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І
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ

Лктуалміісгь дослідження* Серед численних проблем суспільного 1Л нау
кового розвитку сучасності чільне місце посідас проблема градииіі Піп 
"трязип!€ї\)" (рід лат.ІгяМіо ♦ передача) звичайно розуміють передачу суспільній, 
духовних цінностей, норм, и огляде одній генерації іншому поколінню. Іноді 
традиції розглядають не тільки я* механізм спадкоємності суспільних відносин» 
зокрема передачі соціального досвіду, з й як своєрідний спосіб для аідіворгкгя 
пснянх їнс і н ту гін, норм, цінностей, легітнмнісіь яких обгрунтовуються факточгІх 
існування а історичному минулому. У вужчому значенні традицію розглядають 
як своєрідний взіргць у постановці проблем, висуненні підходів щодо засоби тн 
шляхів їх розв'язання. Генсза уявлень про традицію в суспільній думці снгас 
певного ступені розвитку історичної свідомості і пов'язана зі паленням 
поколінь до різноманітних зв'язків сучасного з минулим Традиції відігравали та 
відіграють важливу роль в історії кожного народу чи країни та входять до 
неодмінних компонентів національне! ідентичності. Бони фіксують особливості 
та специфіку історичного розвитку суспільства локалізованого у часі й просторі. 
Традиції справляють визначний вплив на соціальне життя & Його найрізно
манітніших виявах, зокрема на гуманітарну сферу та науку. Вони тісно пов'язані і 
з процесом розвитку суспільно-політичної та історичної думки, виступаючи як 
формуючі чинники П провідних напрямів і «одночас як джерело численних 
суперечностей пізнавальною процесу. Нерівноцінна роль традицій на різних 
етапах суспільного розвитку. Функціональне призначення традицій колявастьс» 
між збереженням домінуючого >' суспільстві ідейного спилку та актуалізацією 
певного історичного досвіду* який протягом тривалого часу буч витісиеянй ебо 
вилучений з повсякденного вжитку. Тому проблема традиції набуває неабиякого 
значення та поширення у суспільній і науковій думці на перехідних етапах 
історичного розвитку, коли загострюються взаємовідносини між сучасністю та 
минувшиною .

Наприкінці 80-х • початку 90-х років XX ст. егкополітичннй ренесанс 
народів Східної Європи та створення нових держав на теренах колишнього 
Радянського Союзу спричинилися до пошуку нових .шляхів, конструктивних 
підходів і світоглядних орієнтирів розвитку, що й зумовило ПОВЄРЇіЄННЯ 
суспільної думки до проблеми національних традицій. Виключна увага до 
традицій не є винятковою для України при загальному погляді на 
східноєвропейський, пострадянський світ. Проте, в українському контексті 
питання пов'язані і. традиціям* набувають великого значення з огляду на 
поєднання проблем, вирішених ъкродовж ХІХ-ХХ Сі. багатьма народами

* Тііаїкнй К Угспін» и і]гддм:шя 1>р 5 гтольск. / рад к послал»*оч? В Л.*їь-зіісоеой -М.12ЭО * 456 с; 
Тґтг ґкн Ь Традиція и ньнс**ци« югляд жуки Н Трад іі' ік и Кйотюцми » истоки нсуто Ґ
•.•п»і-:*я Гі !І.Г'.і 0̂««ієо .М,І>Л .С187-2М
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(створення і утвердження національної держалн, етнокультурна
самоідентифікація, формування громадянського суспільства, ініегрьція у світову 
науку та ін.) з сучасними вимогами світового поступу. За таких передумов вплив 
національних традицій певпинно зростає і поширюється иа ряд суспільно- 
політичних та гуманітарних дисциплін. Одні дослідники вказують на надмірне 
захоплення традиціями2» інші навпаки - на нерерваиість спадкоємності не тільки 
в науці, але і а суспільне і1. Деякі науковці навіть розглядають традиціоналізм як 
важливий чинник розвнгку сучасної української історіографії та підкреслюють 
кризовий характер нинішньо! пізнавальної ситуації4.

Українська історіографія в про до в;* тривалою часу розвивалася иа засадах 
самозбереження в умовах впливу іноетнічних культурних середовищ (Російська 
та Австро-Угорська імперії, СРСР). Зазначені чинники сприяли розвитку 
історичних досліджень у напрямі реконструкції безперервності українського 
історичного процесу. Спершу як історії етнічної спільноти ("етнографічної 
маси"), пізніше - як історії з виразним поділом на “державницькі" та 
"иедержавницькі* періоди. За таких передумов процес формування української 
наукової традиції відбувався у напрямку національної та етнокультурної 
самоідентифікації. Пін об'єднував українських вчених з різними з&садами та 
принципами дослідження, світоглядами, політичними переконаннями. Величезне 
значення для формування української наукової традиції мало висунення та 
обгрунтування М.Грушевським першої національної "схеми* історичного 
процесу. Іншою ідесю. що увійшла до анналів національної науки, і якою 
пов'язують становлення державницького напряму, була ідея української 
державності. У другій половині XIX - першій третині XX ст. терміни "народ
ницький" або "державницький нацряи* відображали реакцію історичної думкн на 
соціокультурне середовище та умови, в яких розгортався науковий процес. Бони 
фактично вирізняли геиералііуючі ідеї наукового розвитку, спрямованість 
пізиааальної ситуації, віддзеркалювали перенос проблем та оотреб готочасиого 
українського суспільства ма реконструкцію історичного минулого, виступали як 
своєрідні рефлексії, які фіксували взаємовідносини між тодішньою реальністю та 
минувшиною! Ідея самостійності, безперервності історичного процесу та ідея 
національної державності й склали тематичну основу наукової традиції, спершу в 
еміграційній (1921-1939), а згодом • в українській зарубіжній історіоірафіі (1945- 
І991). У та мни спосіб украінсьшш наука в о з і  шежами України фіксувала свій 
зв'язок з національно-культурною спадщиною, зокрема з . особливостями 
пізнавальної ситуації та соціокультурного. середовища, які склалися на час

1 Колеснкк II. Істерія няукм чи культури7 В пошук« нолоі парадмгмн історіографи // Іс7г*«чна н«уг* иі 
порои ХХІстогип*: пшеуякм ті пеуслгти»» Мат-ім Вс«уіф наук комф 13'17 Л4сі\яісді199$р) *
Харків,!995 -С 46
3 Традкціа і ми |Круглій сгіл *ГЧиом*; С.ЕнстрмцьюЯ, АС^мс^мко, О Зібужхо, О К іто , В М*шхов]// 
Гене»* .-ММ -С.12-1Т.-
4 Гризися На^нс *січ>ріІ України лнм*модерноїуіфдіисигсі наш ХІХ'ХХстол.п* - К ,1996. * СЮ
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еміграції. Цс.4 зв'язок маа г&Зезгткти спадковість наукового процесу на 
еміграції, його пспну спрямованість та зміст. Відтак пріоритетне завдання вчених* 
емігрантів полягало у створені альтернативної наукової продукції та поширенні 
національно *держяьницьких ідей, які були заборонені на бегьхівщяні Такзм 
чином» в українській історичній вауці традиція виконувала кілька функцій: І/ 
сприяла консолідації те об'єднанню вчених для розробки проблематики з історії 
України, зокрема для висунення національної схеми історичного процесу; 2/ 
виступала як охоронний чинник для збереження національних світоглядних 
оріпітнрів в умовах імперського та тоталітарного середовища, а пізчісте * в 
інонаціональному суспільстві ва еміграції та у діаспорі. Водночас традиція 
ьвступала і як консервативний фактор, що часто перешкоджав поширенню здз- 
бутлів світової лумки, новітніх інтелектуальних впливів в українській зарубіжній 
історичній науці. Проте, науковий та суспільний розвиток XX ст., зокрема на 
еміграції та у діаспорі, висував проблеми, які аотребували ча?ях засад для свого 
розв'язання. Однак, відкинути традиційні підходи було складно через 
побутування проблем, які я покликали їх до жнггя, зокрема через відсутність 
яаціопальпої держави та сприятливих соціокультуриих умов розвитку науки. 
Осповні коипоиевтн, які складають проблему традиції в укргіпсь*# зарубіжній 
історіографії можемо окреслити в трьох пунктах: І/ "державяицький спадах" 20* 
30-х років, зокрема його ідейно-теоретична спадкоємність та щорчліі діаппоч 
викорпстанпя в 40-Я0-І рохи XX ст.; 2/ ігпелгктуаяьві і соціокультуриі 
передумосн та середовище, в яких відбувався процес наукою! творчості та 
реалізації національно-державницьких ідей; З/ історики та основні генерації 
вчених - носії та репрезентанти цих ідей.

