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36 ІСТОРІОГРАФІя

Перші, хоч і фрагментарні, 
спроби представити Пн. Причор- 
номор’я у просторі к-ри антич. 
світу побутували в опові дях іоній-
ських логографів 6—5 ст. до н. е.
На відміну від літописців-хро- 
ністів із д-в Стародавнього Сх., 
які фіксували, описували чи в 
кращому разі переказували по-
дії, давньогрец. логографи спи-
ралися передусім на багату і 
розмаїту усну традицію, мали ак-
тивну і творчу позицію автора-
дослідника у репрезентації сві-
ту історії та тодішньої сучаснос-
ті як актуалізованого продовжен-
ня минувшини. Таке становище 
давньогрец. автора іманентно ве- 
ло до кардинальних зрушень його 
світосприйняття, яке торувало 
шлях від Міфу до Логосу, зокре-
ма спричинилося до народжен-
ня антич. історіо писання. Вва-
жають, що саме у «Землеописі» 
купця й логографа Гекатея Мі-
летського, який намагався пере-
осмислити міфологічні перека-
зи і сполучити їх із практичними 
й описовими відомостями (пери-
пли), подана перша більш-менш 
докладна замальовка пд. пра-
укр. теренів — Скіфії. Втім пов-
ною мірою репрезентація Пн. 
Причорномор’я у світлі антич. іс-
торизму була запропонована Ге-
родотом із Галікарнаса — авто-
ром знаменитої «Історії», 4-та 
книга якої («Мельпомена») була 
присвячена Скіфії. «Історія Пе-
лопоннеської війни» наступника 
Геродота — Фукідіда, хоч тема-
тично і продовжувала працю пер-
шого, проте містила вкрай обме-
жені й уривчасті відомості про 
пн. узбережжя Чорного моря, по-
заяк автор прагнув віднайти і по-
казати внутрішньополіт. логіку 
та сенс масштабних військово-
політ. подій. Водночас «Історія» 
Фукідіда щедро адсорбувала ри-
торичні та драматичні практи-
ки давньогрец. к-ри, які подані 
у вигляді уявних чи гаданих про-
мов істор. осіб. Проте, попри різ-
ну спрямованість обох «Історій», 
завдяки їм Пн. Причорномор’я 
потрапило у поле двох відмін-
них традицій антич. історіо-
писання — епічно-оповідальної, 
діа логічної чи наративної з вели-
кими природно-геогр. й етногр. 
включеннями-описами (Геро-
дот) та прагматично-утилітарної, 
монологічної, зорієнтованої на 
політ. царину світу історії (Фу-
кідід). Ці твори і сформува-

ли заг. горизонт подання Пн. 
Причорномор’я як однієї з окра-
їн ойкумени з базовою бінарною 
опозицією еллін — варвар у дав-
ньогрец. історіописанні, хоч і у 
вельми фрагментарному вигляді.

Давньоримське історіописан-
ня значною мірою засвоювало 
і наслідувало взірці, генерова-
ні давньогрец. авторами, проте 
спиралося на власну культ. тра-
дицію — аннали (храмові табли-
ці), які переосмислювалися й по-
ступово белетризувалися у тво-
рах істориків. Трансформувалися 
і звичайний масштаб подання та 
мірило вартості, властиві давньо-
грец. історіописанню. Відтак по-
ліс та його політ. і соціальне бут-
тя на обширах обмеженої, одначе 
вкрай насиченої просторової іс-
торії (сотні полісів у територіаль-
них межах сучасної Греції), що 
постійно розширювалася за часів 
Великої давньогрец. колонізації 
8—6 ст. до н. е., греко-перських 
війн 500—449 до н. е., македон-
ських завоювань і доби еллініз-
му, кінець-кінцем поступилися 
ін. масштабу репрезентації — по-
данню минулого з перспекти-
ви експансії великої середзем-
номор. д-ви — Стародавнього 
Риму. Приміром, саме загально-
рим. масштабу та прагматично-
го мірила вартості у репрезен-
тації минувшини дотримується 
вже давньогрец. історик Полібій 
як наступник Фукідіда у «Загаль-
ній історії», у 4-й книзі якої по-
дано опис Чорного й Азовського 
морів. Водночас зміна масштабу 
подання спричинилася до спроб 
синхронізації історії давнього 
Риму, Стародавнього Сходу, ел-
ліністичних д-в та ін. народів від 
легендарних часів до тодішньої 
сучасності, які почасти просте-
жуються вже в роботі Полібія, а 
значною мірою — у «Бібліотеці» 
Діодора Сицилійського — великій 
компіляції з різноманітних творів 
антич. авторів. Не випадково «Біб-
ліотека» Діодора Сицилійського 
містить як описи із життя скіфів, 
які в дечому наслідують Геродо-
та, так і відомості з історії Бос-
порського царства за династії 
Археанактидів. Зміна мірил вар-
тості в антич. історіописанні про-
стежується і в жанрових мета-
морфозах, зокрема у знаменитих 
порівняльних життєписах Плу-
тарха — суворого мораліста та по-
борника старих полісних тради-
цій за часів потужної культ. ро-
манізації. Врешті, трансформація 
антич. історіографії увінчалась 

ідеєю представлення минувши-
ни як істор. призначення «Вічно-
го міста» та його героїв, що най-
повніше втілено у творі Тіта Лівія 
«Історія Риму від заснування міс-
та» як епічний переказ рим. доб-
лесті та слави. Проте зародилася 
й універсалістська традиція ре-
презентації минувшини, напр. у 
«Філіпповій історії» Гнея Помпея 
Трога, в якій давній Рим подаєть-
ся як одна з ряду великих д-в, але 
тільки після Македонії. Універса-
лізм антич. історіографії виявив-
ся і в її поширенні на минувши-
ну ін. земель і народів, зокрема у 
«Римській історії» Аппіана, у 12-й 
книзі якої висвітлюються війни 
Риму з понтійським царем Мітрі-
датом VI Євпатором, а також у 
творах Йосифа Флавія — «Іудей-
ська війна» та «Іудейські старо-
житності», в яких репрезентовані 
події, пов’язані з Ісусом Христом 
і виникненням раннього хрис-
тиянства. Заразом кардинальних 
метаморфоз зазнали й уявлення 
про Пн. Причорномор’я, яке у 
творах давньорим. авторів посту-
пово асоціюється вже не зі Скі-
фією, а із Сарматією як околи-
цею Pax Romana (Марк Віпсаній 
Агріппа, Мела Помпоній, Гай Плі-
ній Старший, Клавдій Птолемей 
та ін.). Саме в руслі цих строка-
тих і суперечливих уявлень по-
дані Пн. Причорномор’я та його 
населення у «Географії» Страбо-
на, «Анналах» та «Історії» Пуб-
лія Корнелія Тацита, «Історії»
Амміана Марцелліна та ін. авто-
рів — із перспективи очевидно-
го чи прихованого протиставлен-
ня романізованого античного та 
варварського світів. Розмаїті ві-
домості про політ. події та зміну 
етнічного складу мешканців Пн. 
Причорномор’я побутують у тво-
рах Дескіппа Афінянина, Євнапія 
Сардійця й Олімпіадора Фівійця 
та ін. пізньоантич. авторів. Утім 
у пізньоантич. історіописанні за-
роджується й нова теологічна — 
ранньохристиян. — традиція ре-
презентації, в якій уявлення 
про архаїчний Космос із тяжін-
ням до циклічної репрезентації 
минувшини заступає ідея світу 
Бога-творця і його блідого, недо-
сконалого відображення — зем-
ного світу.

Провідним постулатом ран-
ньохристиянської історіографії бу-
ла ідея про неминучість настан-
ня Царства Божого, якому під-
порядковувався есхатологічний 
сенс людської історії, що набува-
ла подоби лінійного руху до за-
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37здалегідь визначеної мети (від 
створення Світу через народжен-
ня та страждання Христа до Його 
другого пришестя і порятунку). 
Отож постулювалася теза, що 
людським світом керує Боже-
ственне провидіння, яка визна-
чала заг. орієнтири і спрямова-
ність тодішньої концептуалізації 
історії. Напр., «батько» ранньо- 
християн. історіописання Євсевій 
Кесарійський став родоначаль-
ником відомої концепції священ-
ної християн. д-ви-імперії та од-
ним із фундаторів жанру церк. іс-
торії. Його послідовниками були 
чимало церк. істориків, таких як 
Сократ Схоластик, Созомен Са-
ламанський, Федоріт Кіррський, 
Феодор Анагност, Захарій Ри-
тор, Іоанн Ефеський та ін. Видо-
змінюються і старі уявлення про 
варварів, які відтоді розглядають-
ся у світлі нової опозиції — язич-
ницькі — християн. народи/д-ви, 
хоча поміж ними вже немає того 
майже нездоланного «провалля», 
яке слугувало для делімітації ет-
нокульт. простору за антич. доби. 
Натомість шириться думка, що 
будь-який народ незалежно від 
місця розселення, етнічного по-
ходження, кольору шкіри, соці-
ального устрою і звичаїв може 
торувати шлях до обраних наро-
дів за рахунок спокутної жертви 
Христу, тобто прийняття христи-
янства. Проте, попри вироблення 
нових культ. і світоглядних засад 
історіописання, на ранньосеред-
ньовічні твори, особливо на пра-
ці світських істориків-хроністів, 
ще справляли значний вплив ан-
тич. взірці, а також принцип ав-
топсії (особистої присутності ав-
тора на певній території чи його 
участі у конкретних подіях) і слі-
дування за відомостями, які пода-
вала та формувала усна традиція. 
Такі настанови істотно змінили 
обриси і способи репрезентації 
минувшини, хоча процес перехо-
ду від пізньоантич. до ранньосе-
редньовічної історіографії був до-
волі розмаїтим, неоднозначним і 
суперечливим. Так, візант. авто-
ра Прокопія Кесарійського, в «Іс-
торії війн» якого згадуються дав-
ні слов’яни (анти і склавини) 
та подаються докладні відомос-
ті про північнопричорномор. ко-
чівників (гунів та ін.), уважають 
навіть останнім великим істори-
ком античності. Антич. поперед-
ників, передусім Геродота та Діо- 
дора Сицилійського, наслідував 
і візант. історик Феофілакт Сі-
мокатта — автор «Історії прав-

ління імператора Маврикія», в 
якій подані відомості про стосун-
ки Візантії з «північними варва-
рами» (антами, германцями, дав-
німи слов’янами, протоболгара-
ми та ін.). Тяжіння анналістичної 
традиції простежується й у «Хро-
нографії» візант. історика Феофа-
на Сповідника, в якій містяться 
численні згадки про антів, аварів 
і протоболгар. Водночас побуту-
вали як старі архаїчні етноніми, 
так і антич. означення просто-
ру Пн. Причорномор’я як Скі-
фії, Тавроскіфії чи Сарматії. Іс-
торія Київ. Русі та її зовн. взає-
мин 1-ї пол. 10 ст. висвітлюється 
у творах «Про церемонії візантій-
ського двору» та «Про управлін-
ня імперією» імп. Константи-
на VII Багрянородного — яскра-
вого представника «візантій-
ського енциклопедизму» 10 ст., 
схильного до систематизації й 
кодифікації знання у вигляді до-
відників. В «Історії» Льва Діако-
на подані цікаві відомості про 
зовн. відносини 950—76, зокрема 
описані війни київ. кн. Свято-
слава Ігоровича у Болгарії та 
Візантії протягом 968—71. У 
«Хронографії» Михаїла Пселла 
поданий опис походу давньорус. 
війська супроти Візантії 1043. За-
галом візант. історіописання ви-
різнялося розмаїттям жанрів і 
форм, з яких зазвичай виокрем-
люють церк. історії, власне істо-
рії та хроніки, хоч у сучасній ві-
зантології традиційний поділ на 
хроніки й історії вважають заста-
рілим. Натомість візант. хроніки 
поділяють за рівнем загальності 
на імперські хроніки з викладом 
історії Візантії, імператорські й 
патріарші хроніки, в яких йдеть-
ся про буття й діяння певних ім-
ператорів чи патріархів, локальні 
хроніки, що висвітлюють минув-
шину окремих місцевостей і важ-
ливих пригод, а також малі хро-
ніки — невеликі істор. твори з 
фіксацією найважливіших подій 
у вигляді реєстрів. Окреме міс-
це у візант. історіографії посіда-
ють універсальні (всесвітні) хро-
ніки, в яких виклад минувши-
ни розпочинається від бібл. істо-
рії, а потім переходить до історії 
людства, зокрема певної д-ви чи 
народу. До жанру універсальних 
хронік зараховують твори Іоан-
на Малали, Іоанна Антіохійсько-
го, Георгія Сінкелла, константи-
ноп. патріарха Никифора (довід-
ник), Георгія Амартола, Сімеона 
Логофета, Георгія Кедрина, Ми-
хаїла Пселла (із застереженнями, 

що його «Хронографія» сполу-
чала різні жанрові риси), Іоанна 
Зонари, Константина Манассії (у 
віршованому розмірі) та ін. 

Низка візант. хронік цирку-
лювала, перекладалася, а також 
слугувала джерелами для компі-
ляції та взірцями для наслідуван-
ня давньоруськими літописцями. 
Отож літописання на теренах дав-
ньої Русі від самих початків опи-
нилося у культ. орбіті візант. іс-
торіографії, зокрема сприйня-
ло від Константинополя не лише 
християн. догмати та настано-
ви про природу і світоустрій, а й 
еру літочислення (рік народжен-
ня Ісуса Христа — 5508 рік від 
створення світу), хоча вживалася 
й александрійсько-болг. систе-
ма літочислення (рік народжен-
ня Христа — 5500 рік від ство-
рення світу). Із візант. хроніками 
на обшири давньої Русі почасти 
потрапляла й антич. спадщина 
у вигляді перекладів «Іудейської 
війни» Йосифа Флавія, «Алек-
сандрії» Псевдо-Каллісфена та ін.

