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Федора Павловича йдуть не тільки співробітник)! Інституту 
історії України, інших столичних установ, а й приїздять 
науковці, викладачі, аспіранти з різних куточків України. І 
завжди знаходять добру пораду, підтримку. Тут він особливо 
яскраво виступає як доброзичлива, щиросердна людина. Багато 
істориків, в тому числі 1 автор цих рядків, пройшли у Федора 
Павловича Шевченка добру школу науки і людяності. За це 
вони йому щиро вдячні.

1 Біографічні відомості подаються в основному за особово» справою Ф.П.Ш е*- 
ченка в Інституті істрії України АН України. Залучено також матеріал бесід 
автора з Федором П&илоьичем,

2 Шевченко Ф.Л, Лух'ян Кобилиця' 3 історії антифеодально) боротьби 
селянства Буковини в першій воловині XIX сгт—К; Вид-во АН УРСР, 1958.
— 205 с

3 Шевченко Ф.Л. Політичні та економічні зв'язки України з Росією в середині 
XVII ст. —К; Вид-во АН УРСР. 1959.-49* с.

4 Див: Воссоединение Украины с Россией: Док. и материалы в трьох томах.
— М.: Изд во СССР, 1951—Т. 1—3

5 Документи Богдана Хмельницького (Ї648—1657Х — 1С: Вид-во АН УРСР, 1961
— 7Э9 с

6 Шевченко Ф.П. Про створення "Вступу до історичної «луки1' / /  Укр.іст. 
журнал, —1959 —№ 1.—С. 90—99,

7 Див^ Укр. ют. журн. —1967. — N5 2. — С  45—54,
8 Там само. —1966. — № 11 — С 13—31» див. також: Наука і суспільства —1967.

— № 3. —С.5Т
9 Дна: Нариси з Історії Північної Буковини. — К; Наук, думка, 1980. 321 с.
10 Шевченко Ф. II  Реєстр Війська Запорозького 1649 £  —джерело Історії 

козацтва на Україні / /  1ст. джерела та їх використання,—К*, 1966. —Вип. і
— С 23-34.

М.Ф.Длшмріе»і*о, О.Я.Яск (Київ)
ОЦІНКА НАУКОВОГО ДОРОБКУ Ф, П. ШЕВЧЕНКА 
В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ ЕМІГРАЦІЇ ТА ДІАСПОРИ

Адекватна оцінка наукової праці дослідника, особливо у галузі 
суспільних наук, ітотребуе значної часової перспективи, а часто, 
як свідчить історичний досвід, і зміни цілої історичної епохи 
та історичної свідомості суспільства.

У тоталітарному суспільстві межі наукової діяльності суворо 
детермінуються державою, а оцінка наукових праць здебільшого 
ставиться у відповідність з пануючими ідеологічними постула
тами. За такого стану речей та умов наукового розмітку 
ю



особливий інтерес для вирішення проблеми адекватної оцінки 
досліджень українських істориків радянської доби становлять 
праці вчених української еміграції та діаспори. Дослідження 
цих істориків, хоча і непозбавлені впливу ідеологічних, світо
глядних та інших чинників суспільного середовища (як і будь- 
які інші наукові праці), саме з огляду на відмінність та 
особливість умов наукової діяльності набувають певної цінності. 
Серед них € чимало праць, у яких розглядається, оцінюється 
або порушується (у межах провіднсЯ проблематики досліджень) 
проблема оцінки наукової творчості одного з найвизначніших 
сучасних українських істориків члена-кореспондента АН Ук
раїни Ф. IX Шевченка.

З початком “відлиги”, у середині 50-х рр., українська 
радянська історіографія стає об'єктом для пильних досліджень 
у наукових студіях істориків української еміграції та діаспори, 
иро що свідчать численні історіографічні огляди та статті. Такий 
інтерес до досліджень українських радянських істориків в 
50-ті рр. був викликаний як тогочасними реаліями (місце СРСР 
на світовій арені після другої світово! гімни, зрушення у 
радянській політичній системі), так і еміграцією ряду відомих 
радянських істориків (О. Оглоблина, Н. Полонської-Василенко, 
ЕГриіпка та інших). В середині 50-х — на початку 60-х рр. в 
“українській иезалежницькій історіографії" відбувається перехід 
ь оцінці праць радянських істориків від звичної констатації 
“русифікації” української історичної науки, підпорядкованості 
методології досліджень “марксистським ідеологічним дог
мам” 1 до відзначення нових тенденцій, які виявилися на цей 
час2. Однією з перших праць, яка розглянула названі проблеми, 
була монографля СХП.Оглоблина иДумки про сучасну ук
раїнську історіографію”, в якій автор звернув увагу на появу 
“вартісних”, грунтовних, виконаних на високому науковому рівні 
досліджень українських істориків, називаючи, зокрема, роботи 
ІП.Крип’якезича “Богдан Хмельницький1* (К., І954) та Ф. ЇХ Шев
ченка “Політичні та економічні зв’язки України з Росією в 
середині XVII ст” (К„ 1959). На думку Оглоблина, незваж^очи 
на тс, що названі праці формально “не суперечили переяслав
ським Тезам ЦК КПРСГ, по своїй суті вони “вийпілч за межі 
офіційної совєтської схеми” ї фактично порушили проблеми 
“складання державності”. Завершуючи свою працю, присвячену 
аналізу досліджень українських істориків в УРСР, автор ііисавс 
‘‘Мусимо визнати і з вдячністю прийняти те зерно — нерідко багате
— історичної істини, яке с в їхніх праїціх. А відкидаючи полову,
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якої там, на жаль, чимало» мусимо пам'ятати, в яких умовимах 
і під яким тягарем, тиском і терором працюють українські 
історики ~на нашій, не своїй землі”̂  Українську вільну історіо
графію від української советської історіографії ділить прірва. 
Але між українськими істориками по цей і по той бік греб лі
— прірви нема” 3» Слід відзначити, що помірковані погляди 
О. П.Оглоблина стосовно оцінки досліджень українських радян
ських вчених, не завжди поділялися його колегами-науковцями 
у діаспорі, які оцінювали останніх переважно скептично-негативна