Отже, актуальність теми дослідження визна^астьс* кількома гругаия 
взаємопов'язаних чинників: 1/ загх.&пнм поворотом суспільно! думки пост
радянських країн до ііаціопальпнх цінностей, важливою складовою яких г. 
державні традиції; 2/ сучасною пізнавальною ситуацією в історичній науці, яка 
характеризується, з одиого боку поверненням до національних осноз та 
інтелектуальної спадинни, а з іншого - інтеграцією до свіюаоі історіографії; З/ 
комплексом проблем пов'язаних з вивчєнехч, адаптацією та введенням до 
наукового обігу "забороненої спад»«; :і ця", до якої яязежать творчий доробок 
істориків-еиігрантів та дослідників і українсько! діаспори.

Об’єктом дослідженая с процес розвитку української історичної науки па 
еміграції та в діаспорі в умовах західного інтелектухчьпото, етно- та 
соціокультурного середовища

Предметам дослідження с державницька традиція (інтелектуальний 
спадок, історики як його носії, передумови та ссргдовигіе, в якому поширюва
лися і реалізувалася нашоналї.но-дгрльаинцькі ідеї), 71 вплив на український 
науковий процес па теренах діаспори.

Хронологічні п* простороні межі дисертаційної роботи охоплюють період 
1945-19И рр , якпй з одного боку с достатнім для виявлення спадкоємності та
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еволюції ідсйно-теоретичкнх підходіж; з іншого * дозволяє простежити означені 
зміни за жнття кількох поколів» науковціо. Локалізація територіальних меж 
дисертації зумовлена основними місцями розселення вчених-емігрантів та 
розміщенням наукових товвркств і іястнтупій: до 1951 р. - Німеччина, Австрія та 
інші країни Західної Європи, в 1952-1991 рр. - ІІівнічиа Америка та Західна 
Європа.

• Основна мета дисертаційного дослідження полягає у визначені місця і 
ролі державницької традиції в науковому процесі па теренах української за* 
рубіжної історіографі) другої половини 40-х - початку 90-х років XX ст. 
Досягнення цієї мегн передбачає розв'язання таких завдань:

•окреслити головні складові інтелектуальної спадщини істориків 
державницького непряму п?ршої третини XX ст.;

• викласти та проаналізувати основні підходи історик» з діаспори щодо 
оцінки ‘"державницької спадщини” , які виявилися під час наукових 
дискусій в 1945-1991 рр.;

•висвітлити соціо культур ні та інтелектуальні передумови розвитку 
української зарубіжно! історіографії другої половини 40-х • початку 90-х 
років XX ст.;

•визначити та інтерпретувати сукупність чапиикіа, які зумовили еволюцію 
наукових поглядів і заціхззлень істориків, репрезентантів української 
зарубіжної історично! науки, стосовно історіографічної спадщини 
засновників державницького напряму.
Методологія І методи. Дисертаційна робота виконана ка методологічних 

засадал, пов'язаних з загально науковими приицяпацв об'скіигіз^у, історизму, 
сбстсмкості то діалектичного розумінню історичиою процесу. В они грунтуються 
не иотдйінйі міждисциплінарних відходів, методів і термінології, запозичених, 
зокрема *з наукознавчих досліджень. В дисертації використано історико- 
порн ІЇЯЛЬВВЙ, ІСТОрнКО-ГЄ!ІЄТИЧНК£, аробленво-хронологиньй* ТИПОЛОГІЧНИЙ, 
сястемко.фупіціокгльний метедк дослідження.

Д^рсльиа база дослідекешш різнопланова. За жанровою і і  ну о-в вдовою 
класифікацією використані джерела поділяються: на індивідуальні та колективні 
монографії, збірники наукових статей, начальні посібники, етапі, рецензії, 
бібліографічні нотатки. газетні замітки» некрологи, ювілейні та біографш;і 
розвідки, енциклопедії, біографічні слоянкяи, бібліографічні покажчики та 
огляди, довідники з окремих наукових галузей та дисциплін, матеріали та 
документи товаристз і інституцій, ‘мемуари, епістолярні матеріали, окремі 
неолублікевлві історіографічні праці та підготовчі матеріали до них. Вон& 
класифіковані в списку вихгрисшінх джерел і літератури на такі основні групи: 1. 
Архииі д:керелз; II. Праці з української га іьозімиої історіографії; Ш. Студії з 
у к р и т о ї  історії; IV. Праці з історії української еміграції та діаспори, V. Праці з 
суміжнах наукових галузей та дисциплін; VI. Енциклопедії, доаідково- 
іяфориааіині видання та бібліографічні покажчики. Останні поділені на ряд
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підгруп. Через відсуїність фахових часописів упродовж тривалого часу 
публікація наукової продукції істориків яа еміграції тау ліаслорі здійснювалася в 
найрізноманітніших виданнях, зокрема в періодичній пресі. З огляду на зазначені 
особливості в дисертаційній роботі широко використано матеріали періодичної 
преси. Список використаних джерел та літератури складається з 470 бібліог
рафічних позицій.

Наукова вовнзн/і дисертації визначається такими результатами 
дослідження:

•висвітлені та інтерпретовані найважливіші чинники, які зумовили 
еволюцію лауковнх поглядів істориків, репрезентантів українсько! 
зарубіжної історичної науки, стосовно історіографічної спадщина 
представників державницького напряму 20-30-х років XX ст.;

• проаналізовані специфіка та особливості наукової діяльності чотирьох 
генерацій українських істориків у діаспорі;

•узагальнені та систематизовані емпіричні матеріали стосовно розвитку 
української зарубіжної історіографії, зокрема зроблено порівняльний аналіз 
діяльності різних генерацій істориків у науковому процесі, в т.ч. 
біобібліографія них дапнх (регіональний розподіл за місцем народження, 
освіта, соціальний статус, належність до певної ге аерації, фахова 
спеціалізація) 193 істориків та дослідаиків суспільно-політччнчх і гу
манітарних дисциплін з українсько! діаспора;

• проведений комплексний аналіз проблеми традиції в українській зарубіжній 
історичній науці, зокрема розглянуті її голови складові (інтелектуальний 
спадок, передумови та середовище його поширесня, генерації історик», лк\ 
працювали в зазпачений період).

Ступінь дослідження темп та розробки вказаної проблематики характери
зуються з одного боку, підвищеною зацікавленістю до історіографічної спадщини 
зченнх діаспори та П провідних ідей, з іншого - відсутністю груитовннх 
узагальнюючих праць. Такий стан ргчей пояснюється тим, що за радянської доби 
українська зарубіжна історіографія сариймалзся як ідеологічний супротивник, а 
наукова аргументація історик^ як об'єкт критики. Дослідження проблем 
наукового розвитку української історіографії поза межами СРСР після Другої 
світової війни розпочалося в сгуділх самих істориків-емігрантів Проблема 
впливу державницьких ідей на творчість представників українсько! зарубіжної 
історіографії порушувалася в історіографічних оглядах Л.Винара, С.Горака, 
Б.Крупницького, О.Оглобл^ша, ІШолоиської-Василенко, М.Чубатого та інших 
науковців. • Нинішній дослідницький інтерес до проблеми традиції та 
історіографічної спадщини зумовлений їхньою рел/ю у суспільстві перехідно! 
лоби, соціокультурннии передумовами наукового розвитку. Тривала ізоляція від 
.ЧОСЯГІК'НЬ СВІТОВОЇ думки, В тому ЧНСі'І й бід здобутків українсько! зарубіжної 
іиоріоірафії, висувають ряд проблем пов'язаних з вивченням науково! спадщини, 
и і’ореиої на еміграції та в діаспорі. Як зазначає український історик
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М.Ко&альський: "Проникнення у сутність історіографічних процесів до 1917 р. Г  
після нього в Україні і зд П межами (у Польщі» Чехослоааччвиі, Німеччині, 
Оропції, СШЛ, Канаді) у різних ділянках історії України дозволить иаочно і 
богвтограиио ввявети і розіршм як недбання, здобутки, так і неану жанрову, 
тематичну і хронологічну обмеженість праць, а у ряді випадків і цілих напрямків
- незавершеність, нере&лізовавість,.а інколя і нездійсненність тзорчсх зндумів..."5. 
На необхідності вивченая загальних теид^вці  ̂ розвитку українсько) історій рафії, 
у т.ч. поза межами України, наголошували н історики з діаспор», зокрема 
О.Иріцах, який розглядав підготовку систематичних нарисів з історіографії як 
од?:у з передумов цілісної те всеосяжно! реконструкції історії України*. Таким 
чкиом, існус цілий комплекс і;аукозо-дослідні’ц:>ких проблем, пов'язгннх з 
українською зарубіжною історіографіє», сю потребують розгляду та розв'язання 
у найближчі* ч&согій перспективі.. Докладніше ступінь розробки теми 
дисертаційного дослідження, наукова література з прсиілної проблем атаки 
проаналізованій історіографічному огляді (підрозділ 11).