За гіпотезами О.Шахматова, 
які тією чи ін. мірою сприйма-
ються багатьма дослідниками, 
Найдавніший літописний ізвод по-
став 1037—39 (деякі вчені вважа-
ють, що він виник наприкінці 
10 ст.), зокрема починався з опо-
віді про Кия, Щека і Хорива та 
заснування Києва й містив церк. 
і світську хроніку давньої Русі. За 
версією О.Шахматова, на його 
основі був створений Початко-
вий літописний ізвод наприкінці 
11 ст., а від поч. 12 ст. останній 
послугував основою для «Повісті 
временних літ». Утім чимало опо-
нентів гіпотетичних пропозицій 
О.Шахматова суттєво підважи-
ли та розхитали його реконструк-
ції. У жанровому плані «Повість 
временних літ» належить до уні-
версальних хронік, так, у ній ви-
користовувалися фрагменти з ві-
зант. хронік Іоанна Малали та 
Георгія Амартола, проте за ви-
кладом вона нагадувала серед-
ньовічні аннали, позаяк подавала 
усталений, щорічний опис подій. 
У концептуальному сенсі «По-
вість временних літ» репрезенту-
вала адаптовану до місц. потреб 
провіденційну схему всесвітньої 
історії: від Адама до Потопу, від 
Потопу до Авраама, від Авраа-
ма до ісходу Мойсея, від ісхо-
ду Мойсея до Давида, від Давида 
до початку царювання Соломона 
та полонення Єрусалима, від по-
лонення Єрусалима до Алексан-
дра Македонського, від Алексан-

ІСТОРІОГРАФІя



38 дра Македонського до народжен-
ня Ісуса Христа, від народження 
Христа до рим. імп. Константи-
на Флавія, з якого розпочинала-
ся, власне, християн. доба істо-
рії та її складова частина — ми-
нувшина давньої Русі. Подібна 
провіденційна схема всесвітньої 
історії подана і в найдавнішій 
пам’ятці давньорус. літератури — 
«Слові про Закон і Благодать», ав-
тором якої вважають митрополи-
та Київського Іларіона. «Повість 
временних літ» містить згад-
ки про ряд східнослов’ян. «пле-
мен», а також відомий мандрів-
ний сюжет часів середньовіччя 
про вибір «грецької» (християн.) 
віри. Цей звід спричинився до 
постання практично всього дав-
ньорус. літописання, яке в серед. 
12 ст. розгалузилося на низку лі-
тописів, гол. змістом яких стала 
місц. історія — історія князівств 
і земель. Літописна традиція по-
бутувала на культ. теренах дав-
ньої Русі здебільшого в центрах 
князівств, зокрема в Києві, Во-
лодимирі Волинському, Велико-
му Новгороді, Переяславлі (ни-
ні м. Переяслав-Хмельницький), 
Владимирі на Клязьмі, а також, 
можливо, і в деяких ін. містах. 
З-поміж відомих пам’яток дав-
ньорус. літописання вирізняють 
Київський літопис (доведений до 
1198) і Галицько-Волинський літо-
пис, який поділяється на галиць-
ку (доведена до 1258) та волин-
ську (доведена до 1289/90) час- 
тини. Київ. і Галицько-Волин. 
літописи є складовими Іпатіївсь- 
кого списку — літописного зво-
ду південнорус. редакції кінця 
13 — поч. 14 ст. До літописан-
ня доби Київ. Русі відносять та-
кож Владимиро-Суздальський лі-
топис і Новгородський перший лі-
топис. У складі Лаврентіївського 
літопису збереглося «Повчання»
Володимира Мономаха; одна з час-
тин цього унікального для дав-
ньорус. літератури твору — осо-
бистий літопис князя. Загалом 
пам’ятки давньорус. літописан-
ня, які дійшли до наших часів, 
відтворюють практично всю ми-
нувшину Київ. Русі, хоч і в стро-
катому, багатошаровому (з пізні-
шими переробками, доповнення-
ми, включеннями й редакціями) 
та нерівномірному вигляді, який 
спричиняє розмаїті, іноді контра-
версійні прочитання та інтерпре-
тації, а також відмінні гіпотетич-
ні реконструкції.

Літописання Великого кня-
зівства Литовського, яке трива-

лий час в історіографічній тра-
диції іменувалося «литовсь ким», 
«литовсько-руським», «ли тов сько- 
білоруським» або «західнорусь-
ким», первісно постало на дав-
ньорус. культ. основі та велося 
здебільшого староруською мо-
вою із вкрапленнями місц. лек-
сики, проте відображало карди-
нальні перетворення державно-
політичного устрою Сх. Європи 
2-ї пол. 13 — 14 ст. Найдавні-
шою пам’яткою цього літописан-
ня вважається «Літописець вели-
ких князів литовських», в якому 
висвітлюються події на теренах 
ВКЛ від смерті вел. кн. литов. 
Гедиміна до смерті вел. кн. ли-
тов. Вітовта, зокрема подаються 
відомості про Київ. князівство та 
Поділля. Нині вирізняють кіль-
ка літописних зводів ВКЛ: 1-й 
або 1-й короткої редакції серед. 
15 ст. (Никифорівський, Слуць-
кий, Супрасльський, Віленський, 
Академічний літописи); 2-й або 
1-й широкої редакції (літопи- 
си: Археологічного т-ва, Красин-
ського, Рачинського, Ольшев сь- 
кий, Румянцевський, Євреї нов- 
ський) 1-ї пол. 16 ст.; 3-й або 
2-й широкої редакції, відомий 
ще як хроніка Биховця 1-ї пол. 
16 ст. Літописи 1-ї чи корот- 
кої редакції постали як компіля-
ція та переробка відомостей про 
події від початків землі Руської 
до 1446, зокрема містили різно-
манітні сюжети з викладом істо-
рії Київ. Русі з уведенням подій із 
минувшини ВКЛ. Джерелами для 
вступних компіляцій на обширах 
літописання ВКЛ послугували 
давньорус. літописи, передусім 
Галицько-Волин. літопис. У 2-му 
та 3-му зводах (1-й і 2-й широкої 
редакції) загальнорус. відомос-
ті поступилися викладу почат-
ків власне історії ВКЛ від леген-
ди про родоначальника династії 
литов. князів римлянина Пале-
мона (за переказом, родича імп. 
Нерона), який морем прибув до 
Жемайтії разом із 500 знатними 
римлянами — міфічними предка-
ми місц. шляхти, — і до вел. ли-
тов. кн. Гедиміна. Крім того, у 
цих літописних зводах містилися 
відомості про походи Гедиміна на 
Волинь і Київщину, змагання кн. 
Свидригайла за великокняжий 
стіл, а також про укр. землі 14 — 
поч. 16 ст. Повідомлення, пода-
ні у літописах ВКЛ, запозичували 
та використовували польс. хро-
ністи кінця 15 — 16 ст., зокрема 
М.Стрийковський.

На зламі 15—16 ст. форму-
вання державно-політ. проекту 
Речі Посполитої переміщує сферу 
польс. зацікавлень на укр. землі, 
зокрема в царину історіописання. 
Цей проект спричинився до по-
яви своєрідного історіо писання, 
яке метафорично називають «річ-
посполитською історіографією». В 
його руслі постало чимало поль-
ськомовних і латиномовних тво-
рів, переважно у вигляді анналів 
і хронік, хоч їхні автори зазна-
ли і впливів ренесансної тради-
ції. Стосовно України річпоспо-
литське історіописання 16 — 1-ї 
пол. 17 ст. здебільшого розгор-
талося навколо кількох осн. тем 
і сюжетів: а) істор. географії та 
геополіт. уявлень; б) військ. про-
тистояння на Великому кордоні 
(фронтирі), у т. ч. на укр. землях; 
в) генеалогії образу укр. козацтва; 
г) «війни козацької». З-поміж 
відомих творів представників 
річпосполитського історіописан-
ня вирізняють такі, як-от «Звіри-
нець» (1562) М.Рея, «Полонія: до 
ясновельможного та могутнього 
Генріха Першого Валуа, з ласки 
Божої Польського короля» (Бо-
лонья, 1574) Я.-А.Красінського, 
«Історія жалісна про прудкість та 
лють Татарську і про суворе ни-
щення та псування Земель Русь-
кої та Подільської. Котре сталося 
місяця Жовтня Року 1575» (Кра-
ків, 1575) та «Сад королівський» 
(Прага, 1599) Б.Папроцького, «По-
лонія, або Про положення, люд-
ність, звичаї, уряди та справи 
громадські Королівства Поль-
ського книги дві» (Базель—
Кельн, 1577) М.Кромера, «Спра-
ви безкоролів’я по смерті без-
сумнівній Сигізмунда Августа» 
(бл. 1578) С.Оржельського, «Ві-
йни Московської коментарі: у 
6-ти книгах» (Краків, 1584) та 
«Історія Польщі по смерті Си-
гізмунда Августа: у 12-ти книгах»  
(Франкфурт-на-Майні, 1672) Р.Гей-
денштейна, «Опис давньої та 
нової Польщі» (Краків, 1585) 
С.Сарницького, «Хроніка поль-
ська Мартина Бєльського, нано-
во сином його видана» (Краків, 
1597) М. та Й. Бєльських, «Істо-
рія справ, що у Польщі діяли-
ся року 1620» (1622) Я.-І.Петри-
ція, «Лицарство польське» (Вене-
ція, 1628) та «Полонія» (Кельн, 
1632) Ш.Старовольського, «Оцін-
ка помилок твору Юлія Бел-
лі “Лавровий вінок австрійців”» 
(бл. 1630) С.Любенського, «Хро-
ніка подій в Європі» (Краків, 
1645) П.Пясецького, «Комента-
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39рів Хотинської війни книг три» 
(Гданськ, 1646) Я.Собєського, «Іс-
торія народу польського за прав-
ління Генріха Валуа» (Гданськ, 
1652) А.-М.Фредра та ін.

У 16 — на поч. 17 ст. україн-
ських теренів, переважно за поль-
ського посередництва, дістали-
ся запізнілі відголоски Ренесансу 
та Реформації, які спричиняли 
неширокі протестантські рефор-
маційні рухи та доволі обмежені 
устремління щодо латиномовно-
го «перевідкриття» антич. спад-
щини на тлі панування старої ві-
зант. традиції. Помітного імпуль-
су тодішньому літописанню на-
дала полемічна література, яка
постала навколо унійних церк. 
змагань кінця 16 ст., зокрема 
твори І.Вишенського, Л.Зизанія, 
С.Зизанія, З.Копистенського, І.По-
тія, Г.Смотрицького, Христофора 
Філалета та ін. Врешті, на зламі 
16—17 ст. рух братств і зростаюча 
сила козацтва, що привела до від-
новлення правосл. церк. ієрархії 
1620, не лише намітили й анон-
сували засадні соціокульт. зру-
шення, а й окреслили нові сюже-
ти і теми, які дедалі більше про-
ступали у тодішньому літописан-
ні. На цьому культ. тлі протягом 
16 — 1-ї пол. 17 ст. спершу від-
булася подальша обласна сегмен-
тація літописання, зокрема по-
ширення його на ряд осередків з 
акцентуванням уваги на викладі 
місц. подій, які часто додавалися 
до заг. істор. компіляцій. До та-
ких місцевих літописних пам’яток 
відносять: Волинський короткий
літопис (спершу його назива-
ли «Київським коротким літо-
писом»; частина Супрасльского 
списку 1-ї пол. 16 ст.), в якому 
подається виклад подій на Волині 
та Поділлі протягом 1487—1500; 
Баркулабівський літопис, в яко-
му йдеться про події 1562—1608; 
Львівський літопис, який обіймає 
період від 1498 до 1649 та висвіт-
лює події, що стосуються Поділь-
ського та Рус. воєводств, зокрема 
козац. повстання і війни з поля-
ками; Літопис Острозький («Ост-
розький літописець»), 1-ша час-
тина (1500—92) якого спирається 
на хроніку М. та Й. Бєльських, 
а 2-га частина доведена до 1636, 
зокрема містить оповіді про 
мит рополита Київського П.Моги- 
лу та архієпископа Полоцького 
М.Смотрицького; Хмільницький 
літопис, в якому описуються по-
дії 1636—50 на Поділлі та част-
ково на Волині й Київщині; та 
низка ін. З-поміж місц. літописів 

16 — 1-ї пол. 17 ст. осібне міс-
це посідає Густинський літопис — 
переробка південнорус. зводу на 
кшталт Іпатіївського літопису з 
додатком короткого огляду по-
дій після 13 ст. (до 1597), в якому 
простежуються впливи авторів-
полемістів та побутують роздуми 
про Вітчизну, покликання лю-
дини, корисність і повчальність 
звернення до історії.

Втім від серед. 17 ст. з’яв-
ляється низка узагальнюваль-
них, але здебільшого компіля-
тивних творів, таких як літопис
Я.Бінвільського (доведений до поч. 
17 ст.), «Кройніка» Ф.Софоновича 
(доведена до 1673), «Синопсис» 
(за благословення та редакцією 
І.Ґізеля), «Хронограф» та «Об-
ширний Синопсис руський», 
імовірним автором яких (трьох 
останніх) був П.Кохановський, 
хоч не виключають і колективно-
го авторства. Ці твори витрима-
ні в дусі провіденціалізму, проте 
іноді в них пропонувались і сво-
єрідні підходи: «Галич — другий 
Київ» («Кройніка»), ідея загаль-
норуськості — «кровної спорід-
неності» Великої, Малої та Бі-
лої Русі («Синопсис») тощо. Се-
ред них найбільшої популярнос-
ті зажив «Синопсис», одна з пер-
ших друкованих пам’яток, котра 
до 1-ї пол. 19 ст. перевидавала-
ся бл. 30 разів та циркулювала не 
лише на обширах України, Росії 
та Білорусі, а й у межах Болга-
рії та Сербії.

