історія не 
лазня! або кого підводить чуття історизму (Кілька міркувань з приводу статті 
п. Володимира Базилевського “Холодний душ історії”)”, “Чи було для козацт-. 
ва “своїм” польське жовнірство й “чужим” українське поспільство? (кілька 
зауважень до концепції “побратимства фаху” професійних вояків)”, “1648 рік: 
початок Української революції чи “домової війни” в Речі Посполитій?” тощо.

Книги В.Степанкова сучасні. Читач, який знайомий з його працями, не 
тільки відтворює для себе захоплюючі сторінки історії XVII ст., але ще й ще
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раз підтверджує ту просту істину, що історія має здатність повторюватися. 
Адже якою актуальністю наповнені авторські висновки і розмірковування 
про старшинські угруповання, егоїзм політичної еліти, її соціально- 
політичну зорієнтованість на зовнішні сили. Все це ніби віддзеркалює ситу
ацію сьогодення.

Слід підкреслити, що в особі В.Степанкова вчений-професіонал цілком 
комфортно співіснує з викладачем вузу. В результаті поєднання цих двох 
сфер діяльності смак до наукової роботи йому вдалося передати не одному із 
своїх вихованців. Сьогодні цілком правомірно говорити про існування нау
кової школи Степанкова, грунтованої на принципах історизму та дослідни
цької об’єктивності.

Валерій Степанович не лише впровадив у навчальний процес новітні ме
тодологічні засади, ввів нові спецкурси з історії Української революції та 
державного будівництва XVII ст. Результати його власних наукових дослід
жень, здобутки новітньої української історіографії відбито на сторінках ство
рених ним підручників та навчальних посібників для середніх і вищих шкіл. 
Вони користуються неабияким попитом у викладачів, школярів та студентів.

В.Степанков демонструє не лише високі професійні якості. Це -  від
крита, чуйна, завжди готова прийти на допомогу іншим людина. Людина, 
збагачена непростим життєвим досвідом, наділена глибокою мудрістю, аб
солютно позбавлена кон’юнктурних викликів, спроб подивитися на історію 
з меркантильних інтересів.

Його громадянська позиція твердо проявилася ще в 70-80-х рр. мину
лого століття. З піднесенням він зустрів проголошення незалежності Украї
ни, залишався вірним своїм принципам в складну для академічної і вузівсь
кої систем другу половину 90-х, самовіддано виступив на захист майбутньо
го в переломні осінь-зиму 2004 року.

Валерій Степанович -  людина надзвичайно високих моральних якос
тей. Без перебільшення, він -  еталон професійної гідності вченого, на який 
намагається рівнятися інтелектуальна молодь. Чесність і принциповість, аб
солютна безкомпромісність не тільки у тому, що стосується питань науки чи 
викладацької праці, а й побутової сфери, реагування на життєво значущі по
дії та виклики сучасності, притягують до нього не лише колег-гуманітаріїв, а 
й змушують прислухатися до його думки і декого із сьогоднішніх політиків.

Толерантність і виваженість, відкрита дискусія, грунтована на правді 
історичного факту, повага до переконань і поглядів інших -  таким є наукове 
і життєве кредо цієї надзвичайно працездатної, сповненої нових масштабних 
планів і задумів людини.