Струїаупа дисертації підпорядкована її меті та завденяя». Пси;; скла
дається зі вступу, дхох розділід, кожний з яких поділяться па три підрозділи, 
висновків (загальний' обсяг вказаних егрукгуркнх частин * 180 с ), списку 
використаних джерел та літератури (46 с.), додатків (70 с.) Дисертація 
побудована за проблемно-хронологічна* принципом.

Нцукове та практичне зиачсии* результатів досліджешш визначається 
тим, що висновки, узаісльнення. науьоаа інтерпретація та еинірнчш матеріали, 
зокрема додатки, можуть бути використані як для розробки спеціальних курсів, 
ОГЛЯДІВ їй НЛйЧ&ПЬНО-иеТОДКЧВВХ посібників з історії української ісюрізірзфіі 
XX ст., т&к і для підготовки Фахових довідників, біографічних словників тс 
бібліографічних покажчиків. Застосовані у процесі дослідження підходи щодо 
витлумачення..інтерпретації та оцінки основних тенденцій науковою процесу на 
геренах української зарубіжвої історіографі] 40-80-л років XX ст. є новим 
розв'язанням конкретної наукоиоі проблемо в аспекті загальної реконструкції 
історії національної історичної науки.

Зв'язок дисертаційної роботи з науковими програмами иолягає у тому, 
що вивчення обрало! теми передбачено дослідницькими планами Інституту 
історії України НА(і України.

ЛяробапЬі результатів дослідження. Дисертація обговорена на засіданні 
відділу української історіографії Інституту історії України НЛН України. 
Результати дослідження доповідалися «а всеукраїнських і міжнародних наукових 
конференціях: "Житомир в історії Волині і України" (Житомир, 7-10 вересня 1994 
р ), Тетькаа Іван Мазепа та його доба” (Киї*, 13-14 жовтня 19Я р.), "Історична

МП. Деякі теоретичні питання укр«їисисоі історіогрф» // Дсерелсзнавчі та історіоірафічкі 
пц>бл-*ми історії УіфвГлн: Мі**уьш.»в н*у*пр«ць. - Д^іпроілет^оаски,!9>5. - С 1
* Прій» О. Проект •Вступу Д9 історії України* // Укр-іс^орис • 1963. • № 1/4. • С. 12$.
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наука оа ворозі XXI століття: о ід су мім та перспективи” (Харків, 15*17 листопада 
1995 р.), а також па Четяертях Всеукраїнських історичних чктапнях "УкраїйСьха 
козацька лержавч: витоки та шляхи історичного розвитку'* (Черкаси, 16-18 травня 
1994 р.). Освовяі положення роботи викладені у білш ніж 20-тк опублікованих 
грацях ьзтора.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обгруитопані необхідність дослідження, загальна посггнозХ'і та 
формулювання проблеми, ТІ злачеяля в світлі сучгспої пізно*аяьяоі ситуації, 
актуальність обраяоі теми, кетз і зєід рн я я , визначені предмет тз об'єкт, 
хронологічні та просторові межі, лолспа хсрзатеристика методології них засад і 
методів, акяористалих а дзсертаціниііі роботі. Викладена інформація про 
структуру та апробацію одержаних результатів, джсрелмг/ базу, г&'язок з 
дослідницькими планами 1 петиту ту історії. України 11АН України, розкриті ао- 
визна, наукове та практичне значення дисертації.

Перший розділ - ’ЧитслетауальгЛ та соціокультурігі иергдумовп 
ро2в:гп:у украївської зар^ІйжіЕпПсторІографЇЇ (1945-1991 рр.)и. складається з 
трьох підрозділів. У підрозділі1.1. "Українська Бсторп^гз ваука ?га с.чіграгЛ 
та л діаспора: Історіографічний огляд досліджень" - подано акали наукової 
літератури та розглянуті основні тендеиці! у &кбчє!:гп проблема. Перші праці та 
розвідка присвячесі актунтьняи питалаям наудовего розвитку, зокрема пробле
ма» оцінки та інтерпретації держаппнцької і цародянцььоі історісгрсф.чпо! 
спадщлян, з'яззласл виразу після закінчення Другої світової війни. Теметнчпо 
воли була споріднені з дослідницькою проблїаатакою 20-30-ї років XX ет., але 
повстале в повіз інтелектуальній агьіосфері біполярного світу та повоєнному 
соціокультурному середовмді Проблема державзицьеоі традиції а другій 
половині 40-х • печатку 50-х років XX ст. порушувалася у працях істориків у 
межах провідно! або споріднено! ироблематнкя: витлумачення украіііської історії 
в руслі сзро^еІсьюГ цивілізації та тогочасних модерних аплавів щодо П 
реконструкції (теорії циклів, пєрсоналізацгч, суб’єктна ізадія ктерячного буття)*, 
внрізнення методологічних засцд к&узогих кадр«мів, колзепту&л»ихх основ 
періодизації історії Україуя, зокрема в контексті • протиставлення духовная,

7 Г-кш 3. Українські исродчгаїмсш історіографі в саітгі ^'.гквницьюсж ідей //Голос деткмкмх*(Авгсбург). • 
1947. -Л 2 . -С.1І*29;Мщі!кВ. Укгсікси« і':тфсг?йЛілкяношмхшпюих//і£ііф**УРН<> ̂ цукоюЯ »ісяві* (Кйон» 
хгн). • 1949.-N«2.-С.256-262.
* КрупчицкгнП Б. Історичні шроп«Т"^у У аріЬ?»// Дітгрігурно-иауюсзііДвісккк(Гегенсбург). * 19<в. -ІЗ» І.
- С 20-30, ОкітЬс»»сЬ І- Ні Лоту СтКаІісп оГ Еяґмп Еигї>£с іп !Ьс ^ггк  сі АтоИ Го*пЬсе // ТЬ« Апт(і оГ ІЬ.« 
ІЛтаіпип Асііету бГ Мя *пЗ Ссіслсе» ііі Л#. и.З. - Уогк,1952. * У*'.2, 36 2 - Р.305-315; Гругатк^?* 5.« 
Ікк'Иозкн. Угргна між Зетолои » Сходом// ^уш ггді^й Б. Основні пробло« історії Уі^аїмі/Шіфгзггруко- 
ігігу - Мчжг.ен,1955 - 0.212-2)4; Огшшеснч Д ІЖж Згодом і Сходом// РозЗДом дервнен. - 1597. -
гС-СЬ-МЗ.



хушурвих ціпйостїй та ідеологій у різні епохи9. В  світлі сучасьсі історіографії 
студії історгків "таборового періоду" иікяаі не тільки як джерела по вивченню 
тогочасної історичної думки, а Я творчій иотенпіалом ряду ілеб та иідхслЬ, то  
сс втратили своєї вітуплььості й до нені.