Від 2-ї чверті 17 ст. в Укра-
їні ширилися впливи барокової 
к-ри, яка розгорталася в церк. 
сфері та набула реліг. характе-
ру. Відтак барокові риси й мо-
тиви повною мірою простежу-
ються в козацькому історіописанні 
18 ст., розквіт якого досить час-
то пов’язують з «епохою війсь-
кових канцеляристів». Запізніле 
літ. бароко запропонувало істо-
ріописанню 18 ст. власний спо-
сіб осягнення світу, зокрема ми-
нувшини, який полягав у подан-
ні універсальної палітри, проте у 
поетизованому вигляді, за раху-
нок метафоричних і риторичних 
компонентів, своєрідних компо-
зиційних рішень, епічної манери 
викладу з діалогічними й моноло-
гічними вкрапленнями, безпосе-
редніх звернень автора до читача, 
комбінацій відмінних стильових 
компонентів тощо. Козацькі лі-
тописи Самовидця (його автором 
уважають колиш. ген. підскар-
бія Р.Ракушку-Романовського), 
Г.Граб’янки та С.Величка разю-

че відрізнялися від звичного лі-
тописного канону і в широко-
му сенсі стали пам’ятками літе-
ратурного чи навіть «літописного 
бароко». Літопис Самовидця, зде-
більшого розкладений по роках, 
тяжів до звичайного переказу, 
проте часом сполучався із дра-
матичним підкресленням подій і 
колоритними, барвистими зама-
льовками. Літопис Г.Граб’янки 
вирізнявся високоепічним па-
фосним стилем, що продукував 
аналогії з давніми антич. взірця-
ми і навіть порівнювався зі слав-
нозвісним твором Тіта Лівія, хоч 
іноді автор переходив до сухої, 
лапідарної оповіді. Натомість Лі-
топис С.Величка вирізнявся від-
мінними стильовими шарами, 
позаяк його автор то наближав-
ся до високого стилю барокової 
проповіді з моралістичними по-
вчаннями, то переходив до уяв-
них чи гаданих промов своїх ге-
роїв, то подавав вірші відомих 
і невідомих поетів, а то встав-
ляв перекази, перероблені ви-
тяги з автентичних джерел, па-
негірики і навіть епітафії тощо. 
Сюжетна канва козац. літописів 
розгорталася навколо Нац. рево-
люції 1648—76, утворення Укр. 
козац. д-ви та подальшого перебі-
гу історії України-Гетьманщини 
(доба Руїни та ін.), зокрема 
щодо причин польсько-укр. кон-
флікту в 17 ст. Водночас козац. 
літописці порушували пробле-
ми етногенетичного походження 
(сарматський і хозарський міфи 
в літописі С.Величка, «скіфо-
хозарська концепція» в літопи-
сі Г.Граб’янки), козац. прав, сво-
бод і вольностей, становище ко-
зац. стану, порівняно зі шляхтою 
і дворянством, та ін. Козац. лі-
тописи репрезентували насиче-
ну, емоційну та стилізовану гам-
му устремлінь, зацікавлень, по-
чувань, переживань і думань іс-
тор. людини культ. доби бароко. 
Ці пам’ятки істор. та суспільно-
політ. думки ще залишались у 
межах провіденційної парадигми 
історіописання, проте в їхніх ав-
торів уже проступали доволі по-
мітні елементи секуляризованого 
мислення (С.Величко) та очевид-
ні політ. симпатії (автономістські 
ідеали Г.Граб’янки). До козац. іс-
торіописання 18 ст. з певними 
застереженнями відносять і низ-
ку історичних компіляцій, таких 
як «Короткий літопис Малоро-
сії» (1730-ті рр.), «Історія про ко-
заків запорозьких» (бл. 1740) кн. 
С.Мишецького, «Краткое описа-
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40 ние о казацком малороссийском 
народе и о военных его делах» 
(1765) П.Симоновського, «Краткая 
Летопись Малой России с 1506 
по 1770 год с изъявлением обра-
за тамошнего правления» (СПб., 
1777) В.Рубана, «Летописное по-
вествование о Малой России 
и ее народе и казаках вообще» 
(1785—86) та ін., які потрапляють 
у тяжіння рос. культ. поля. Од-
нак в укр. історіографії до кінця 
18 ст. зберігалася й архаїчна фор-
ма пізніх місц. і монастирських 
літописів та хронік, присвячених 
локальним чи обласним подіям. 
Зрештою, на зламі 18—19 ст. укр. 
історіописання було строкатим, 
іноді еклектичним сполученням 
барокових, провіденційних, піз-
ньопросвітницьких і прероман-
тичних складових. Заразом важ-
ливу роль відігравали антикварні 
практики 2-ї пол. 18 ст., які роз-
горталися під гаслом збирання 
«козацької спадщини» та посту-
пово набували ознак зовн. реф-
лексивності, скерованості назов-
ні — видавничі проекти, топо-
графічні описи, інтелектуальні 
контакти з європ. діячами, різно-
манітні експерименти на ниві лі-
тератури, мовознавства, етногра-
фії, музики, мист-ва, зорієнтова-
ні на ширше читацьке коло та ін. 
Проте найяскравіше зовн. реф-
лексивність виявилася у спробах 
подати власні візії укр. минувши-
ни, зокрема у славнозвісній «Іс-
торії Русів», 1-ша редакція якої, 
імовірно, постала в останній тре-
тині 18 ст.

Раціонально-просвітницький 
проект виплекав своєрідну па-
радигму суцільного порядку та 
ієрар хії, яка спиралася на норма-
тивно-універсальний і природно-
правовий ідеал науковості, зо-
крема спричинився до генера-
лізації уявлень про минувшину, 
нав’язував прагматичне, моралі-
заторське, механістичне й опти-
містичне ставлення до історії. 
Втім духовні й інтелектуальні пе-
ретворення та соціокульт. зру-
шення в Європі за наполеонів-
ської доби породили зворотні 
ідеалістичні реакції, які розгорта-
лися у вигляді романтичної опо-
зиції й підважували уявлення про 
однорідність людської природи 
як частини заг. універсуму. Піз-
ньопросвітницький універса лізм 
обіймав царину практично всі-
єї європейської і навіть усе світ-
ньої минувшини, що зумовило 
появу цілої низки великих на-
ративів. У межах одного з таких

наративів була опубл. німецько-
мовна історія України австрійс. 
історика Й.-Х.Енгеля, яка стано-
вила 48-й том (1796) із серії ви-
дань «Fortsetzung der Allgeme- 
inen Welthistorie durch Gesellschaft 
von Gelehrten in Deutschland und 
England ausgefertigt». Водночас 
ширилися й пізньопросвітницькі 
впливи, котрі почасти простежу-
ються в «Записках о Малороссии, 
ее жителях и произведениях» 
(СПб., 1798) Я.Марковича, «Ис-
тории города Киева от основания 
до настоящего времени» (підготов-
лена 1800, окремі розділи видані 
1844) та «Кратком описании Кие-
ва» (СПб., 1820) М.Берлинського, в 
уцілілих фрагментах з «Истории 
Украины и казаков» (1822 пода-
ної у 3-х рукописних томах до 
Імператорської АН) О.Мартоса, 
який певною мірою наслідував 
працю Й.-Х.Енгеля. Проте най-
повніше пізньопросвітницькі мо-
тиви репрезентувала 4-томна «Ис-
тория Малой России» (М., 1822; 
2-ге вид. у 3-х томах — М., 1830) 
Д.Бантиша-Каменського, яка ві-
дображала культурницькі наста-
нови лівобереж. панства, зокре-
ма ідеї колиш. слави козацько-
старшинських родів, місц. не-
повторності та патріо тизму, але 
на засадах офіційної лояльнос-
ті до імперії Романових. Зага-
лом Д.Бантиш-Каменський ви-
різнявся специфічною норматив-
ністю мислення, що спирала-
ся на природно-правові канони 
з виразним моралізаторським 
рефреном, проте без особливих 
філос. чи культ. устремлінь, зо-
крема, взірцями для нього слугу-
вали «История государства Рос-
сийского» М.Карамзіна та праця 
Й.-Х.Енгеля. Натомість 5-том-
на «История Малороссии» (М., 
1842—43) М.Маркевича була пе-
рехідною працею, в якій поміт-
ний пласт антикварного мис-
лення та культурницьких моти-
вів доволі химерно сполучився 
з літературно-естетичними й ет-
ногр. інтенціями як у дусі ран-
нього романтизму, так і старо-
го класицизму поч. 19 ст. Від 2-ї 
чверті 19 ст. значної популярнос-
ті на теренах підрос. України на-
була «Історія Русів» («История 
Русов», М., 1846; видана захода-
ми О.Бодянського), в якій відна-
ходять преромантичні мотиви і 
настанови.

Романтичні віяння дісталися 
укр. обширів у 1820-ті рр., про-
те вповні проступили протягом 
1840—60-х рр. Із романтизмом 

пов’язаний окремий період укр. 
істор. та суспільно-політ. думки, 
зокрема гуртки харків. інтелекту-
алів, «Руська трійця» (І.Вагилевич, 
Я.Головацький, М.Шашкевич) у 
Галичині та Кирило-Мефодіївське 
товариство у Наддніпрянській 
Україні. Романтизм викликав 
своєрідну медієвізацію наукових, 
громад. і культурницьких заці-
кавлень, себто актуалізував істор. 
студії та худож. твори, присвячені 
середньовіччю. Водночас роман-
тична історіографія ввела до іс-
тор. праць масового, колективно-
го героя — народ/націю із мно-
жинністю, ірраціональністю та 
містичністю способів дії. З його 
появою єдиний і логічно впо-
рядкований Космос минулого, 
представлений у просвітницько-
раціональному світобаченні, вод-
нораз поступився місцем роман-
тичному Хаосу. Відтак істор. по-
дія вилучалася з логічно вмоти-
вованого та зумовленого ланцюга 
раціоналістичних схем, а її місце 
заступили уявлення про дискрет-
ність, мозаїчність, фрагментар-
ність світу минувшини. Роман-
тизм згенерував потужні транс-
формації істор. письма в розрізі 
численних дослідницьких прак-
тик — етногр., фольклорних, літ., 
мовознавчих, архів., краєзнавчих, 
археол., мистецько-естетичних, 
музичних тощо, зокрема на-
дав могутнього імпульсу нац. мі-
фотворчості. Заразом тоталь-
ність настанов раціоналістично-
го та природно-правового мис-
лення швидко перетворилася на 
розмаїття мозаїчних і динамічних 
структур, властивих романтич-
ному світобаченню. Романтич-
ний проект висунув ірраціональ-
ну стратегію пояснення історії, в 
якій дивним чином сполучили-
ся вимоги до критичного тлума-
чення минувшини з інтуїтивним 
способом мислення, зокрема з 
художністю й образністю викла-
ду фактографічних відомостей. 
Культ. доба романтизму висуну-
ла й нові типи істориків — кри-
тика (М.Максимович) та худож-
ника (М.Костомаров), які обій-
мали провідні позиції у фахових 
корпораціях учених у Моск., Пе-
терб. та Київ. ун-тах, що свідчило 
про поступову професіоналізацію 
укр. історіографії, а також тала-
новитого приватного вченого-
аматора (П.Куліш). Проте процес 
професіоналізації укр. історіо-
писання серед. 19 ст. був істотно 
уповільнений, у т. ч. внаслідок 
погрому кирило-мефодіївських 
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41братчиків 1847, які поверну-
лися до повноцінного наук. та 
культ. життя лише на зламі до-
реформених і пореформених ча-
сів (проект петерб. «Основи»), а 
також через численні урядові об-
меження. Із «мовної програми» 
романтизму фактично розпочав-
ся проект «винайдення Украї-
ни», зокрема народилася відо-
ма формула М.Костомарова про 
«дві руські народності» (1861), 
яка нав’язувала поступове вио-
кремлення українства в коорди-
натах «Руського світу». Причому 
до костомаровської тези впритул 
наблизився М.Максимович ще у 
1830—40-х рр. (чернеткові нотат-
ки про психологічні відміннос-
ті великорусів та українців), хоч 
і не наважився винести ці розду-
ми на публічну дискусію з огляду 
на свій слов’янофільський кон-
серватизм. Тому ревізіоністський 
поворот П.Куліша у 1870-х рр. у 
певному розумінні був однією з 
можливих варіацій цього проек-
ту, позаяк він протиставляв ідеї 
сепарації від «Руського світу» 
думку про перерозподіл ролей у 
цьому культ. просторі. Ймовір-
но, саме звідси походить його 
поділ «Руського світу» на Ста-
ру та Нову Русь, з якого посту-
пово визріла контраверсійна ві-
зія П.Куліша про «возз’єднання» 
Русі. Отож дрібні, часом при-
падкові тексти укр. істориків-
романтиків відіграли неабияку 
роль у формуванні культ. прос-
тору України 19 ст. Більше того, 
романтичний фрагмент мис-
лення нав’язав цілісну програ-
му творення укр. історіописан-
ня в імперському культ. прос-
торі: листи та дрібні публікації 
М.Максимовича 1820—60-х рр., 
істор. монографії М.Костомаро-
ва 1860—70-х рр., врешті-решт 
багатотомники П.Куліша — 
«История воссоединения Руси» 
(т. 1—3. СПб., 1874—77), «Отпа-
дение Малороссии от Польши 
(1340—1654)» (т. 1—3. М., 1888—
89), написані в дусі пізнього ро-
мантизму з раціоналістичними та 
позитивістськими вкрапленнями. 
Водночас романтичні концепти 
були затребувані багатьма діяча-
ми національно-визвол. руху 2-ї 
пол. 19 ст. Так, романтичні ідеї 
відіграють помітну роль у мис-
леннєвих сполученнях укр. істо-
риків, які засвоїли натуралістич-
ну програму пізнання «першого» 
позитивізму, зокрема у відомій 
формулі В.Антоновича — «три на-
ціональні типи народні» (1888).

«Перший» позитивізм, який 
сягнув укр. теренів у 1860-ті рр., 
привніс на обшири історіописан-
ня нові пізнавальні й аксіологіч-
ні орієнтири, передусім гносео-
логічний оптимізм і раціоналізм, 
а також надзвичайну віру в силу 
знання та людського інтелек-
ту. Адепти позитивізму прагну-
ли «передбачити» минуле, щоби 
пізніше «перенести» на прий-
дешність раціонально осмисле-
ні та відкриті закони руху й бут-
тя «соціальної природи» — ідею 
невпинного чи «вічного» посту-
пу, детермінізм тощо. Крім того, 
позитивізм спричинився до ін-
телектуального оновлення укр. 
народництва, зокрема переходу 
його адептів від філологізму та 
етнографізму до обстоювання на-
туралістичного історизму й «ор-
ганічної» безперервності істор. 
процесу. Позитивізм успадкував і 
трансформував не лише класичні 
просвітницько-раціоналістичні 
зразки мислення, а й настано-
ви щодо поліпшення «приро-
ди» самої людини. Така специ-
фіка «першого» позитивізму (за 
версією О.Конта) спричинила-
ся до того, що чимало укр. інте-
лектуалів спершу сприймали цю 
стильову течію за посередниц-
твом просвітницької спадщини 
(В.Антонович, О.Лазаревський та 
ін.). Позитивізм згенерував і низ-
ку вимог до професіоналізації 
істор. науки, зокрема нав’язав 
формальну (часописи, т-ва) та не-
формальну (Київ. школа істори-
ків В.Антоновича) інституціона-
лізацію укр. історіописання. Сти-
льова формація «першого» пози-
тивізму з його натуралістичним 
сцієнтизмом виплекала й появу 
нових типів учених — професій-
них істориків із космополітични-
ми (М.Драгоманов) та культурно-
просвітницькими світоглядними 
настановами (В.Антонович), які 
почасти виявились і в їхніх упо-
добаннях стосовно дослідниць-
кого інструментарію — компара-
тивного й типологічного, а також 
у сприйнятих інтелектуальних 
впливах (теорія «мандрівних сю-
жетів» Т.Бенфея та антропологіч-
ні практики П.Топінара). Втім, 
попри потужні позитивістські ві-
яння 1860—80-х рр., укр. історіо -
писання було доволі строкатим. 
Приміром, візії В.Антоновича 
сполучали не лише пізньопрос-
вітницький, романтичний та 
позитивістський шари, а й чис- 
ленні вкраплення із тогочас- 
них антропологічних теорій, пру-

донізму, слов’янофільства тощо. 
Неабияким розмаїттям вирізня- 
лися й мисленнєві структури 
М.Драгоманова, що загалом спи- 
ралися на раціоналістично-по- 
зитивістський підмурок, але 
водночас адсорбували широкий 
спектр соціаліст., анархічних, лі-
беральних ідей 2-ї пол. 19 ст. 
Зрештою, натуралістична про-
грама «першого» позитивізму 
спричинилася до суцільного ево- 
люційного подання минувшини, 
зокрема відвела перші ролі в до-
слідницьких практиках історико-
генетичному методу, критично-
аналітичним процедурам та різ-
ного роду каузальним залежнос-
тям, що поступово нав’язували 
ідею детермінізму в конструю-
ванні світу минувшини. Вислі-
дом таких практик стала низка 
монографічних текстів, яка ство-
рила локально-регіональну «ево-
люційну палітру», себто серія
обласних монографій учнів В.Ан-
тоновича — «Болоховская зем-
ля и ее значение в русской ис-
тории» (К., 1878) М.Дашкевича, 
«История Северской земли до 
половины XIV ст.» (К., 1882) Д.Ба-
галія, «Очерк известий о Подоль-
ской земле до 1434 года» (К., 
1885) Н.Молчановського, «Очерк 
истории Волынской земли до 
конца XIV в.» (К., 1887) О.Анд-
ріяшева, «Очерк истории Киев-
ской земли от смерти Яро слава 
до конца XIV ст.» (К., 1891) 
М.Грушевського, «Очерк истории 
Кривичской и Дреговичской зе-
мель до конца XII ст.» (К., 1891) 
М.Довнар-Запольського, «История
Смоленской земли до начала 
XV в.» (К., 1895) П.Голубовського, 
«Очерк истории Полоцкой зем-
ли до конца XIV ст.» (К., 1896) 
В.Данилевича, «История Перея-
славской земли с древнейших 
времен до половины ХIII ст.» 
(К., 1897) В.Ляскоронського та ін.

Поважні зміни відбулися й 
на ниві інституціоналізації україн-
ського історіописання в останній 
чверті 19 — на поч. 20 ст., зокре-
ма, на теренах підрос. України 
сформувався ряд осередків місц./ 
губернських/регіональних істо - 
ри  ків, що мали краєзнавчий, 
пам’яткоохоронний та архівно-
археогр. профіль. Вони об’єд- 
нували як дослідників-аматорів, 
так і професійних науковців і 
громадсько-культ. діячів у вче-
них архів. губернських комісіях, 
церковно-археологічних к-тах, 
земських та ін. інституціях, зок-
рема в Житомирі (М.Коробка, 
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42 Вас.Кравченко, П.Тутковський,
О.Фотинський, Я.Яроцький та ін.), 
Кам’янці-Подільському (С.Вен гр -
 женовський, П.Вікул, М.Го го ць-
кий, О.Павлович, В.Пясець кий, 
М.Сімашкевич, Ю.Сіцінсь кий та
ін.), Катеринославі (нині м. Дніп- 
ро; В.Біднов, Д.Доро шенко, Я.Но-
вицький, В.Пічета, А.Синявський,
Д.Яворниць кий та ін.), Полтаві
(В.Бучневич, О.Левицький, І.Ф.Пав-
ловський, Л.Падалка, В.Пархомен-
ко та ін.), Сімферополі (О.Бер-
тьє-Делагард, І.Казас, Л.Кол-
лі, Ф.Лашков, А.Мар кевич, Ф.Ре-
бець, О.Ро манюк, О.Сеницький, 
Х.Ящуржинський та ін.), Чер ні- 
гові (А.Вер зилов, П.Доброволь-
ський, П.Я.До ро шенко, Я.Ждано-
вич, Г.Милора дович, В.Модзалев-
ський та ін.) та ін. Істор. студії
в цих регіональних осередках не 
вирізнялися концептуальними 
чи методологічними новаціями, 
порівняно з університетськими 
центрами (Харків, Київ, Одеса), 
і проводилися у межах імпер- 
ської науки, проте сприяли, з од-
ного боку, розширенню джерель-
ної бази історії України, а з дру-
гого — формували кадри місц. 
дослідників, тією чи ін. мірою 
заангажованих в укр. проблема-
тиці. Водночас на теренах підав-
стрійс. Галичини з її ліберальні-
шими умовами, порівняно з імпе- 
рією Романових, було засноване 
Наукове товариство імені Шев-
ченка, яке на межі 19—20 ст. по-
ступово набуло рис інституційно-
го універсалізму і фактично ста-
ло прообразом нац. укр. АН. На 
галицьких теренах розпочалася й 
реалізація монументального про-
екту великого наративу — бага-
тотомної «Історії України-Руси» 
(Львів—Відень—Київ, 1898—1936), 
який визрів здебільшого в річи-
щі позитивістських дослідниць- 
ких стратегій, зокрема привів 
до появи своєрідного типу укр. 
історика-енциклопедиста (М.Гру- 
шевський) із незвичайною жер-
товною самопосвятою та всео-
сяжним діапазоном наук. заці-
кавлень і практик.

«Історія України-Руси» М.Гру- 
шевського у типологічному пла-
ні належить до низки «вели-
ких» проектів нац. історій 19 — 
поч. 20 ст., які мали освяти-
ти та легітимізувати буття на-
цій і д-в у часі та просторі. Вод-
ночас монументальний багатотом-
ник М.Грушевського (його на-
зва фактично успадкувала відому 
пропозицію В.Антоновича про 
вживання у перекладних пра-

цях «Руської історичної бібліоте-
ки» (1886—1904) замість означен-
ня «малоросійський» дефініції 
«українсько-руський») не лише 
інтегрував здобутки романтиків і  
«перших» позитивістів, а й фак-
тично перевів проект «винайден-
ня» України, точніше конструю-
вання укр. історії, на новий рі-
вень. Наріжною віссю велико-
го тексту, навколо якої оберта-
лися практично всі мисленнєві 
структури М.Грушевського, ста-
ла майже «вічна» категорія на-
роду/нації, яку історик прагнув 
подати у всій еволюційній бага-
томанітності, генетичній тягло-
сті та фактографічній повноті. 
Водночас монументальний про-
ект М.Грушевського спричи-
нився до створення Галицької 
або Львівської історичної шко-
ли, до якої зазвичай зарахову- 
ють Б.Барвінського, Б.Бучинсь- 
кого, В.Герасимчука (Гарасимчу-
ка), Ф.Голійчука, І.Джиджору,
Ю.Кміта, М.Кордубу, І.Кревецького,
І.Крип’якевича, З.Кузелю, Ф.Сріб-
ного, О.Сушка, С.Рудницького, 
О.А.Терлецького, С.Томашівсько-
го, О.Чайківського, М.Чубатого, 
О.Целевича та ін. Наук. школи іс-
ториків започаткували й ін. учні 
В.Антоновича, зокрема Д.Багалій 
у Харків. ун-ті та М.Довнар-
Запольський у київ. ун-ті Свя-
того Володимира (історико-екон. 
школа рос. історії 16—17 ст.). 
Однак монументальний проект 
М.Грушевського, який виношу-
вався в руслі дослідницьких стра-
тегій «першого», згодом «критич-
ного» позитивізму, довелося реа-
лізовувати за культ. доби, відомої 
як Fin de Siècle чи Срібний вік 
(1890—1920), яка кинула низку 
інтелектуальних та культ. викли-
ків класичному історизму. Ці ви-
клики поклали край домінуван-
ню єдиного «великого» стилю у 
межах певної культ. епохи. Нато-
мість постало самобутнє багато-
голосся конкуруючих стильових 
пропозицій (соціологізація, віта-
лізм або філософія життя, неоро-
мантизм, неокантіанство, психо-
логізація, «критичний» чи модер-
нізований позитивізм, цикліч-
не подання минувшини та низка 
ін.), на тлі якого відбувався пере-
хід від традиційного/класичного 
до некласичного історіописання. 
Проте М.Грушевський прагнув 
зберегти еволюційну підоснову 
та генетичне подання побутуван-
ня нації як колективного «діяча-
героя» укр. історії, а також утри-
мати виразні сцієнтистські вимо-

ги до істор. письма. Це торува-
ло шлях до соціологізації історії 
за версією Паризької наук. шко-
ли (Е.Дюркгейм, Л.Леві-Брюль), 
хоч і не виключало вибірково-
го вживання певних ідей та кон-
цептів з обсягу ін. стильових про-
позицій (віталізму, психологізму, 
неоромантизму). Отож модерні-
зація традиційного/класичного у 
великому тексті М.Грушевського 
відбувалася в напрямі розширен-
ня натуралістичної («органічної») 
програми подання соціального 
та культ. світу, до якої вводили-
ся концепти віталізму, психоло-
гізму, соціологізму тощо. Проте 
послідовний еволюціонізм авто-
ра «Історії України-Руси» істотно 
ускладнював репрезентацію пе-
реломних подій, ситуацій і періо-
дів нац. історії. Тож конструк-
ція М.Грушевського потребувала 
введення спец. «транзитних» пе-
ріодів, які слід було «розмістити» 
поміж великими епохами, зокре-
ма двох занепадів (середина 14 та 
2-га пол. 18 ст.) і двох відроджень 
(кін. 16 — поч. 17 ст. і 19 ст.) укр. 
нац. життя. Така концептуаліза-
ція М.Грушевського вимагала до-
кладного відтворення різноманіт-
них шарів минувшини, переду-
сім соціальної та культ. площин, 
у межах яких здебільшого роз-
горталося істор. життя «народ-
ної маси». Тому у багатотомнику 
М.Грушевського йшлося не тіль-
ки про подання швидкоплинних 
перетворень «народного життя», 
а й про репрезентацію переходу 
сусп-ва від одного якісного стану 
до іншого, себто від уповільнено-
го, розміреного чи дещо приско-
реного еволюційного плину до 
несподіваного швидкого розвою, 
великого розмаху, раптового спа-
лаху і, врешті-решт, революц. ви-
буху (Хмельниччина).

На поч. 1920-х рр. культ. те-
рени, на яких побутувала нац. іс-
торіографія, вирізнялися поділом 
на кілька автономних академіч-
них середовищ, що формували-
ся у межах Рад. України, на за-
хідноукр. землях та в еміграцій-
них осередках Центр. Європи 
(Берлін, Варшава, Відень, Пра-
га, Подєбради та ін.). Однак до 
поч. 1930-х рр. зберігалися й пев-
ні можливості для наук. комуні-
кації та співпраці укр. учених, які 
перебували у зовсім різних світах. 
Така надзвичайна строкатість 
і розмаїтість соціокульт. умов 
спричинили поширення та кон-
куренцію різних дослідницьких й 
освіт. практик, перехрещування 
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43відмінних інтелектуальних впли-
вів і мотивацій в укр. історіопи-
санні міжвоєн. доби. Тому шоко-
ве сприйняття недавньої укр. ми-
нувшини спонукало до її нового 
переосмислення, зрештою до пе-
реформатування самої системи 
світоглядних координат, в якій 
конструювалася нац. історія. Та 
«травматична» рецепція «недав-
нього минулого», яка побутувала 
у писаннях учених-емігрантів, а у 
прихованому вигляді — у текстах 
науковців-гуманітаріїв на обши-
рах Рад. України, досить химер-
но співіснувала і сполучалася з 
революц. романтизмом і духом 
масових соціальних перетворень 
1920-х рр. Ці настрої циркулю-
вали в середовищі молодих рад. 
висуванців, інтелектуалів, мит-
ців та культурно-громад. діячів із 
лівацькою чи соціаліст. орієнта-
цією. На такому кризовому, по-
воєнному і заразом революційно-
романтичному тлі інтуїтивні й ір-
раціональні паростки у текстах 
українських істориків упродовж 
1920-х рр. трансформувались у 
могутню неоромантичну хвилю, 
зде більшого відому як держав-
ницький напрям в українській істо-
ріографії. Ця хвиля була настільки
потужною, що досягла навіть 
підрад. України, хоча часто-густо 
переховувалася під різноманіт-
ними інтелектуальними нашару-
ваннями, декларативними гасла-
ми чи обрядовою марксистською 
фразеологією. Водночас у між-
воєнні часи вимальовувалися та 
кристалізувалися й ін. пізнаваль-
ні орієнтири, пов’язані зі студію-
ванням істор. буття «масової лю-
дини». Така соціологізація на об-
ширах історіописання була своє- 
рідною реакцією на воєнну й 
революц. кризу часів I світ. війни. 
Відтак міжвоєнна культ. доба, 
яку метафорично можемо назва-
ти епохою «масової історії», хоч 
і з низкою застережень, вирізня-
лася стильовим розмаїттям, про-
те тією чи ін. мірою тяжіла до со-
ціологізму, зокрема сприймала/
відкидала/модифікувала/реагува-
ла на його настанови. Отож у 1-й 
третині 20 ст. намітилися аль-
тернативні версії конструювання 
укр. історії, які вимальовувалися 
в руслі неоромантизму та соціо-
логізації минувшини.