Скг.тсткчкі огл яду  роззятху історичної науки*в повосипиЗ період (після 
1945 р.) з'язгляся в історіогрьфічанх працях другої половив* 50-х років XX ст. У 
студіях О.Оглоблкпа1* та БКрупницького11 кокетував ся пріоритет 
держадпацькнх підходів у розробці вадіскальвсі історії в тогочасній українській 
історіографі!. Проте, деякі дослідника, критичпо оцінювші як "держезнвцьху 
спадщину", так'і доміиугаття значених підході^12. У бГ»-8С-і рока з'являється 
ряд історіографічних огляд із та розвідок (С.Величекхп, Л.Виьсра, О.Даикз, 
О.ДоиС»ровського, О.Оглоблена, ГЛ. Чубатого), е яких розглядалася особливості та 
спсцифіха наукового процесу г українська з^рубіжиііі історичній науці, зокрема 
норуау&глаг?. проблема оцідек творчого спадку представників державницького 
та г.ародплцького напря.віо13. Вштйз державницької традиції иа історнхи- 
ешгршітіь прослідгоаушо у вивченні творчого доробку вчених, фундагорЬ цього 
неправу історичної думка а національній історіографії. Зоїремг, слід згадати рлд 
розвідок (Л.Біпоса, І.Ьорщзха, В. Грибка, Я.ІІелеиськсгс, Є.П;:з^рь, 
НПолопськоЬІксяіЗзяхо та ія.) про Б.Лкгіииського та С Томсіаівсьного14, в яких 
розглядалися рііиі аспекти їхньої науково! творчості. Причому зацікавленість 
спадщиною Липанського та ізтшг істориків не змгпшклзся і в 80-і рохи. В 1985 
р. заходами . Українського наукового ілстьтуту Гарвардського уиіяерентету 
(УН1ГУ) кідасо слецішияв випуск "Лал/аг<$ ОкгашііП Біашев" присвячений

В. До методологічних проблем/гілінг^гоі Істр ії. • АагсбурМ 946. * 23 с. {СЬсінідевнч Я ] О ч  Л  
Рсц н аш .: >!гутїиадьіснйБ. Дом*т©до/іопч;ііг*лро£;ні*уг^іїнаосо»історії. - А&гс6>тг,194б//У*7аІча(Гирііж).- 
15̂ 9. ->*.2 • С .Ш - ІЗД Кр л^ Ш ь^ Б .Т ґо р ІЇД о & Н сучасн ій //Оргох (Берхіесгсдин) • 1548. -Н&.  -С.?*П; 

В П ) Б«? Ь. П*х>8лгмв епохи / / Тим с»аг * 1 *4€ • 10. • С 4-8.
* СііоЬІуп О. ІЛ^шіап Н.і*огіо§п^У 1917-195С: Тпозіїіс4 Ьу ЯОІевпуиху//І1;г АтаІ» оГ ііл Цкпіпісп Аса^Пф*

*ГАґг> шгіЗсіеос** іліЬеи 3. -N « * * « ^ 9 3 7 .  - Ч Л .Ш . >* «!$.). 1/2 (15/20) - Р 393-433
11 К р /іін н ц ь^ І В. 1с?срідо«&чі тшсСгекМ іс гф іі У*уаікн Зб сіетсЯ /  На правах рукогме/. - Мкжхе>',1939. -
с.т-ізз.
іа £ і т с  Л.ЬполілУїчаіііи-Ру«5іїЛГрушс»с}‘«сго//Сво$сдг(Д 'Ггрсі*Сіті). -1 9 5 8 ,1 9 с с р а -№ 1 5 в .-С .2 ,Н о гй и  
ІТ^Г«іліалІЬ9Ісгіс$п;^іу 1953*1965/У З ііуі:  Кетіг* - 1963 -У сі 2 4 ,Ш  - Р 258*272.

Д'иігоО. СучеолЯ с т а  у^рвінсьісоі історичної нчукч тасуспільио-ло^тмчикхдасіаіплі*. (З ко*і^грсниіі УЬАН 
» ТЬну-іісдо, Т9-ої) Л Сучасні:** (Мюнхен). - 1962. • Н - 12 - С.58-68, Чи».ол^киГ. М  Д,*«<и про сучасну 
)*к*.£Імсіау історіогрьфію / /  Свобод« (Джчр<і-Сігі). - 1963,7 трав - >£ 63. • С 2; тіу5лінй М  Ук;«інск>»аі істсри<шс 

іі розпиток і деекп.жн* - Фііцдеі>фія,1971 - 33 с.
11 П .̂еисі,Ю'-П Я  В'ячісляв Лішииський // ЗС.вУг;\гі:?}:ат>?5;оі гю лу?'. (,1?56). - !Ач^исн,1937. - С.197-213, 
ГЬиглео В., Егіїг.'всьхнП XI, Кслал:ь П. В'*ч«слв ЛнгмнсьухП і Його ти%)?чісп». - Нью-Йорк, 1961 - 8? с; Ьилс Л 
В'ячесглм ЛкпкнсьюіЙ і*тср»!горіалізм\І908*1910)//Суч*сііаь(?‘̂>о”*ГЇІ)-* 19^2. ->6 2. -С.95-111;>Л?.-С.б1* 
72; ГЬ:лс^ С- Ь ап^сглв іі»:г.«(ИсисіЛ і полиіг-^нй лумк» з<а«дчсго саі'У // Суч*сн:сгь О'-*0^ * 24) * 1969. - Н  9. - - 
С.103-115; Лнсяк*Р>дннцисиЙ І В'ячеслю Лі.паїсьісгЯ //Лссяк-РулнииьіоПІ Історичні ссе; У 2т. -К.,І$94. -Т.2.
• С 131*148; Погоне В’ліссли  ЛклнмськчЛ. £^жьві«нП Лія4, ісгоржппсіптмчілііі к а їс ти л ь //Т ем см о  -Т 2  - 
С.1‘1С#-13У (Бсу(ЛзкІІС|СТомішізськиЙ • іссс^нх: (Д^ 20-^пня з дич йоіосідсртО^Уіф»іпа(П^ркж> • 1931. •)& 
6 - С 132-136; Полсжсії:д-Вваілс:»:»со Н Перкз д«рвд»:.ииь4а грай«: з Ліаиьпі істі^іі Укрь:м /У Д^і/^сгнимса 
Я)г%#си (^клааеіз.фіі). ■* 1931 ■ >#?4. -С.4-16
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виключно Липинському, а якому було вміщено праці Л.Білася, Я.Пелеиського, 
Є.Пкзюря, О.Пріцака та інійкх учених15.

Проблема “державницьких критеріїв”, "державницької інтерпретації" не
одноразово повставала під час наукових дискусій у діаспорі. Здебільшого до пеі 
зверталися у процесі розгляду можливих концептуальних засад цісї реконструкції 
(історія країни» історія народів та етносів, історія держав та державикх утворень, 
які існували на території України, історія національної держави)1*. Про б лей а 
традиції порушувалася у дискусіях навколо питань спадкссмзості та зв'яжу 
між різними поколіннямп вчених у діаспорі17 Але незважаючи на неодноразово 
звернення до історіографічної спадщини істориків-державників та проблем, 
пов'язаних з інтерпретацією "державницьких періодів" української історії в 
оглядах 70-80-х років XX ст.18, терміни "державницький" та пдйрсдницькйн" 
вживалися переважно в ретроспектнві до історіографії кіпця XIX-початку XX ст.

Таким чином, в українській зарубіжній історіографії другої половина 40-х 
початку 90-х рокіа XX ст. до проблеми державницької традиції (держаздинької 
спадщини), зокрема в аспекті П інтерпретації та оцінки, зверталися піч час 
паукових дискусій в межах розгляду яровідяо! проблематики, в спеціальних 
історіографіяпіїх працях, у процесі опрацювання окремих наукознавчих проблем 
(проблема геперацій) тощо. Наукова література з окресленої проблеми 
характеризується як фрагментарність, так і розмаїттям представлених підходів до 
державницької гради ції в українській історичній науці Останню розг^даюіь: ?л 
культурно-історнчву епоху в науковій та суспільній думці (В.Петро*), окрема по«.

1 і Н ятг4  ІЛсгаішсп Studie# (Cambridge). .  } 98 • Vol 9,14 3/4. .
Honfc 3. Periodizatiwn and Termincloßf uf the Hietcry ö( Eas’em 3!avs: Obaernücru tnd AnjJy*« // S!«ic RevItT* -. 

1972. • Vol.31,№4. ■ F.SS3-862, Problem! o fТет;ЛІгю!овг inUtaiirjenHitfory: (Job*Seminar:Kob.£21,Pri^eltO., ■ 
nubteJny O., ?zporJiic £.) // Mirale» of the Sеггіяаг in Ukrainien Studie* Neid etHanrvd Univeraiiy dring th t Act^mic 
Yrtr 1972-1972. • Cambridge. 1972/73. *H 3. -P21-29; [Biwap Л ІЛВ.Про?лси»те^«ологі!схіянс<х^опсЯсг*'оі 
істерії // Америка (Філадельфія). - 1770,1 в^ес. ■ )& 147. - C.3; Icals П. П ритот yrvrjty угрьінсько! держюн a 
княжі і K0?3uwd часи. • Рим.1975, • C.l 1*64; Рп£іагсоГТепп1гс1о&ал4Рліс &^опіліЬеТеасЬіл£оГІЛсг«іпІ9П 
!4і«гсту (Routd Table DiMUfairn ai ihe Ujcrainian Ні£олса! worfesmc*, Lon&n, Ontario, 31 May 1978) / /Pethinking 
Wrainiv» Hirtот/ / Ed l.L-Ruifyisxy «iih asiici^nce «f J.-p.HirrJcL • Edmonton. 1981. • P.233*268; ПрішкО. Що rare 
істлріч України? (ДгАПо»І£ь,ь»іголош?;іа 17»ютрш<ч 1980pc*y чавідзмачгммя 30-пітгя УВАНу 5СА)/УОво5ода 
(Дгерсі-Сіті). • 1980,29 тзп. • )-Г,5 серп. - Ні 163. - С.2; Ж б 6. - С.2; № 167. - C .£№  1С8 - С.2і>* 169. ■ С 2;М  
ПО. - С 2*3; Домброог^ліЯ О. Що так» істтрі* України? / /  Дог*?рс*сьм4Я О. Стувії s р^шьої істерії України: 
36.праць - Львів; Ньк»*Йср:с,1999. * С.405-422. *
П Прщак О Гарвардський Центр украіисьюх студЛ і Illnvw Грушевськсго // ГТрІц-зе О. Тому 
утражохіч'гівв в Г*ряірді? Вибір стггсЧ на темн маезоі полтосм (1967-1973). - Кгк5рІ£*ДІь*о-
Йорк.1973. - С.91-1С7; ДемСрсвскккй О. До пчт*мя укрііисілої школи в діаспорі // ДомбровсмоЗ О Студії у ' 
гаиньоі історії України: Зб.прадь, * Л ^^И мо-йор*,!^»*. -С  473-483

\4ynw L The Prcaent ÄMe оГ ГЛсгаїДіап I-ürtcri^Rrspny in S'Tiet ІЛсге.;пє' А Brief Overview// H^tibriiUiea Риюті 
(Chor lebten).- 19C9. -Vel 7, Ift 1. • P. 1-13; Л  •У^ьірсьюгЯ істср**к* і сучаскнЛ стан українсько: ісгосччиоі 
нвукн. - Нью-Й^.М»он*^н,!980 - 27 с; Ve!ych«nk? З The ОГГкіа! Scvfel View of Ukrttinian Hirtorioaraphy // 
J^»umsl оГ Ukrainian Studir» (Tcronto). - 19S5. • Vo! l r'. 'Л  2. • P.81-91; Maduw T. The Development c f ІГіотіп'лп 
Hiaion^ßr-phy: (Cooclusion)//The Ukrainien ге9і<»чг (Lcivicn). - 1У86. - Vol.34, і  * P.30-40; Kt 3. - Р.СЗ-iS;H 4 •
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коліиня вчепвх в українській історіографії (М.ЧубаткЙ). науковий напрям 1 
пезннии методологічними засадами досліджені*я (Б.Крусвнцький), своєрідну 
ідеологію стосовно оцінки істеричних явиш та подій (Н.Полонська-Василенко), 
напрям, який об'єднує ряд -геній історичвої думки з певпою (консервативною, 
націоналістичною» демократичною) суспільно-політичною спрямованістю ‘ 
(Б.Крупинцький, ПЛса'їв). .

За радянської доби наукові студії істориків на еміграції та у діаспорі 
розглядалися виключно в спеціальному жанрі "критики буржуазно- 
націоналістичних фальснфікагорів" історії, які виконувалася відповідно до 
ідеологічних вймог. За таких обставив плідна розробка вказаної проблематики 
була неможлива Наприкінці 80-х - початку 90-х рохіз іптерсс до студій 
українських ученсх по той бііі "залізної завіси*1 виріс надзаичайпо з огляду на 
проблематику їхніх досліджень, яка у^вітчнзиянізі.науці за радянських часів була 
ідеологічно зг&нгх'ков&на. Слід відзначати, що протягом 90-х років т д місце й ’ 
своєрідний "видавничий бум" стоссбпо перезядания великої кількості наукових 
праць, напасених українськими вченими на еміграції та у діаспорі. Перевида
валися студії як дослідників старшої та середньої генерації (Д.Дорошенко, 
Б.Круспицьхиі, Г.ЛужпиїТаКНй, І.Нагаєаський, О.Оглоблин, Л.Окіншевич, 
О.Пріцах, Н.Полонська-Василеско, М.Чубагий, А.Яковлів та іи.), так і ряд 
перекладних, англомовних творів українських учених молодшої генерації 
(С.Всйсчвкхо, Г.Грабоицч, З.Когут, П.Магочий, Т.Прнймак, О.СубтельиіїЙ та іи.) 
Впродовж 90-х років визначається я голо науковців, які досліджують окргиі 
проблемо та творчий доробек представників української зарубіжної історіографії; 
висвітлення та інтерпретація. доба Хмельниччини (В.Батюк, В.Грои, 
В.Цнбульсьхий); епохи національного відродження та розвитку кггорпчнсі думка 
в X IX - сочатку XX ст. (С.Єкельчик, О.Мс&рів), науковий доробок, життєвій  та 
творчий, шлях І.Еорщаха, О.Оглоблана, II Ііолопськоі-Василенко , та інших 
відомих учених (І.Верба, Я.Даякевич, В. Ульяновський та ін.) Проблеми 
розвитку української зарубіжної історичної наукс та політології ііісля Другої 
С8 ІЮВ0 І війни розглядалися в еіудох Л .ііслєнського і а В Потульннцького19. 
Одяак, незважаючи на певний поступ у анвчеапі наукової спадщини української 
зарубіжжі історіографії, осте««?» здебільшого характеризується та оцінюється 
сучасним в дислідк яками за типовими критеріями "державницької спадщини" з 
незначними збереженнями, незважаючи на наявність рЬннх генерацій 
істсрвш, розмаїття та еволюцію дослідницьких підходів в 40-80-і роки XX ст.