Неоромантизм продукував 
повернення до ідеалістичних, ір-
раціональних стратегій пояс-
нення істор. буття, а за великим 
рахунком — до інтуїтивного спо-
собу мислення, хоча такий пово-

рот у жодному разі не був всео-
хопним. Неоромантичні візії іс-
торії спиралися на еклектичну 
мішанину елементів позитивіз-
му, старого романтизму, неокан-
тіанства, дарвінізму, віталізму, 
расово-антропологічних та со-
ціологічних теорій кінця 19 — 
поч. 20 ст., зокрема сприймали-
ся як цікаві новації для інтелек-
туалів, які репрезентували «не-
державні» нації Європи. У широ-
кому сенсі неоромантизм пропо-
нував поєднання інтуїтивного й 
аналітичного способів мислення 
на модерністських засадах, себ-
то у вигляді незвичайних, інколи 
еклектичних сполучень. Неоро-
мантичні мотиви та ідеї просте-
жувалися у студіях багатьох укр. 
істориків 1920-х рр. на еміграції 
та західноукр. землях, зокрема у 
текстах М.Андрусяка, І.Борщака, 
В.Гарасимчука, І.Джиджори, Д.До - 
рошенка, І.Кревецького, І.Кри - 
п’я кевича, М.Кордуби, Т.Кос т -
ру би, Б.Крупницького, В.Кучабсь -
ко го, С.Наріжного, Д.Олянчина,
Є.Онацького, В.Січинського, О.Тер -
лецького, О.Шульгина, А.Яков-
ліва, а також у працях деяких
істориків на обширах УСРР 
(О.Оглоблина, Л.Окіншевича та ін.).
Найяскравішим речником укр. 
неоромантизму був В.Ли пинсь-
кий, який становив досить ціка-
вий тип приватного вченого з 
блискучим університетським ви-
школом, проте позбавленого інер-
ційних складових традиційних 
дослідницьких і культ. прак-
тик, які зазвичай побутували 
у мисленні більшості академіч-
них учених. Його концептуальна 
пропозиція вирізнялася неаби - 
якою креативністю та надзви-
чайним динамізмом, попри те, 
що продукувала консерватив-
ний політ. сенс — «класокра-
тичну державу» чи гетьманську 
хліборобську монархію. Отож 
конструкція укр. минувшини 
В.Ли пинського містила низку 
нео романтичних елементів і сю-
жетів, зокрема вводила культ 
«жерт венних героїв» та «великої 
людини» (харизматична модель). 
Ця героїзація історії у повоєн. 
текстах В.Липинського поступо-
во трансформувалася в ідею пер-
сональної репрезентації («персо-
ніфікацію») стихійних хотінь різ-
них спільнот (націй, класів, ста-
нів, політ. партій). Недаремно у 
працях В.Липинського містить-
ся ряд саморефлексій щодо ідей 
героїзму та жертовності в істо-
рії, зокрема приховане співстав-

лення з постаттю С.-М.Кри-
чевського в «Україні на пере-
ломі: замітках до історії україн-
ського державного будівництва в 
XVII-ім столітті»» (Київ—Відень, 
1920), роздуми про призначення 
письменника-теоретика в «Лис-
тах до братів-хліборобів» (Відень, 
1926) та ін. Заразом поважне міс-
це у візії В.Липинського посіда-
ють морально-етичні канони, які 
постають мірилами вартості ми-
нувшини (жертовність, ідея, іде-
ал, мучеництво тощо). Загалом 
візія В.Липинського нав’язувала 
харизматичну персоніфікацію та 
героїзацію, символістську есте-
тику і волюнтаристське потрак-
тування динамізму у світі істо-
рії, але з виразним соціологічним 
лейтмотивом, що тяжів до відо-
мих теорій циркуляції еліти за 
версіями В.Парето та Г.Моски. 
Іншу варіацію укр. неоромантизму 
репрезентував С.Томашівський — 
галицький інтелектуал і водно-
час один із найталановитіших га-
лицьких учнів М.Грушевського. 
С.Томашівський становив тип 
гуманітарія-культурника, хоч і з 
неабиякими громад. та політич-
ними амбіціями. Він сконструю- 
вав образ «політичного розвит ку 
України», передусім із перспек- 
тиви творення укр. нації та 
національно-політ. ідеї з вираз-
ним галицьким рефреном у на-
рисі «Українська історія: старин-
ні і середні віки» (Львів, 1919). 
Зокрема, С.Томашівський запро-
понував образ «сакрального три-
кутника» історичного розвитку 
України (Степ, Польща, Москов-
щина) та підніс істор. роль Га-
личини до загальнонац. масш-
табу. Його неоромантична ві-
зія була апологією ідеї Галичи-
ни («українського П’ємонту») 
та її виключної ролі, насампе-
ред культ. та політ. призначен-
ня в укр. історії. На відміну від 
концептуалізації В.Липинського 
тексти С.Томашівського виділя-
лися помітним віталістичним за-
барвленням і продукували низ-
ку культурницьких смислів. Укр. 
неоромантизм виплекав дві ві-
домі метафоричні формули мо-
дернізації проекту «винайден-
ня» України — через д-ву до на-
ції (В.Липинський) та через на-
цію до д-ви (С.Томашівський). 
У 1920-х рр. обидва інтелектуа-
ли публічно задекларували на-
міри перевести означені ін-
тенції до академічної царини у 
вигляді написання великих сту-
дій з укр. історії (проект 12-том-
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44 ної «Великої історії Галичини» 
С.Томашівського та «державної 
історії» В.Липинського), кот рі 
однозначно розглядалися як аль-
тернативні візії щодо «Історії 
України-Руси», проте ці задуми 
залишилися тільки на стадії їх 
виношування.

На відміну від неороман-
тичних візій соціологізація іс-
торії здебільшого спонукала до 
подання історії «знизу», хоч і 
з перспективи масових проце-
сів. У цьому напрямі ще напе-
редодні I світ. війни просувався 
М.Грушевський, який здебільшо-
го скептично, а подекуди й не-
гативно, сприймав концептуаль-
ні й інструментальні пропозиції 
неокантіанства, неоромантизму 
та феноменології. Проте воєнні 
та революц. події, еміграційні на-
строї та враження стали своєрід-
ним каталізатором, який змусив 
М.Грушевського доволі глибо-
ко зануритися в царину всесвіт-
ньої історії та соціології, зокре-
ма підштовхнув його до створен-
ня 1919 Укр. соціологічного ін-ту 
в Женеві (Швейцарія). Соціоло-
гічні «експерименти» спонука-
ли М.Грушевського до суттєвого 
розширення предметної області 
істор. студій з нац. та соціальної 
царини до культурознавчої й ет-
нологічної сфери. Отож у міжво-
єнну добу М.Грушевський більш 
критично ставився до стадіаль-
ного й «органічного» подання іс-
тор. процесу, яке вважав конвен-
ціональним. Проте еволюційний 
канон і надалі відігравав важли-
ву роль у його концептуалізації, 
хоча М.Грушевський відійшов 
від однолінійної репрезентації 
світу історії й поступово набли-
зився до багатолінійного по-
дання (чергування та змагання 
колективного й індивідуально-
го, визнання різних типів мис-
лення — примітивного чи «пре-
логічного» і сучасного, відмо-
ви від європоцентричного бачен-
ня світу тощо). М.Грушевський 
переважно сприймав соціоло-
гізацію минувшини за версією 
Е.Дюркгейма та Л.Леві-Брюля 
і засвоював впливи «психоло-
гії народів» за візією В.Вундта, 
котрі давали змогу модернізувати 
позитивістські стратегії в руслі 
подання «колективної людини» 
та світу її уявлень, але обме-
жували введення ірраціональ-
них елементів, які зазвичай роз-
глядалися як гіпотетичні. Зара-
зом М.Грушевський зберігав тра-
диції докладного фактологічного 

опису та ще й із виразним прос-
торовим історично-генетичним 
ухилом. Переведення таких на-
станов до «Історії України-Руси» 
спричинилося до того, що уста-
новчі концепти розмивалися 
величезною масою фактографії. 
Тому М.Грушевський опинився у 
своєрідному «зачарованому колі», 
позаяк уведення нових доповню-
ючих культуро знавчих й етноло-
гічних площин на ниві соціоло-
гізації минувшини нав’язувало 
опрацювання величезних фак-
тологічних масивів. Це перевер- 
шувало фізичні можливості од- 
ного вченого, навіть із такою 
фантастичною працездатністю, як 
у М.Грушевського, хоча після 
повернення до УСРР 1924 він 
створив Київську школу істори-
ків у системі ВУАН, яку нази-
вають культурно-історичною, а 
іноді — соціологічною (О.Бара-
нович, Т.Гавриленко, С.Глуш-
ко, П.Гляд ківський, К.Грушевська,
В.Де нисенко, В.Євфимовський, 
В.Іг на тієнко, М.Карачківський,
В.Костащук, Д.Кравцов, П.Не чи-
по рен ко, О.Павлик, Ф.Савченко, 
Є.Смолинська, О.Степанишина, 
М.Ткаченко, С.Шамрай, Л.Шев-
ченко, В.Юрке вич та ін.). Крім 
того, в укр. історіографії 1920-х рр. 
постало ще кілька наук. шкіл: 
Харківська соціально-економічна 
школа Д.Багалія (О.Багалій-Та -
таринова, О.Водолажченко, М.Гор-
 бань, А.Козаченко, Н.Мірза-Ава-
к’янц, О.Назарець, Д.Соловей та 
ін.); історико-правнича шко-
ла М.Василенка (С.Борисенко, 
В.Гришко, В.Новицький, Л.Окін-
шевич, І.Черкаський та ін.); 
марксистська школа М.І.Явор-
ського (З.Гуревич, М.Рубач, М.Сві-
д зинський та ін.).

Упродовж 1920-х рр. виник-
ла й низка інших варіацій со-
ціологізації укр. минувшини, зо-
крема теорія «єдиного процесу» 
М.Слабченка, яка розглядала всі 
нац. історії у світлі ряду «відхи-
лень» від магістральних тенден-
цій світ. розвитку. Концепту-
альна пропозиція М.Слабченка 
була вислідом строкатого, по-
части еклектичного стильового 
сполучення екон. матеріалізму, 
марксизму, теорії граничної ко-
рисності австрійс. екон. школи 
Е.Бем-Баверка та К.Менгера, ві-
зій В.Зомбарта про «буржуазний 
дух» і децентралізм соціально-
екон. життя та Г. фон Шмол-
лера про оцінку різних видів і 
форм госп. взаємин на підста-
ві спеціалізованих коефіцієн-

тів розвитку тощо. Ці концепти 
вживалися у багатотомних студі-
ях М.Слабченка — «Організація 
господарства України від Хмель-
нищини до Світової війни» («Ор-
ганизация хозяйства Украины 
от Хмельнищины до Мировой 
войны», ч. 1, т. 1—4. Одеса, 1922—
25; ч. 1, т. 5, вип. 1—2. К., 1927—
29), яка планувалася як 10-том-
ник, та 3-томнику «Матеріяли 
до економічно-соціяльної істо-
рії України ХIХ ст.» (т. 1. Одеса, 
1925; т. 2. К., 1927; гадають, що 
3-й т. автору видати не вдалося). 
Доволі своєрідну концепцію «гос-
подарської автономії» України ви-
сунув О.Оглоблин, який плану-
вав розгорнути її у 6-томній серії 
монографічних нарисів: «Очер-
ки истории украинской фабри-
ки: мануфактура в Гетманщине» 
([т. 1.] К., 1925), кріпацька ф-ка 
(т. 2), «Очерки истории украин-
ской фабрики: предкапиталисти-
ческая фабрика» ([т. 3.] К., 1925), 
внутр. організація ф-ки (т. 4), ка-
піталіст. ф-ка (т. 5—6). Із цього 
6-томника О.Оглоблина видру-
кувано лише 1-й та 3-й томи, а 
2-й т. був знищений рад. цензу-
рою 1931. О.Оглоблин за фор-
мальними ознаками належав до 
нового типу історика-висуванця, 
що з’явився на авансцені укр. іс-
торіописання протягом 1920-х рр, 
проте у стильовому та культ. пла-
ні суттєво відрізнявся від цього 
«ідеального типажу». Зокрема, 
він прагнув сполучити ідею «гос-
подарської автономії» з неоро-
мантичною концептуалізацією в 
дусі В.Липинського та поширити 
її на терени політ. і культ. історії 
України. Крім того, власну схему 
марксистсько-більшовицької соціо-
логізації історії запропонував і
М.Яворський. Ця концепція, по-
при вульгаризований матеріа-
лістичний детермінізм і суціль-
ну класову апологію, обстоювала 
самостійне подання укр. минув-
шини в історії народів СРСР, а в 
низці випадків навіть перегукува-
лася зі схемою М.Грушевського. 
Більше того, оригінальні соціо -
логічні мотиви, підходи й сю-
жети з’являлися у студіях ба-
гатьох тогочасних укр. істори- 
 ків, зокрема у працях Й.Гермай-
зе, К.Грушевської, Н.Мірзи-Ава -
к’янц, Л.Окіншевича, В.П.Пет-
рова, В.Романовського, К.Штепи 
та ін. Утім на зламі 1920—30-х рр. 
процес модернізації укр. історіо-
писання був зупинений. Нато-
мість розгорнулася тотальна ра-
дянізація національних, точніше 
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45республіканських, наративів, яка 
розпочалася із суцільної делімі-
тації культ. простору на два по-
лярних «континенти» — «свій» та 
«чужий». Водночас нав’язувалося 
ритуальне входження учених-
гуманітаріїв до рад. науки у ви-
гляді публічного «обряду каяття», 
що мав продемонструвати розрив 
із попередньою спадщиною. Від-
так у 1-й пол. 1930-х рр. унаслі-
док парт. чисток й інспірованих 
«дискусій» з викриття класової 
сутності наук. доробку провідних 
укр. істориків (М.Грушевського, 
О.Оглоблина, М.Яворського та 
ін.) постав доволі великий ма-
сив «покаянних» і «викриваль-
них» текстів. «Покаянний жанр» 
став тією знаковою межею, що 
відділила епоху порівняно «нор-
мальної» науки від доби, в яку, 
власне, народилися рад. історіо-
писання та його респ. проекції, 
зокрема укр. рад. історіографія. 
Руйнація ВУАН ґвалтовно обірва-
ла низку проектів в укр. історіопи-
санні міжвоєн. доби, пов’язаних з 
неоромантизмом та соціологіза-
цією минувшини.