Завершивши характеристику наукової, літератури та стану розробки 
проблема дисертант дійшов до висновків: 1/ інтерпретація та витлумаченая 
проблема державницької традиції відбувшійся епізодично, хоча порушувалася в

19 ПоіульнодкнЯ В А. Кірнсн з української палігологїі (1819*1990- Наві.посібник. • К.,1994, • С.300-315, 
П*лсясдо£ Я  УкріІко»*» держим» школа // Дгросвдоо Д і  Оілдл уі*раІнсі»ко1 історіографа - - С ^ .
УЕ
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п'рапях багатьох зчепвх, яхі висували різноманітні підходи; І! комплексна 
розробка цій проблематики не була втонаяа

В підрозділі 1.2. "Дерааівичцький напрям української Історіографії (20- 
30*1 рокп XX  ст.) та його інтелектуальна спадщина" па основі аналізу праць 
П.Липннсьхого та С.Томзшівського визначені найголовніші стадії пня 
інтелектуальної сладщинн засновників державницького напряму, яка стала 
взхідннм пунктом для розвитку українськоІ еміграційної ]сторюірафії’рісля і 945 
р. На думку дисертанта, їх можна сфориулюв&ти, в 5 основних позиціях; !. 
Пріоритетне опрацювання та лослілхенпя "державиппьквя періодів" украінсьхої 
історії, які в студіях і і̂ориків-держазнихів висвітлювалася в ретроспектвві 
єдиної нр.ціокально-держиянцької традиції (княжа —► козацько-гетьманська -> 
і! о дер на державність); 2. Контрастне висвітлення т і іонгразерсійна інтерпретація 
різних чинників історичного процесу (географічинх, нрнродннчнх, політичних* 
етнічних, соціокультурних, психологічнвх) стосовно вніїнхкенпя, 
фупкціонувяпня та руйнації державних - організацій, , які здебільшого 
репрезентовані в формі дрхотомічного протнетезлглпя: народ (народні маси) - 
аристократія (провідна верстві), епілітгризм - елітаризм. Схід-; Захід, Північ - 
Південь, зиалтійсько-правосг.авпий - рнао-хатолнцькнй світ, лісова, північно- 
західна - степова, кіаденно-східна смуга, хліборобська кочова ку&тура, 

. Наддніпрянщина •• Галич з на, низове козацтво - українська шляхта, творчість * 
руйнація, актявна меншість * пасивна більшість, волюнтаризм - фзгалізм, 
иатерішпзи - ідеалііц, анархія - дисципліна та іп.; 3. Західноєвропейська 
культурно-історична орієнтація, зокрема вккергегаїшл інтелектуальних здобутків 
європейської дуикк та цлодологїчного інструментарію для обіруягувадил 
сдчонінності ідеї лоціояільио] державності, в т.ч. для пояснення черіувапяя 
"держезних" та ’’недержавних” періоді (схелтнчпо-реллтивістська філогзфія 
історії, історична циклічність, міитич яо-рсяігійие чи морально-етнчис 
витлумачення ідеї посіупу в історії тощо); 4. "Успадкування” проблем 
зкзальноиаціонаяьної ідентичності, що виявилося в суперечливому зв’язку.двох 
напрямів історичної дуй їй, зокрема у використанні (ідея самостійності ге 
безперарзності національного історнччого процесу) та запереченні (перегляд 
оцінки роді народних мас та національної аристократі!» значення держави в 
історії) мпаридняиькоі спадщини”; 5. Формування наукових та суспільно- 
поліііпнех погляді* істориків-держав имкін відбувалося в добу повосниоі 
інтелектуольної, духовно] кризи та поразки національно-визвольних змагоиь в 
Україні, шляхои засвоспня та адаптації до українських потреб культурної 
спадщини та досягнень історичної думки країн Західної Європа

В ьідроіділі 1.3. "Українська іарубЬкии історіографія 1945-1991 рр. як 
иаукоае ян:ице: Історики діаспори (склад і генерації), епюкульїурії* та 
Інтелектуальне середовище, організація дослідницької праці”  висвітлено ет- 
но- тл соціокультуряі передумови розвитку української игуки нота ие:«<мя Ук
раїни» особовості інтеїргціі та сдаптації різних поколінь учених до західною
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наукового світу. Розглянуто походження термінології, яка внкористоаувапші для 
позначення історічиоі науки иа еміграції та & діаспорі (українська вільна 
історіографія, українська незалежна історична науга, українська західна 
історіографія, українська еміграційна наука), зокрема обгрунтована доцільність 
використання терміна "українська зарубіжпа історіографія”. Наведені основні 
підходи щодо періодизації розвитку історичної науки поза межами Україні після 
Другої світової війни. Показано як переміна умов дослідницької  ̂ праці та 
інтелектуального оточення сприяли еволюції провідної фахово] проблематики 
наукових студій українських дослідників від доби середньовіччя до історії X IX ' 
XX ст. В підрозділі проаналізовані та узагальнені матеріали Доданії; А, Б, В, Д. Е 
та Ж. Викладені реконструкції особистого зв'язку між кількома поколіннями 
вчених, в також інтерпретації ролі та функцій наукової еміграції, репрезентовані в 
студіях Л.Внпара, О.Домбровського, Б.Крупницького, І.Лисяка-Рудницького,
О.Оглоблииа, О.Пріцька. На осиозі опрацювання студія присвячених проблема» 
організації дослідницької праці на еміграції та емпіричних матеріалів 
представлених у додатках доведено, що наявність різних генерацій істориків 
спричинилася до виникнення кількох типів дослідницьких інституцій. Зокрема, 
функціонували установи, які мали давні науково-організаційні традиції (Наукове 
товариство ім. Шевченка /НТIII/, Українська вільна академія наук /УВАН/, 
Український вільний університет /УВУ/). Підкреслено, що нонн в ід н о ви ли  свою 
діяльність або були засновані вченими найстаршої генерації в 1945-1947 рр. 
Відзначено, то існували дослідницькі інститути при канадських та 
американських університетах, які були створені в 60-70-і роки XX ст. 
представниками середнього та молодшого покоління дослідників (Канадський 
іпститут українознавчих студія /К1УС/, УН1ГУ). Вказано, що існували наукові 
товариства, які об’єднували істориків усіх генерація на основі спільних фахових 
інтересів і зацікавлень (Українське історичне товариство /УІТ/)

Другий розділ дисертаційної роботи - "Проблема державницької традиції 
та паукові дискусії в українській зарубЬюгін Історіографії другої полоонин 
40-х - 80-х років XX ст." - містить виклад і аналіз наукової полеміки вяяколо 
проблеми традиції, інтелектуальної атмосфери та передумов в яких вона 
ризіорталася, огляд пропонованих підходів. Він складається з трьох підрозділів.

В підрозділі 2.1. "Історіографічні дискусії про шляхи та загоди розвитку 
повоєнної української історичної науки по еміграції в "таборовий період’1 
(1945-1952 рр.)и - розглядасгься сигуація, яка склалася в українській зарубіжній 
історичній науці після Другої світової війни. Відзначено, що інтелектуальна 
атмосфера в європейському суспільстві цього періоду нагадувала ситуацію 
почаїку 20-х років, у тому числі в частині поширення скелгнчио-негагавякх та 
рхМяіньістськмх підходів щодо інтерпретації національної та світової історії, але 
мана і підмінні риси (тотаїгьп? протиборство та біполярним поділ світу між двома 
ил.тчсржпвами). Показано, ти  в українській історичній думці "тпборозсі доби" 
продовжував домінувати кошраверсійннк поділ на "держав нниькі* та
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'яслср^.зянкиькі1’ історичні епохи, але інтерпретація останніх позбулася жорстїоі 
детермінації Зокреча, для реконструкції "держезпвцьких'* періодів акт каво 
зялучслися результате яїівчєннл "недержавпицьких" еиох. Заіиечено, що 
дихотомічне протиставленая в історичних рекоаструкціях характерне для 
ніжзоєпного періоду а певоенну доб> співіснуй зло з ідесю погднакші, синтезу 
кількох гідходіа (національний та соціальний чи.чкяки, історнко-генетйчвнй та 
соціолопчно-порівияпиній метоли дослідження, лія?г.рна (саолюціЗна) те 
:і!іг:лічпа теорії, хронолог пно-процесуальинй та кульіурно«цивілізаиійі*ай иоділ, 
зпхідпі та східні культурні елеиентк тощо). Доводиться, що західна культурно- 
історична орістація, характерна для історхкід иіжиосипаї доби зберігається і в 
яососіму, але П ііітсрпрсілція розширюсися під загальноєвропейського до 
світового ЕОЧТГКСТу. Нідхреслеио, ио Гіілчтгсіь ученкх-емігрантів цього іісріоду 
висшлявал:; іа інтерпретували історію Україна з "дертсзвпши.гмх позпціа*.