У 2-й пол. 1930-х — на 
поч. 1940-х рр. розгорнулася од-
на з перших спроб створення 
укр. рад. наративу у серійному 
проекті «Нарисів з історії Укра-
їни», започаткованих у створено-
му 1936 Ін-ті історії України АН 
УРСР. У концептуальному сенсі 
ця серія видань відображала про-
міжний, переходовий стан то-
дішнього радянського гранд-на-
ративу, який набував рис цент-
ралістичного, великоросійського 
канону (т. зв. концепція приєд-
нання України до царської Ро-
сії як «меншого лиха») з телеоло-
гічним, жорстким формаційним і 
класовим поданням у дусі «обря-
дового» марксизму-ленінізму, але 
ще залишав певний, хоч і вель-
ми обмежений, простір для респ. 
історій, зокрема укр. минувши-
ни. Втім із 17-ти (згодом 20-ти) 
запланованих випусків «Нари-
сів з історії України» було вида-
но лише сім (1—4-й, 6-й, 8-й та 
11-й). Німецько-рад. війна 1941—
45, черговий погром Ін-ту історії 
України АН УРСР, що стався в 
серпні 1947, остаточно поховали 
плани продовження цієї видав-
ничої серії. Повоєнні часи при-
внесли на терени укр. рад. істо-
ріописання не тільки законсер-
вовану пізнавальну ситуацію, а 
й нові ідеологічні та репресивні 
кампанії, які поховали примар-
ні надії на лібералізацію тоталі-

тарного режиму, навіяні травне-
вою перемогою 1945. Проте тя-
жіння соціокульт. трансформа-
цій воєн. та повоєн. доби, попри 
їхню кон’юнктурність і скоро-
минущість, безперечно давалося 
взнаки на культ. та інтелектуаль-
них теренах, зокрема у взаєми-
нах центру і периферії. Перед-
усім особливого значення набу-
ли культ. та ідеологічні практики 
воєн. доби, які створили певний 
простір для «локального» чи місц. 
патріотизму, зокрема укр. рад. па-
тріотизму як мобілізуючого чин-
ника в умовах тяжкої німецько-
рад. війни. З ними пов’язують й 
обмежену лібералізацію культ. і 
дослідницьких практик ще в 
евакуаційний  (уфімський) період 
(1942—44) побутування укр. інте-
лектуалів з інституцій АН УРСР. 
Самобутнім наслідком таких 
спроб «патріотичної» репрезента-
ції стала ідея «нових соціалістич-
них» народів-націй. Окрім того, 
німецько-рад. війна стала важли-
вою межею і провідним чинни-
ком, який спричинився до фор-
мування нового — воєнного — 
покоління рад. істориків. Ця ге-
нерація мала не тільки досвід ви-
живання за складних обставин і 
умов тоталітарного режиму, а й 
специфічне світосприйняття, ви-
плекане спогляданням трагіч-
них та драматичних подій, зо-
крема їх неформального, та на-
віть приватного осмислення. У 
повоєнну добу зажевріли перші 
ідеологічні передвісники горе-
звісної концепції «возз’єднання». 
Її генезу пов’язують із дослід-
ницькими практиками ще кінця 
1930-х рр., зокрема зі становлен-
ням т. зв. концепції «давньорусь-
кої народності» як «спільної ко-
лиски» чи «спільного початково-
го періоду» трьох східнослов’ян. 
народів. Так, протягом 1949—50 
проводилися досить масштаб-
ні заходи з відзначення 10-річ-
чя «возз’єднання» укр. земель в 
«єдиній Українській Радянській 
державі», які у певному сен-
сі були своєрідним прологом до 
сумнозвісних тез ЦК КПРС 1954 
про т. зв. возз’єднання України з 
Росією. Ці парт. тези подавали-
ся як універсальний і навіть есен-
ційний концепт, що нав’язував 
цілісне та телеологічне подан-
ня минувшини з апріорною ге-
нералізацією укр. сюжетів у рад. 
культ. просторі, зокрема наміча-
лися як вихідна («давньоруська 
народність»), так і проміжні те-
леологічні віхи («возз’єднання», 

Жовтнева революція 1917), які 
претендували на роль універсаль-
них орієнтирів-дороговказів для 
наративів, що мали оспівувати не-
впинний «історичний поступ» до 
кінцевої мети — комуніст. май-
буття. Від кінця 1940-х рр. по-
туги академічних інституцій де-
далі більше концентрувалися 
навколо великих колективних 
праць, які сучасники саркастич-
но нарекли «колективістськими» 
багатотомниками, а укр. істо-
рія остаточно була переведена / 
транслювалася у формат істо-
рії УРСР. Саме в руслі «колек-
тивного» стилю було підготов-
лено й перші повоєнні курси з 
обсягу респ. наративу, зокрема 
два видання 2-томної «Історії 
Української РСР» (1-ше вид. — 
К., 1953—56; 2-ге вид. — К., 
1955—57). Зрештою, в серед. 
1950-х рр. розпочався процес лі-
бералізації рад. режиму, який на 
укр. теренах називають «запіз-
нілою відлигою» та пов’язують 
з «добою Шелеста» (1963—72). 
Після тривалих погоджень із 
парт. та контрольними орга-
нами 1957 розпочалося видан-
ня першого від 1932 (після лік-
відації ж. «Україна») респ. фа-
хового часопису — «Українсько-
го історичного журналу». Про-
тягом 1960-х — поч. 1970-х рр. 
з’явився цілий ряд укр. істориків 
(О.Апанович, І.Д.Бойко, І.Бутич, 
В.Голобуцький, І.Гуржій, Я.Дзира, 
О.Компан, І.Крип’якевич, О.Лу-
гова, М.Марченко, Ф.Шевченко 
та ін.) реформістського чи нон-
конформістського спрямування, які
у своїх текстах прагнули поміт-
но розсунути/обійти межі рад. 
гранд-наративу, принаймні його 
респ. версії. Первісно це розши-
рення відбувалося на ґрунті по-
трактування рівноправності Пе-
реяславського договору 1654, ви-
знання існування укр. держав-
ності чи її елементів за доби 
Б.Хмельницького, обстоювання 
тези про автономію Гетьманщи-
ни до серед. 18 ст., поширення 
концепту про колоніальне стано-
вище укр. земель в імперії Рома-
нових у 19 — на поч. 20 ст. тощо. 
Згодом мали місце спроби част-
кової реабілітації деяких укр. 
істориків (Д.Багалія, М.Драго-
манова, М.Костомарова, О.Ла за-
рев ського, О.Єфименко, Д.Явор -
ницького і навіть М.Грушевського 
й П.Куліша) та їхнього наук. до-
робку. Помітно розширилася й 
інституційна мережа укр. рад. іс-
торіописання, зокрема була за-
снована низка спеціалізованих 
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46 збірників, як-от «Історичні джере-
ла та їх використання» (вип. 1—7. 
К., 1964—72), «Історіографічні 
дослідження в Українській РСР» 
(вип. 1—6. К., 1968—73), «Се-
редні віки на Україні» (вип. 1—2. 
К., 1971—1973), «Український 
історико-географічний збірник» 
(вип. 1—2. К., 1971—72), поно-
вився випуск «Київської старови-
ни» (К., 1972), яка мала виходити 
у форматі щорічника, готувалася 
серія «Джерела з історії України», 
у межах якої надрукували тільки 
«Літопис Самовидця» (К., 1971), 
опрацьований Я.Дзирою. У 2-й 
пол. 1960-х — на поч. 1970-х рр. 
розроблялася ціла низка ін. 
науково-дослідних проектів, зо-
крема 2-томна «Історія Україн-
ської РСР» (К., 1967), 26-том-
на «Історія міст і сіл Україн-
ської РСР» (К., 1967—74), 4-том-
на «Радянська енциклопедія історії 
України» (К., 1969—72).

Утім 1972 новий поворот 
парт. курсу поклав край поту-
гам укр. істориків. Натомість на-
сунулася чергова хвиля гонінь на 
інакодумців і розкрутився махо-
вик репресій супроти укр. інте-
лігенції, зокрема були проведені 
чистки академічних інституцій 
під гаслом «боротьби з націо-
налістичними проявами», а та-
кож низки респ. вид-в і журна-
лів. Зі зміною політ. клімату на 
поч. 1970-х рр. в укр. рад. історіо -
графії безроздільно запанували 
офіц. погляди, котрі повсюдно та 
жорстко транслювалися як до ін-
дивідуальних монографій, так і до 
колективних праць. У такому дусі 
було «унормовано» й опублікова-
но найбільші колективні тексти з 
обсягу респ. наративу: 8-томник 
«Історія Української РСР» та її 
російськомовний відповідник — 
10-томник «История Украинской 
ССР» (К., 1981—85), а також ро-
сійськомовний 3-томник «Исто-
рия Киева» (К., 1982—86) та його 
укр. версія — «Історія Києва» 
(К., 1986—87). Більше того, чер-
гова, хоч і менш потужна, хвиля 
наук. і науково-популярних пуб-
лікацій наприкінці 1970-х — на 
поч. 1980-х рр. до т. зв. ювілею — 
325-річчя «возз’єднання» (1979) 
була скерована на підтримання й 
суцільну консервацію сумнозвіс-
них парт. тез 1954.

На відміну від перебігу пізна-
вальних ситуацій в УРСР, неза-
вершеність старих інтелектуаль-
них і культ. прорахунків перших 
десятиліть 20 ст., які в зх. думці 
перетворилися в надбання анна-

лів істор. думки, творила ту хит-
ку рівновагу між нац. традиціями 
та викликами, що постали після 
1945 на теренах еміграції та діа -
спори. Отож еміграційна й діа-
спорна історіографія тривалий час  
алишалася у полоні «травматич-
ного» досвіду Укр. революції 
1917—21 та незакінчених інте-
лектуальних проектів 1920-х рр., 
які тією чи ін. мірою продукува-
ли державницькі/неоромантич-
ні мотиви й настанови. Водно-
час неабияку роль у дослідниць-
ких практиках відомих учених-
емігрантів відігравало специфічне 
соціо- та етнокульт. становище 
еміграційної/діаспорної науки, 
яке після 1945 зазнало кількох 
істотних перетворень. Первісно 
це — славнозвісний період Ді-Пі 
(від англ. Displaced Persons — пе-
реміщені особи, тобто період пе-
реміщених осіб 1945—51/52), ві-
домий ще за знаною метафо-
ричною формулою письменни-
ка У.Самчука як «планета Ді-Пі». 
Визначальною характеристикою 
цього періоду стала концентра-
ція в камеральному просторі та-
борів багатьох відомих укр. уче-
них та інтелектуалів, що викли-
кало несподіваний і потужний 
сплеск дослідницьких, культ., 
освіт. практик у царині соціогу-
манітаристики, зокрема історіо-
писання. Заразом у напруже-
ній психологічній атмосфері ви-
мушеного очікування свого май-
буття співіснували інтелектуали 
та культурно-громад. діячі з від-
мінним соціальним і культ. до-
свідом, світосприйняттям, емо-
ційною вдачею та комунікатив-
ними потребами, регіональним 
представництвом. Отож кілька-
річні контакти в досить сталому 
таборовому середовищі викли-
кали своєрідний психологічний 
і культ. шок, який помітно зба-
гатив укр. науковців та інтелек-
туалів. Тому пізнавальна ситуа-
ція часів Ді-Пі спричинилася на 
ниві укр. історіописання не лише 
до цікавих академічних дискусій 
та появи багатьох студій, а й до 
низки оригінальних концепту-
альних пропозицій, як-от ідея іс-
торіографічного синтезу й пошу-
ки засад для нової періодизації іс-
торії України (Б.Крупницький, 
Л.Окіншевич), теорія «історич-
них епох» (В.Петров), спро-
би окреслити цивілізаційні, куль-
турологічні, хвильові і навіть
антропоцентричні виміри україн-
ської історії (Б.Крупницький, 
Л.Окіншевич, Д.Чижевський) та 

ін. У повоєн. час розгорнувся пе-
рехід європ. історіописання від 
макроісторії — «масової» та зне-
особленої, що домінувала впро-
довж 1-ї пол. 20 ст., до мікровізій, 
локальних і регіональних ракур-
сів репрезентації, людських вимі-
рів минувшини, які у 1960-ті рр. 
здобули назву «антропологічно-
го повороту». Ці трансформа-
ції викликали низку своєрідних 
рефлексій у студіях ряду істо-
риків (Л.Біласа, Б.Крупницько-
го, В.Петрова та ін.), проте, на 
жаль, не стали визначальними 
для укр. еміграційного/діаспор-
ного історіописання. Наступний 
період після трансатлантично-
го переїзду укр. наук. еміграції 
з повоєн. Європи до Канади 
та США зазвичай локалізуєть-
ся поч. 1950-х — кін. 1960-х рр., 
зокрема вирізняється печаткою 
перехідного стану, пов’язаного 
з новою адаптацією до північ-
но- та південно амер., австралій-
ських чи ін. обширів. Недаремно 
цей період називають добою «роз-
сіяння» (Б.Крупницький) чи «ор-
ганізаційної кризи» (Л.-Р.Винар), 
пов’язаною зі швидкоплинною 
зміною камеральної атмосфери 
таборових бараків на динамічне 
мультинац. сусп-во Пн. Америки 
із притаманним йому прагматиз-
мом та універсалізмом життєвих 
сценаріїв і повсякденних прак-
тик. Нові трансформації карди-
нально загострили проблему емі-
граційного статусу нац. історіо-
графії, зумовлену потребами ін-
теграції до зх. академічного світу. 
Але найбільше адаптаційні пере-
творення вплинули на світовід-
чування укр. істориків різних 
поколінь, які орієнтувалися на 
різні епістемологічні взірці: тра-
диційні, пов’язані з незавершени-
ми інтелектуальними і культ. по-
рахунками 1-ї пол. 20 ст., та но-
вітні, що постали на теренах зх. 
академічного світу. Отож дослід-
ницькі практики багатьох істо-
риків на еміграції розгортали-
ся в царині інтелектуальних по-
рахунків з історіографічною тра-
дицією. Так, у руслі цих наук. 
інтенцій постала низка відомих 
текстів О.Оглоблина еміграцій-
ної чи діаспорної доби, зокрема 
його студії з досить характерни-
ми сюжетами — нова персоні-
фікація образу Великого геть-
мана Б.Хмельницького, яка роз-
ширювала і навіть реконцептуа-
лізувала візію «великої» людини 
В.Липинського, спроба вибуду-
вати харизматичну модель подан-
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47ня гетьмана І.Мазепи на культур-
ницькій підоснові мазепинсько-
го Ренесансу, автономістсько-
патріотична ревізія образу Ста-
рої України / Старої Малоросії, 
висунутого О.Лазаревським та 
ін. Зрештою, протягом 1950—
60-х рр. укр. академічна спільно-
та на еміграції переживала період 
первісної чи початкової інтегра-
ції до інтелектуального середо-
вища, соціо- та етнокульт. умов 
північноамер. сусп-ва. Вочевидь, 
цей період добіг кінця зі створен-
ням українсько-американських 
та українсько-канадських інсти - 
туцій на зламі 1960—70-х рр. 
1968 були засновані кафедри 
укр. мови, літератури та історії 
України (від 1973 — Укр. наук. 
ін-т) у Гарвардському ун-ті під 
кер-вом О.Пріцака та І.Шевченка, 
а 1975—76 був створений Канад. 
ін-т укр. студій при Ун-ті Аль-
берти в м. Едмонтон (Канада) 
на чолі з М.Лупулом й І.Лисяком-
Рудницьким. Крім того, виникли 
і фахово-професійні асоціації до- 
слідників, зокрема Українсь-
ке історичне товариство (1963). 
Також в українській зарубіжній 
історіографії наприкінці 1960-х — 
на початку 1980-х рр. з’явила- 
ся нова, здебільшого англомов- 
на генерація науковців-гуманіта- 
ріїв, до якої зараховують чима-
ло діас порних учених, таких як 
Б.Клід, С.Величенко, Г.Грабович,
Т.Гун чак, З.Когут, Б.Кравченко,
П.-Р.Ма гочій, І.-М.Мигул, М.Па лій,
Т.Приймак, С.Сеник, Р.Сер-
бин, О.Сидоренко, Ф.-Е.Сисин, 
Р.Сольчаник, Д.Струк, О.Суб-
тельний, І.-П.Химка, Р.Шпорлюк 
та ін. Відтак нові зав дання укр. іс-
торіописання 1970—80-х рр. фор-
мулювалися переважно у контек-
сті вимог і стандартів північноаме-
риканської та західноєвропейської 
концептуалізації, хоч відчувався
істотний брак кадрів, передусім 
у царині медієвістики та ранньо-
модерної історії України. Поя- 
ва нових науково-дослідних ін-
ституцій, англомовного поколін-
ня вчених-українців та новітніх 
інтелектуальних і світоглядних 
орієнтирів привела до трансфор-
мації укр. історіописання у США 
та Канаді. Відтак діаспорна наука 
поступово втрачала еміграційний 
статус та набувала зх. інтелекту-
альних та інституційних рис, хоч 
і зі своєрідними укр. наук. за-
цікавленнями у межах мульти-
культ. академічної спільноти. 
Проте трансформаційні процеси 
укр. науки в діаспорі повною мі-

рою так і не були завершені, по-
заяк політ. та ідеологічне проти-
борство на теренах біполярного 
світу перманентно підживлювало 
й актуалізувало травматичний до-
свід національно-визвол. змагань 
і II світ. війни. Зокрема, зазнали 
фіаско спроби зав’язати інтелек-
туальні та культ. контакти ряду 
зх. науковців укр. походження з 
їхніми колегами на теренах Рад. 
України наприкінці 1960-х — на 
поч. 1970-х рр. За таких переду-
мов укр. зарубіжне історіопи-
сання хоч-не-хоч виступало як 
ідео  логічний та культ. контрагент 
до рад. історіографії у біполяр-
ній системі координат, що поста-
ла за часів «холодної війни». Ста-
новище ідеологічної, культ. та ін-
телектуальної опозиції еміграцій-
ної/діаспорної історіографії до 
укр. рад. історіописання спричи-
нилося до формування її пара-
дигматичних взірців. Адже дух та 
логіка суцільного протиборства у 
зх. світі повоєн. доби, що сполу-
чилися з легітимаційними потре-
бами незавершеного проекту укр. 
нац. гранд-наративу 1-ї трети-
ни 20 ст., значною мірою спри-
яли консервації державницько-
патріотичних орієнтирів та ар-
хаїчних дослідницьких страте-
гій ряду істориків навіть до кін. 
1980-х рр., попри низку успішних 
інституційних проектів.