В і:ігхро?д!лі 2.2. "Ьггсзітлепня, інтерпретація та вплмо лерясг!е:!!іці.хоі 
традиції по оцінку ктзр&графічіюї спадщини в українській зкрубтя::!!! істю- 
«» ч іїіП думці другої полож ім  50-х - 60-2 рокіл XX ст." - внсвітгеиі основні 
риси гоїочасної піїиавапьноТ ситуеції, розглянута проблема^ "організаційної 
хрнз«н та »П вплив на науковий процес. Зокрема, вказано, що на відиіну бід 
"іаборочого періоду'* а другій половині 50-х - 60-І роки в західній історіографії 
зде5іліиіг:о їїсш ярилися дослідження 'пов'язані з соціальною; історією то 
історичною ачтропологіса. Лл  ̂ новітні інтелектуальні впливи на наукову 
творчість історнш-?аіграьтІ5 «?нли аон іш , ніж ьплив циклічних теорія другої 
половини 40-х - початку 50-х років, який чго> н'-це і я 60-і роки. Відзначено, що 
тякова д.чя "державницької спадщина" проблема "цягіліззіїіаного (іГультурзого) 
перехрестя", хоча і продоваувам побутувати в українській історичній науці на 
еміграції ти у ді'иііорі, але порушувалася епізодично. Яотоиість проблеил ролі 
державницької трздзціГід національної аристократії (еліти) в українськії історії 
в цей період здебільшого інтерпретувалася на засадах переривчастості 
історичного процесу з перенесенням пріоритетної уваги ва вивчення специфіки та 
особливостей формування української нації. В підрозділі викладгні головні 
підходи дослідників щодо паухоюі спадщини М.Грушеаського. Підкреслено, що 
юна розглядалася та оцінювалася в 60-і роги на основі г.осдааняя 
"держиш*?;? ах" тя "народницьких" підходів, зокрема внзнмалася наявність 
перлих я його творчості лоби національно-визвольних змагань та чіжвосниого 
періоду.

В иілрозділі 2.3. "Проблема спадкосмиопі кгуконнх традицій та 
ісокцссітушаїші зпепд реконструкції української клерії а днсиусйх 70~к - 
6і>-х років XX ст." прослідховуегься еволюція ідеї спадкоємності лер>хааннпь20 І 
традиції {кнггжа -> козацько-гетьманська -> ьіодерна державність), яка пЬбуту- 
вага в українській історіографії 20-Ї0-Х рош. Відінсчсно, що воі?п 
трансформувалася а ідею днскотннуїгету, переривчастості української ісіорії, 
для відтворення и  реконструкції яко», використовуване:! поняття "неістзриЧЕОі",
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"соціологічно неаовноГ нації, що ввійшле до ваукового обігу ис и о ч ту  60-х/ 
років. На думку автора, спкористання теоріє та концепція елітаризму для 
визначення ступеня "повноти" або "історичності” сесії в залежності від 
репрезентативності традиційної аристократії (еліт^), її спроможності до 
самозбереження та організації етноваціонвльної спільноти, слід розглядати 
ззоротну видозміну типології Липиаського, де пезнзй т&с елггн визначався 
відповідно до способу створення держел в (“демократична”, “охлбсрргична“ чи 
“ класокрвтична” ). В підрозділі нр о апялізовано дискусію стосовно проблеик 
"наукової традзціГ і "історіографічної іиколя" у діаспорі на початку 70-х рош. 
Показано, що в полеміці визначилися дві іитерпрсгації проблеми традиції: а/ як 
шкільної "естафети істориків", на основі особистого зв'язку вчнтеяь-учесь; б/ пк 
спадкоємності ідеіі я історпчпнх концепцій. Зокрема, розглянута могавація 
учасники дискусії. Вказано, ще вовн керувалася і  спекуляїьвно- 
кон'юнктурними міркуваннями, пов'язанні?и зі ествііойлєвняіі зв'язку окремих 
інституцій з "загальнонаціональною школою української історіографії". 
Доводиться» що "ааціо пально-держав ппцькі" стереотип» залишалися з 
українській зарубіжпій науці 70-80-х років настільки вплввоагіми, цо 
перешкоджали поширенню новітніх інтелектуальних впялсіа, хоча більшість 
істориків відмовилася від протиставлень па шталт народники - державних:»:, 
нпродні маси - еліта.

У додатках систематизовані! та узагальнені біобібліографів ні матеріали про 
193 істориків та /іослідпикіз сусоілько-політгчвнх дисциплін з української 
діаспори 1945-1991 рр. Вони складаються з іаести частин: "Історики з української 
діаспори та доілідппки суспільно-політичних наук і гумваітаринх дисциплін 
(1945-1991): вибрані б іо бібліографічні матеріали“ (Додаток А);
"Систематичний покажчик провідної фахової спеціалізації історькіз з діаспора 
(1945-1991)"* (Додаток Б); “Розподіл історикіа з діаспори за генераціями” 
(Додаток В, Таблиця В.1); “Регіональний розподіл істориків з діаспори за місцем 
народження“ (Додаток Д, Таблиці Д.1 та Д.2) ; “Соціальне походженні; 
істориків, з діаспори" (Додаток Б, Таблиці Е.і та Е.2); “Місцеперебування 
нищнх навчальних закладів, в яких навчалися історики з діаспори" (Додаток Ж, 
Таблиці Ж .1 та Ж .2).

В результаті проіеденого дослідження дисертант дійшов до висновків, які 
узагальнюють авторські підходи, інтервретації, тлумачений та прннущеякя, а 
також генералізують висновки, подані в усіх підрозділах дисертації. Вовн 
формулюються наступним чином:

-і «на відміну від міжвоєпно! еміграційної історіографії українська зарубіжна 
наука в 1945-1991 рр. функціонувала в інших соціо культур них умовах та 
інтелектуальному середовищі, що виявилося: а/ у втраті сталого зв'язку з 
Україною; б/ переміщенні наукової екі/рації, П установ і осередків зі 

•Східної та Центральної Європа до країн Західної Європи та Північної
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Америки; в/ у строхатзну сіладі повоєнної хвилі (міжсоєіїна емігрлція, 
науковці і  західноукраїнських земель та Рчдянст іоі У країни),

•вивченая передумов та середовища дослідницької првці вчених дозволяє 
е ::лпчитн три періоди розвитку української зарубіжної історіографії: о/ 
концентрація наукових сил в таборах для переміщених осіб у 1945-1951 pp.; 
б/ розсіяная наукової еміграції під час П переїзду до Північної Америки, 
реорганізація та адаптація до західного иаузгового снігу (50-і • 60*і рске); в/ 
інгегрлція до інтелектуального середовища га дослідницьких осередків 
хрзін прожившая, поява аагломоаиоі генерації дослідчаків українського 
походження (70-80-і роки);

українській іяр\6іжиіГ; історіографії працювало 4 покоління пяуковціп, 
які можемо вирішити за початком їхньої наукової діяльності; І генерація, 
прелетгїяяикн я к о ї  розпочали наукову діяльність- до J91 7-і9J8. pp. та 
зтршувалн її з 40-50-х рохах на еиііряції; II генероція, яка вЬійізлп до 

, наукового процесу у міжвоєнний період (1920-11/39); І110- після 1945 p.; IV - 
англомовна іенерміія, наприкінці 60-х - початку 70-х років XX ст.;

• іевулаїшя різких геііерацій істориків зумовило -, створення га 
фупігиіонуаання кількох типі* дослідницьких інституцій: а/ еиіграцібні осе* 
редї’ї зі старими пауково-організаіїійними традяціяии (УВАН, НТІП, 
УВУ); б/ ачсрнхаксько-ухріЛнськіГ установи, орієнтовані на потреб*! 
західного н&укоаого світу (КІУС, УШГУ); в/ пругові товариства, які 
об'єднували науковців ріікех поколінь zi фаховою належністю (УІТ); г/ 
інституції» об’єднані регіональною або іпшою пробленагвкою

, (Східноєвропейський інститут \н. В.К.Липинського, Ілсіитут дослідів 
Воли мі);

» еволюція оціпчм “дер-казклцької історіографічної спадщин в" зумовлена 
кількома групами взаємопов'язаних чинників: а/ рівень адаптації та івтеї- 
рації кожної з генерації істориків до західного наукового світу, б/ нош в* 
реняя плюралістичних методологічних аідходів в історичних 
дослідженнях; и/ зміпа дослідницьких пріоритетів від доби середньовіччя 
до історії нового та новітнього часу;