Від 1986 в рад. історіописанні 
та його респ. версіях розпочалася 
лібералізація ідеологічних канонів, 
яку пов’язують зі славнозвісною 
перебудовою М.Горбачова: роз-
ширення кола «дозволених» тем 
і проблем, зняття табу на згаду-
вання й висвітлення ряду істор. 
особистостей під гаслом реабілі-
тації та «повернутих імен», впро-
вадження поміркованої крити-
ки парт. політики за доби сталі-
нізму, зокрема т. зв. викривлень, 
спотворень, перекручень тощо. 
Кампанія гласності доволі швид-
ко привела до первісного усві-
домлення істотних провалів і ве-
личезних лакун у панівній репре- 
зентації історії народів СРСР, 
зокрема історії України, котрі 
афористично охрестили «білими 
плямами». Відтак розгорнулася 
хвиля перегляду наявних підходів 
і концепцій, які на зламі 1980-х — 
1990-х рр. становили строкате й 
дивне сполучення візій антиста-
ліністів, шістдесятників, рад. тра-
диціоналістів і консерваторів, 
прихильників різних версій «чис-
того» або «первісного» марксиз-
му, адептів різних нац. прочитань 

історії, прибічників різноманіт-
них зх. дослідницьких стратегій. 
Водночас хвиля демократизації 
зумовила інтенсивне становлен-
ня неформального культ. прос-
тору, який висував новітні ви-
моги до освоєння й переосмис-
лення минувшини, зокрема в 
контексті нац., конфесійних, по-
літ., громад. та ін. практик. Але 
справжній злам у соціогуманіта-
ристиці стався з розгортанням 
масових національно-культ. та 
національно-політ. рухів 1987—
90 на теренах низки республік 
СРСР, які трансформувалися у 
хвилю суверенізації 1989—91, 
що спричинило висунення низ-
ки альтернативних візій не тіль-
ки щодо окремих подій, явищ 
та постатей, а й цілих періо-
дів — т. зв. білих полів з обся-
гу укр. минувшини, як-от ре-
волюція 1917—21, «розстріляне 
відродження» 1920-х рр., Голо-
домор 1932—33, політ. репресії 
1930-х — поч. 1950-х рр. та ін. 
Після серпневого заколоту 1991 
у Москві та подальшого розпа-
ду СРСР на ряд нац. д-в у по-
страд. історіописанні склалася 
пізнавальна ситуація т. зв. мето-
дологічного «вакууму» чи хаосу на 
тлі величезного розширення фак-
тографічного матеріалу. Водно-
час творення держ. інститутів в 
Україні спричинило потужні ет-
нокульт. запити до наук. спіль-
ноти, які швидко піднесли ле-
гітимаційну функцію істор. на-
уки, себто освячення існування 
незалежних країн — колиш. со-
юзних республік — в інтелекту-
альному, культ., інформаційно-
му та ідеологічному сенсах. За-
садничим інтелектуальним век-
тором пострад. укр. історіографії 
1990-х рр. стало «відкриття» забо-
роненої спадщини та повернення 
«репресованих праць» до широко-
го наук. обігу. Передусім публіку-
валася та перевидавалася класич-
на спадщина з обсягу укр. істо-
рії, зокрема студії В.Антоновича, 
Д.Багалія, М.Грушевського, Д.До- 
 рошенка, М.Драгоманова, І.Кри-
п’якевича, М.Костомарова, О.Ог- 
лоблина, Н.Полонської-Ва силенко, 
Д.Яворницького. Зара зом неаби-
якої популярності набули пере-
кладні студії діаспорних учених, у 
т. ч. Г.Грабовича, А.Жуковського, 
З.Когута, І.Лисяка-Рудницького,  
П.-Р.Магочого, О.Пріцака, Ф.-Е.Си- 
сина, О.Субтельного, Р.Шпорлю-
ка. Причому окремі переклад-
ні праці мали феноменальний 
успіх у культ. просторі, зокрема 
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48 на освіт. ниві. Приміром, англо-
мовна «Україна: історія» (1988) 
О.Субтельного, яка перевида-
валася укр. мовою 1991, 1992 та 
1993, російською 1994, болгар-
ською 1995, посіла місце найпо-
пулярнішого посібника з істо-
рії України у 1-й пол. 1990-х рр. 
Всеохопна легітимаційна хвиля 
та блискавична актуалізація «за-
бороненої» й «репатрійованої» іс-
торіографічної спадщини, котрі 
породили новітню «романтиза-
цію» минувшини, загалом ви-
значили провідні напрями кон-
цептуалізації в укр. історіописан-
ні 1990-х рр., які розгорталися в 
напрямі телеології нац. історій 
з їхніми провідними концепта-
ми — д-ви, народу/нації, еліти, 
державотворчих ідей тощо.

Таким чином, протягом 
1990-х рр. уперше у 20 ст. відбу-
лися кардинальні та повсюдні ре-
візії радянської, а почасти й ім-
перської історії, місце яких за-
ступили нац. репрезентації істо-
рії України. Проте легітимація та 
«романтизація» породили й виро-
блення своєрідних, іноді спроще-
них канонів історіописання, що 
побутували у вигляді подібнос-
ті провідних сюжетів, однотип-
ності мовних протоколів, реадап-
тації класичних дослідницьких 
стратегій, суцільної національно-
державницької актуалізації тощо. 

Утім від кінця 1990-х рр. в 
укр. історіографії шириться кри-
тика легітимації чи «націоналіза-
ції» пострад. візій історії України, 
яка тісно пов’язана з інтелек-
туальними впливами зх. думки, 
а також відповідною політи-
кою знання (відкриттям відді-
лень міжнар. фондів, грантовою 
підтримкою, програмами стажу-
вання й обміну тощо), що спри-
чинило поширення антрополо-
гічних, цивілізаційних, муль-
тикульт. та постмодерністських 
епістемологічних взірців і стра-
тегій подання минувшини. При-
міром, провокативна англомов- 
на розвідка «Чи має Україна 
історію?» (1995) амер. русиста 
М. фон Гагена спричинила ці-
каву наук. полеміку та отримала 
ряд послідовників, які тією чи ін. 
мірою наслідували висунення та-
ких чи подібних запитів до укр. 
історії та історіописання. Напри-
кінці 1990-х — на поч. 2000-х рр. 
циркулювали спроби осмислен-
ня становища укр. історіописан-
ня в контексті загальносвіт. тен-
денцій, зокрема у світлі понять 
«криза історіографії» чи «кри-

за історичної науки». Ці концеп-
ти безпосередньо чи опосередко-
вано пов’язані з дискусіями на-
вколо методологічної/епістемо-
логічної кризи в зх. істор. науці 
в 1970—80-х рр., які мають низ-
ку різнорідних означень, як-от 
«лінгвістичний поворот», «ситуа-
ція Постмодерну», «відродження 
наративу», «наративний ренесанс», 
«постмодерністський виклик». Із
цією полемікою до укр. істо-
ріописання поступово входять 
світ. та європ. новації, у т. ч. ві-
зії франц. філософа М.Фуко про 
епістему (репрезентацію знання 
як співвідношення між слова-
ми та речами) та дискурси (мовні 
форми подання епістем), страте-
гії деконструкції (термін нім. фі-
лософа М.Гайдеггера), ідеї піоне-
рів лінгвістичного повороту, пе-
редусім амер. вченого Г.Вайта, 
хоча культ. поле їхнього поши-
рення залишалося доволі сег-
ментованим і строкатим. Врешті, 
від поч. 2000-х рр. виокремилися 
прихильники різних методологіч-
них орієнтацій і дослідницьких 
стратегій, що істотно впливає на 
перебіг пізнавальних ситуацій у 
сучасній укр. історіографії. Про-
тягом 2000-х рр. дискутували-
ся питання про співвідношення 
соціокульт. імпульсів, розривів і 
континуїтету в укр. історії, її лі-
нійне, багатолінійне, нелінійне та 
гілчасте подання, темпи й інтен-
сивність істор. руху, регіонально-
просторову й етнокульт. конфігу-
рацію, вузлові перетини або точ-
ки біфуркації, можливості мік-
ро- та макропідходів, сполучен-
ня культурно-антропологічних, 
цивілізаційних та соціологічних 
образів минулого, етноцентризм і 
мультикультурність тощо. Поши-
рення інтелектуальних новацій і 
входження молодшого поколін-
ня до нац. корпорації істориків 
у 2000-х рр. спричинилися й до 
появи перших постмодерністських 
експериментів, які представлені 
епізодично, переважно на ниві 
культ. та інтелектуальної, почас-
ти соціальної, історії. Водночас 
певної популярності набули дис-
курсивні практики на ниві усної, 
жіночої та постколоніальної істо-
рії, політики пам’яті, історії по-
всякденності тощо. Загалом укр. 
історіо писання 2000-х рр. виріз-
нялося динамічним співіснуван-
ням прихильників концептуалі-
зації та подання історії України 
як у межах традиційних, так і мо-
дерністських та постмодерніст-
ських дослідницьких стратегій.

Революц. та воєнні події 
2014—18 в Україні кардиналь-
но трансформували горизонт 
очікувань і перспектив на те-
ренах укр. історіографії, зокре-
ма започаткували новітні обри-
си соціального опредметнення 
істор. часу на довоєнну/дорево-
люц. та воєнну добу. Відтак іс-
тотно змінився спектр викли-
ків укр. історіо писання, з-поміж 
яких вирізняють зокрема такі: 
повноцінна й розгорнута репре-
зентація регіонально-обласної та 
мультикультурної палітри в сучас-
них конструкціях історії України; 
осмислення й переформатуван-
ня засад і принципів функціону-
вання фахової корпорації укр. іс-
ториків; включення й інтеграція 
укр. науки до європ. та світ. ака-
демічної спільноти, зокрема по-
дання національної минувшини в 
загальноєвропейських і всесвітніх 
контекстах. Ці виклики укр. іс-
торіографії корелюються з масш-
табними процесами глобаліза-
ції світ. та європ. історіописання, 
зокрема з пошуками нових епіс-
темологічних взірців (неораціо-
налізм), аксіологічних орієнтирів 
та мультикульт. стратегій подан-
ня минувшини.
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Историография средних веков: V в. — 
середина XIX в.: лекции. М., 1963; 
Вайнштейн О.Л. Западноевропейская 
средневековая историография. М.—
Л., 1964; Pelenski J. Soviet Ukrainian 
Historiography after World War II. «Jah-
rbücher für Geschichte Osteuropas», 
1964, bd. 12, h. 3; Horak S.M. Ukrainian 
Historiography 1953—1963. «Slavic Re-
view», 1965, vol. 24, no. 2; Гросул Я.С., 
Мохов Н.А. Историческая наука Мол-
давской ССР. М., 1970; Полонська-
Василенко Н. Українська історіогра-
фія. Мюнхен, 1971; Комаренко Н.В. 
Установи історичної науки в Україн-
ській РСР (1917—1934). К., 1973; Прі-
цак О. Чому катедри українознавства 
в Гарварді?: вибір статей на теми на-
шої культурної політики (1967—1973). 
Кембридж—Нью-Йорк, 1973; Розви-
ток історичної науки на Україні за 
роки Радянської влади. К., 1973; Ца-
мутали А.Н. Борьба течений в русской 
историографии во второй половине 
ХIX века. Л., 1977; Мыцык Ю.А. Укра-
инские летописи XVII века. Днепро-
петровск, 1978; Vernadsky G. Russian 
Historiography: A History. Belmont, 
1978; Тихомиров М.Н. Русское летопи-
сание. М., 1979; Wynar L. The Present 
State of Ukrainian Historiography in So-
viet Ukraine: A Brief Overview. «Na-
tionalities Papers», 1979, vol. 7, no. 1; 
Досталова Р. Византийская историо-
графия (характер и формы). «Визан-
тийский временник», 1982, вып. 43; 
Киреева Р.А. Изучение отечественной 
историографии в дореволюционной 
России с середины ХIХ в. до 1917 г. 
М., 1983; Коваленко Л.А. Історіографія 
історії Української РСР від найдавні-
ших часів до Великої Жовтневої соці-
алістичної революції (посібник для 
студентів). К., 1983; Плохий С.Н. 