• належність до історяків-державників в 40*70-і роки .XX ст. ілен- 
тифікуяплвся здебільшого за політичним спрямуванням (консервативним, 
’націоналістичним, демократичним), аіж за іншими оінгк&мя (методологія 
історичних досліджень, концептуельні підході, оровідяа проблематика 
той о);

•у другій половині XX ст. я українській зарубіжнії історіографії ідею 
сподкогияості державницьких традицій (княжа -► хозацька-геть^аягька 
-> модерни держава) вступала ідея днсконтявуїтегу української історії, 
якд ііобугувала а термінах "иеісторична", "непоанл", наеіа*сршеиа" ваців; 

•впляз “дсржавняціхої спадщини” на українську зарубіжну історячну думку 
сприяв збереженню Ті національної спрямованості иа еміграції, але
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водночас обмежував проблемно-тематичний та жанровий діапазон
наукової творчості.
Оспойпі положення дисертації енклаЛені у  публікаЦях автора, 

пріоритетними з яких є:
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- 1994. -Jfc 8.-С.45-55. (1 д.а.).
2. Державницький напрям в українській історіографії першої третини XX 

от.! становлення, формування, вплив //Історія у кр. середньовіччя: Козацька доба: 
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АНОТАЦІЇ

Ясь О.В. Державницька традиція в українській зарубіжній Історичній 
ппуці 1945 1991 рр, - Рукопис.

Дисертація па зд о буття паукового стулепя кандидата історичних наук за 
спеціальністю 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 
дисципліни. - Інститут історії України НАМ України. - Київ,2000.

В дисертації розглядається комплекс проблем, пов'язаних з інтерпретацією 
ролі державницької традиції (інтелектуальний спадок, історики як його носії, 
передумови та сер?довищ*е, а якому поширювалися та реалізувалися національно- 
державницькі ідеї) в українській зарубіжній історичній науці 1945-1991 рр.

Розглянуто основні характеристики інтелектуальної спадщини істориків 
державницького напрячу першої третини XX ст. Висвітлені та інтерпретовані 
найважливіші чинники, які зумовили еволюцію наукових поглядів дослідників, 
репрезентантів українсько! зарубіжної історичної науки стосовно спадщини 
історнків-державняків. Показано вплив західного со ціо культур ного та 
інтелектуапьного середовища * на науковий процес, зокрема, на організацію 
до слід нн між о 1 праці.

Проаналізовано , специфіку та особливості науково! діяльності чотирьох 
генерацій українських учених у діаспорі. Подано порівняльний аналіз діяльиості 
різних поколінь дослідників у науковому процесі Узагальнено та систематизо
вано біобібліографічні иатеріалз (регіональний розподіл за місцеи народження, 
освіто, соціальний статус, колгапість до певної генерації, фахова спеціалізація) 
193 істориків тя дослідників суспільно-політична* і гуманітарних д исц ип лін .

Ключові слою: тралвчія, івтелектуальпа спадщину українська зарубіжне 
історіографія, державницький напрям, діаспора.

Ясь А.В. Государстэеапвя традиция & украинской зарубедсяоЯ 
исглрк'сескоН наук« 3945-1991 гг. - Рукопись.

Диссертация ка соискание ученой степени кавдкдата исторических неук по « 
специальности 07.00.06 - историография, истотииюведеаие ■ специальные 
нсторяч?сп:е дисцпплины. • Институт зсторвя Украины ИАН Увраяки. - 
Кнев.2000.

В диссертации рассматривается комплекс проблей связанных,с интерпрета
цией роли государственной традиция (интеллектуальное наследие, историки как 
его носители, предпосылка и среда, в которых распространялась і  
реализовывались яацнояалым-госудврствевныс идеи) в украинской зарубежной 
историографии 1945-1991 гг.

Рассмотрены осисвные* характеристики интеллектуального наследия 
представителей государственного направлення пераоЗ треті XX ст. Выделены 
важнейшие концептуальные подходы исгорнков-госудерственникоа (контрастная 
интерпретация различных факторов исторического процесса относительно



создания, функционировала и разрушения государств, представленная в форме 
дихотомического противопоставления: народ - аристократия, эгалитаризм - 
элитаризм, Восток - Запал, Север - Юг, православная - католическая культура; 
тпадпая культурно-историческая ориентация, скептическая н релятивистская 
философия истории, историческая цикличность, морально-этическое или 
религиозное истолкование идеи прогресса в историй).

Освещены и интерпретированы главнейшие ф&кюры, которые обусловил» 
эволюцию научных взглядов исследователей, представителей украинской 
зарубежной исторической науки, 5 относительно наследия историков- 
государственников. Показало влияние западной социокультурной я 
интеллектуальной среды ка научный процесс, в частности на организацию 
исследовательского труда. Отмечено, что интеллектуальная атмосфера второй 
половины 40-х - начала 30-х годов XX в. капемвнала познавательную ситуацию, 
которая сложилась в начале 20-х годов, в особенности в распространении 
скептических к релятивистских подходов в интерпретации Кировой п 
национальной истории.

Подчеркнуто, что дихотомическое противопоставление, характерное для 
трудов историков междувоенного периода (20-30-е годы), в работах 40-50-х годов 
сосуществовало с идеей соединения нескольких подходов (национальный к 
социальный факторы, эволюционная и циклическая теории, хронологическо- 
процессуальное и кулыурно-цнвклизацконное деление, западные н восточные 
культурные элементы). Рассмотрена эволюция адеи преемственности 
государственной традиции в украинской зарубежной историографии. Покатано, 
что в 60-70-е годы она трансформировалась в идею прерывистости украинской 
истории, для обозначения которой в трудах историков с диаспоры 
использовались териивы “неполная” или “незавершенная” нация.

Проанализированы специфика и особенности научной деятельности четырех 
поколений украинских историков в диаспоре. Проведен сравнительный анализ 
деятельности различных поколений ученик в научном процессе. Обобщены в 
систематизированы бнобнблмографические материалы (региональное 
распределение по месту рождсикя, образование, социальный статус, 
принадлежность к определенному поколению, профессиональная специализация) 
193. историков и исследователей общественно-политических и гу и ал к тар пых 
дисциплин. Показано, что существование различных поколений ученых в 
ухрлннской зарубежной исторической науке способствовало возникновению , 
нескольких типов исследовательских организации: а/ обществ со старыми 
трэДкцииии и с преимущественной ориентацией иа потребности эмиграции; б/ 
имсрикгшско-укранкскнх учреждений с ориентацией иа западный научный мир; 
ь' научных ассоциаций, объединяющих ученых всех поколений; г/ 
н<с;г. довательских институток с региональной нли другой ведущей 
проблематикой.
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Yoi'O.V. State trcdition In Ukrainian foreign historical ideoce of \94$-\991,
- Manuscript,

Thesis for conferment of academic degree of candidate of historical sciences in 
specialization 07.00.06 - Historiography, Sources Study and special 'historical 
disciplines. - Institute of History of Ukraine- At Academy of Science of Ukraine. - 
Kyiv,2000. • •

Complex of problems related to interpretation of role of state tradition 
(intellectual heritage, historians as its bearers, preconditions and media, in which 
national r«id state ideas were spread and implemented) in Ukrainian foreign 
historiography of 1945-1991, was examined in the thesis.

Main features of intellectual heritage peculiar for historians of stele direction of 
the first third of XX century were described. The most impellent factors were shown 
and interpreted, which ceused evolution of scientific thoughts of researches, represents 
of Ukrainian foreign historical'science related to heritage of state ii is to пал з The 
influence of western sociocultural and intellectual media as a scientific process on 
organizattoof research activity m particular was described. Specificity and 
peculiarities of research activity of four generations of Ukrainians historians in 
Diaspora were analyzed Comparative analysis of activity of different generations in 
scientific process was given. Diobibliographic material (regional distribution according 
to place of birth, education, social status, pertaining to a certain generation, majoring 
specialisation) of 193 historians and researches of social-political and humanitarian 
disciplines were generalized and systemized..

Key words: tradition, intellectual heritage, Ukrainian foreign historiography, state 
direction. Diaspora.
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