Освободительная война украинского 
народа 1648—1654 гг. в латиноязычной 
историографии середины XVII века. 
Днепропетровск, 1983; Гутнова Е.В. 
Историография истории средних ве-
ков. М., 1985; Ковальский Н.И.,
Мы цык Ю.А. Украинские летописи. 
«Вопросы истории», 1985, № 10; Ула-
щик Н.Н. Введение в изучение бело-
русско-литовского летописания. М., 
1985; Историография истории Укра-
инской ССР. К., 1986; Санцевич А.В., 
Комаренко Н.В. Развитие историчес-
кой науки в Академии наук Украин-
ской ССР: 1936—1986 гг. К., 1986; 
Mackiw T. The Development of Ukrai-
nian Historiography. «Ukrainian Re-
view», 1986, vol. 34, no. 2—4; Барг М. 
Эпохи и идеи: становление историз-
ма. М., 1987; Сарбей В.Г. Очерки по 
методологии и историографии исто-
рии Украины (период капитализма). 
К., 1989; Чичуров И.С. Политическая 
идеология средневековья (Византия и 
Русь). М., 1991; Velychenko S. National 
History as Cultural Process: A Survey of 
the Interpretations of Ukraine’s Past in 
Polish, Russian, and Ukrainian Histori-
cal Writing from the Earliest Times to 
1914. Edmonton, 1992; Дуров В.С. Худо-
жественная историография Древнего 
Рима. СПб., 1993; Шапиро А.Л. Русская 
историография с древнейших времен 
до 1917 г.: учебное пособие. М., 1993; 
Velychenko S. Shaping Identity in Eastern 
Europe and Russia: Soviet Russian and 
Polish Accounts of Ukrainian History, 
1914—1991. New York, 1993; Subtel-
ny O. The Current State of Ukrainian 
Historiography. «Journal of Ukrainian 
Studies», 1993, vol. 18, no. 1/2; Трельч Э. 
Историзм и его проблемы: логичес-
кая проблема философии истории. 
М., 1994; Потульницький В.А. Нариси 
з української політології (1819—1991): 
навчальний посібник. К., 1994; Толоч-
ко П.П. Літописи Київської Русі. К., 
1994; Бибиков М.В. Византийская ис-
торическая проза. М., 1996; Кравчен-
ко В.В. Нариси з української історіо-
графії епохи національного Відро-
дження (друга половина XVIII — се- 
реди на ХIХ ст.). Х., 1996; Советская ис-
ториография. М., 1996; Стельмах С.П. 
Історична думка в Україні ХIХ — по-
чатку ХХ століття. К., 1997; Биби-
ков М.В. Историческая литература Ви-
зантии. СПб., 1998; Ващенко В.В. Лек-
ції з історії української історичної 
науки другої половини ХIХ — почат-
ку ХХ століття (М.І. Костомаров, 
В.Б. Ан тонович, М.С. Грушевський): 
навчальний посібник. Дніпропет-
ровськ, 1998; Кондратюк К., Білян П. 
Видатні історики України ХХ ст.: 
історіографічні нариси. Тернопіль, 
1998; Кривушин И.В. Ранневизантий-
ская церковная историография. СПб., 
1998; Кроче Б. Теория и история исто-
риографии. М., 1998; Данилюк Д.Д. Іс-
торична наука на Закарпатті (кінець 
XVIII — перша половина ХХ ст.). 
Ужгород, 1999; Зашкільняк Л. Методо-
логія історії: від давнини до сучаснос-
ті. Львів, 1999; Коцур В.П., Коцур А.П. 
Історіографія історії України: курс 
лекцій. Чернівці, 1999; Колесник І.І. 

Українська історіографія: XVIII — по-
чаток ХХ ст. (навчальний посібник 
для студентів вищих навчальних за-
кладів). К., 2000; Іванко А.Б. Історики 
України ХIХ—ХХ ст. (нариси україн-
ської історіографії). Кіровоград, 2001; 
Масненко В. Історична думка та націо-
творення в Україні: кінець ХIХ — 
перша третина ХХ ст. К.—Черкаси, 
2001; Могильницкий Б.Г. История ис-
торической мысли ХХ века: курс лек-
ций, вып. 1—2. Томск, 2001; Семян-
чук А. Беларуска-літоўскія летапісы і 
польскія хронікі. Мінск, 2001; Кондра-
тюк К. Українська історіографія 
ХIХ — початку ХХ століть: основні 
напрями і концепції. Львів, 2002; По-
тульницький В.А. Україна і всесвітня іс-
торія: історіософія світової та україн-
ської історії XVII—XX ст. К., 2002; 
Вен П. Как пишут историю: опыт 
эпистемологии. М., 2003; Головко В. 
Історіографія кризи історичної нау- 
ки: український контекст. К., 2003; 
Нечухрин А.Н. Теоретико-методологи-
чес кие основы российской позити-
вистской историографии (80-е гг. 
XIX в. — 1917 г.). Гродно, 2003; Саве-
льева И.М., Полетаев А.В. Знание о про-
шлом: теория и история, т. 1—2. СПб., 
2003—06; Historiography in the Middle 
Ages. Leiden—Boston, 2003; Історіогра-
фічний словник: навчальний посібник 
для студентів історичних факультетів 
університетів. Х., 2004; Калакура Я.С. 
Українська історіографія: курс лекцій. 
К., 2004; Нові перспективи історіопи-
сання. К., 2004; Українська історіо-
графія на зламі ХХ і ХХI ст.: здобутки 
і проблеми. Львів, 2004; Вирський Д. 
«Дискурс про козаків» (характеристи-
ки українського козацтва в річпоспо-
литській історіографії останньої тре-
тини XVI — середини XVII ст.). К., 
2005; Iggers G. Historiography in the 
Twentieth Century: From Scientific Ob-
jectivity to the Postmodern Challenge 
with a new epilogue. Middletown, 2005; 
Стельмах С. Історична наука в Украї-
ні епохи класичного історизму: ХIХ — 
початок ХХ століття. К., 2005; Ващее-
ва И.Ю. Евсевий Кесарийский и ста-
новление раннесредневекового ис- 
торизма. СПб., 2006; Дзира І.Я. Ко-
зацьке літописання 30-х — 80-х рр. 
XVIII ст.: джерелознавчий та історіо-
графічний аспекти. К., 2006; Зашкіль-
няк Л. Сучасна світова історіографія: 
посібник для студентів історичних спе-
ціальностей університетів. Львів, 2007; 
Попова Т.Н. Историография в лицах, 
проблемах, дисциплинах: из истории 
Новороссийского университета. Одес-
са, 2007; Breisach E. Historiography: 
ancient, medieval, modern. Chicago, 
2007; Вирський Д. Річпосполитська іс-
торіографія України (XV — середина 
XVII ст.), ч. 1—2. К., 2008; Бовгиря А. 
Козацьке історіописання в рукопис-
ній традиції XVIII ст. К., 2010; Богда-
шина О.М. Позитивізм в історичній 
науці в Україні (60-ті рр. ХIХ — 
20-ті рр. ХХ ст.). Х., 2010; Терминоло-
гия исторической науки. Историопи-
сание: сборник статей. М., 2010; Репи-
на Л.П. Историческая наука на рубеже 
ХХ—ХХI вв.:  социальные  теории  и
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историографическая практика. М., 
2011; Суриков И.Е. Очерки об истори‑
описании в классической Греции. М., 
2011; Академічні й доакадемічні обра‑
зи української історіографії. К., 2012; 
Иггерс Г., Ван Э. Глобальная история 
современной историографии. М., 2012; 
Историческая наука сегодня: теории, 
методы, перспективы. М., 2012; Вир-
ський Д. Роксолани серед Сарматів: річ‑
посполитська історіографія України (кі‑
нець XV ст. — 1659). К., 2013; Колес-
ник І. Українська історіографія: кон‑
цептуальна історія. К., 2013; Кісе-
льова Ю.А. Становлення та розвиток
історіографії в імператорському Хар‑
ківському університеті. Х., 2014; Ясь О.
Історик і стиль: визначні постаті 
українського історіописання у світлі 
культурних епох (початок ХIХ — 80‑ті 
ро ки ХХ ст.), ч. 1—2. К., 2014; Віл-
кул Т. Літопис і хронограф: студії з 
домонгольського київського літопи‑
сання. К., 2015; Світло й тіні укра‑
їнського радянського історіописання: 
матеріали міжнародної наукової кон‑
ференції (Київ, Україна, 22—23 трав‑
ня 2013 р.). К., 2015; Історик і Вла‑
да. К., 2016; Колесник І. Інститут
історії України: нове українське від‑
родження. К., 2016; Позитивізм: реф‑
лексії щодо класичної моделі історі‑
описання: матеріали круглого столу. 
Х., 2016; Тель вак В., Педич В. Львів‑
ська історична школа Михайла Гру‑
шевського. Львів, 2016; Ясь О. «На 
чолі республіканської науки…»: Ін‑
ститут історії України (1936—1986): 
нариси з інституціональної та інте‑
лектуальної історії (до 80‑річчя уста‑
нови). К., 2016; Попова Т.Н. Жизне‑
описание ученого‑историка на пере‑
крестке историографических тради‑
ций: Теория. Методология. Практика. 
Одесса, 2017; Яремчук В.П. Українська
історіографія: суспільно‑політична іс‑
торія: посібник. Острог, 2017; Нари‑
си з соціокультурної історії україн‑
ського історієписання: субдисциплі‑
нарні напрями. К., 2018; Попова Т.Н.
Дисциплинарный образ науки: под‑
ходы и понятия. Одесса, 2019.

О.В. Ясь.

ДоісториЧна ДоБа

Палеоліт

Сліди праісторії на землях, 
що нині становлять територію 
України, сягають найдавнішого 
етапу людського існування — па-
леоліту.

Палеоліт як початковий етап 
існування людини тривав бл. 
3 млн років. Умовно його поділя‑
ють на ранній — 3 млн — 40 тис. 
років тому і пізній — 40—10 тис. 
років тому. У добу раннього па‑
леоліту відбулося відокремлен‑
ня людини від тваринного світу, 
розпочався процес виготовлення 
знарядь праці та вдосконалення 
трудових навичок, сформували‑
ся основи сусп. орг‑ції людських 

колективів, а також виникли по‑
чатки духовної к‑ри.

На укр. землях первісні люди, 
архантропи, з’явилися бл. 1 млн 
років тому. Найдавніший комп‑
лекс знахідок цієї доби виявле‑
но поблизу с‑ща Королево Вино‑
градівського р‑ну на Закарпат‑
ті. Крім Закарпаття, архантропи 
селилися в Криму та в Пн.‑Сх. 
Приазов’ї, а дещо пізніше — на 
землях сучасної Житомирщини. 
Загалом в Україні виявлено кіль‑
ка десятків їхніх стоянок.

Кам’яні знаряддя праці дав‑
ні люди виготовляли переважно 
з кременю, що найбільш придат‑
ний для розколювання на плас‑
кі міцні уламки з гострими кра‑
ями. Крім кременю, широко ви‑
користовували також кварцит, 
андезит, обсидіан тощо. Поши‑
реними були чопери (знаряддя з 
гальки, краї якої оббито з одно‑
го боку), ручні рубила, колуни та 
різні вироби на відщепах.

З часом первісні люди навчи‑
лися користуватися вогнем, що 
добувався спочатку з природних 
джерел (пожежі від блискавок та 
вивержень вулканів), а згодом і 
штучним способом.

Подальша еволюція людини 
привела до появи 230 тис. років 
тому її нового виду (підвиду) — 
т. зв. палеоантропів або неандер‑
тальців. З ін. боку, у сучасних 
наук. дискусіях також стверджу‑
ється думка, що архантропи, па‑
леоантропи та неоантропи — то 
дві‑три паралельні лінії розвитку, 
а не чітко послідовні.

Удосконалення знарядь пра‑
ці зробило людину менш залеж‑
ною від примх природи, сприяло 
її виживанню за умов погіршення 
клімату чи зміни фауни. Резуль‑
тати археол. розкопок свідчать, 
що неандертальські мисливці 
могли полювати і на гігантських 
мамонтів й носорогів, і на печер‑
них левів та ведмедів, і на пруд‑
коногих бізонів, диких коней, 
оленів і сайгаків.

Різке погіршення клімату 
змусило людей освоювати для 
житла печери та гроти, а також 
споруджувати штучні житла.

На ранніх етапах існування 
спільноти первісних людей були 
невеликими, прибл. в 20—30 до‑
рослих мисливців і збирачів. У 
пошуках їжі вони постійно пере‑
бували в русі, затримуючись на 
стоянках лише на кілька (а в осо‑
бливо привабливих місцях — на 
багато) років. Згодом почали ви‑
никати споріднені поселення. 
Велика кількість виявлених на 

неандертальських стоянках, зо‑
крема в Криму, решток мислив‑
ської здобичі, в т. ч. таких вели‑
ких і небезпечних тварин, як ма‑
монт, носоріг, ведмідь, зубр, вепр 
тощо, свідчить про консолідацію 
первісних людських колективів. 
Розвиток колективізму потребу‑
вав, окрім узгоджених дій у про‑
цесі самого промислу, також ре‑
гламентування всіх ін. аспектів 
життєдіяльності: розподілу їжі, 
шлюбних відносин тощо.

Про зародження в людей того 
часу реліг. уявлень і вірувань 
свідчать знайдені в печерах за‑
хоронення небіжчиків. В Україні 
такі поховання виявлено в Кри‑
му (вперше — в гроті Киїк‑Ко‑ 
ба у 1920). Знахідки археологів 
на стоянці Молодове на Дністрі 
(Чернів. обл.) та Пронятин по‑
близу Тернополя засвідчили про 
зародження в тогочасних людей 
образо творчої діяльності: під час 
розкопок було виявлено лопатки 
мамонта з орнаментальним граві‑
руванням і кістки бізона із зобра‑
женням тварини.

Бл. 35 тис. років тому на те‑
риторії України з’явилися люди 
сучасного фізичного типу — кро‑
маньонці (неоантропи). 

У цей час розпочався і процес 
виникнення рас — європеоїдної, 
негроїдної та монголоїдної.

Прибл. 20 тис. років тому не‑
андертальці внаслідок причин, 
визначення яких викликає дис‑
кусії науковців, вимерли. Мож‑
ливо вони були винищені видом, 
що з ними конкурував, — кро‑
маньонцями. Втім, генетичні до‑
слідження вказують і на процеси 
змішування неадертальців із кро‑
маньонцями.

На території України най‑
більшу щільність стоянок кро‑
маньйонців виявлено в долинах 
річок — Дністра, Пд. Бугу, Дніп‑
ра, Десни та Сіверського Дінця 
(кілька сот пам’яток).

За умов холодного й нестій‑
кого клімату періоду останньо‑
го великого зледеніння, на який 
припадає пізній палеоліт, гол. 
роль у процесі виживання лю‑
дей відігравало мисливство, саме 
воно впродовж усього року забез‑
печувало їх калорійною їжею. У ті 
часи на теперішніх землях Укра‑
їни люди переважно полювали: у 
пн. зоні — на мамонтів, коней, 
пн. оленів, носорогів, вовків: на 
Середньому Подніпров’ї, Волині 
та Середньому Подністров’ї — на 
мамонтів; на пд. — на бізонів і 
лише інколи — на коней, пн. 
оленя, вовка та сайгака. З часом, 

Ранній палеоліт, ашель. 
Чопер (примітивне 
кам’яне знаряддя). 
З розкопок у Королево 
(Закарпатська 
область).
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