З виходом у світ перших номерів “Українського історика” 
0963)» наукового органу української “незалеж ницької історіогра
фії”, відгуки (огляди, рецензії, статті) на праці дослідників в 
Радянській Україні стають систематичними і більш оператн»~ 
ними» За початкування українськими вченими сері! наукових 
збірників “Історичні джерела та їх використання1' (К* 1964—1972.
— ВипЛ—7), членом редколегії яких був Ф.П* Шевченко» вик
ликало публікацію низки докладних рецензій в "Українському 
історику . Окрім визнання “відповідного рівня“ праць вищевка
заних збірників, у рецензіях подавалися не тільки звичайні 
вихідні дані, а повний зміст видань (автори, назви статей, 
нумерація сторінок у виданнях та порі* :яння тиражів різних 
випусків)« Проте, найбільшого резонансу у кінці 60-х рр. набула 
стаття Ф. П  Шевченка “Чому Михайло Грушевський повернувся 
на Радянську Україну?”, яка була оцінена “вільною історіогра
фією1' як спроба реабілітації М.СГрушевського. “Ювілей Гру- 
шевського в совєтській Україні за виїмком статті Шевченка І 
вже згаданої статті Ь Бойка в "Літературній Україні” був 
повністю зігнорований”* — відзначив рецензент статті, професор 
Л. Винар4. Він же звернув увагу на використання автором 
вперше нових архівних матеріалів, вказавши на “зловживання” 
та ідеологічне тлумачення деяких‘цитат М.Грушевськопх До 
статті Ф. I I  Шевченка Л. Винар повертався кілька разів Через 
27 років, у статті “Думки з приводу п'ятдесятих роковин смерті 
Михайла Грушевського” автор вищезгаданої рецензії писав: "Під 
час періоду десталінізації в українській совєтській історіографії 
була спроба Ф. П. Шевченка, тодішнього головного редактора 
"Українського історичного журналу”, реабілітувати Мих. Гру- 
шевського- Проте ця спроба закінчилася повною невдачею, а 
через цю статтю Ф. П. Шевченка звільнили зі становища голо
вного редактора УЇЖ. історична спадщина Михайла Сергійовича 
є така небезпечна для советських істориків і совстсько-російської 
влади, що всяке питання хоч би про частинну реабілітацію 
12



найвидатнішого історика України в советській Україні ува- 
ж а є т ь с я  каригідним вчинком і злочином*’* Про спробу ре
абілітації М.Грушевськоп> неодноразово згадували і інші дослід
ники, зокрема у останньому ювілейному виданні “Українського 
історика”7.

Вихід у світ збірника “Середні віки на Україні” (ІС, І971.— 
ВилЛ) став визначною подією в українській історичній кауці, 
яка не залишилася поза увагою істориків в українській діаспорі 
Рецензент збірника М Б.Ж дая окремо відзначав передмову 
Ф. Шевченка та висловив ряд зауважень щодо введення терміну 
'‘середні віки” в українську Історичну науку, вказавши» що 
“незалеж.шцька історіографія' (за винятком СТомашівського) 
використовувала інші терміни —“княжа доба”« “литовська і 
польська доба” “упадок козаччини”, “народне відродження”, 
“козацька держава*. Разом з тим, рецензія містила також 
традиційні зауваження щодо ідеологічної основи досліджень *.

З “погромом історичної науки” у 70-ті рр , який охопив не 
тільки українських істориків, а й радянських науковців в Росії 
та інших республіках (“новое исторкческое направление” — 
історики, які займалися проблемами економічного устрою, 
багатоукладності Російської імперії, а також група науковців, 
що досліджувала проблеми методології історії)* змінюється і 
оцінка українських історичних досліджень 60-х — початку 
70-х рр. в Радянській Україні. Песимістичні настрої« які поши
рилися у наукових колах української діаспори, коли здавалося, 
що Радянський Союз “непорушно стоятиме” протягом тривалого 
часу, та усвідомлення тих труднощів, які переживали дослід
ники в СРСР, сприяли більш поміркованій та виваженій оцінці 
наукових досліджень вчених в УРСР. Так, в історіо .шфічній 
праці» присвяченій 15-ти річному ювілею “Українського істори
ка4, проф.Л, Винар констатував: “^троба ствердити, що в 1960-х 
роках українські совєтські історики, незважаючи на марксист- 
ськоленінську методологію, видали чимало вартісних моно
графій і колекцій історичних джерел. Також головно завдяки 
Іванові Крип’яксвичу і Ф. П. Шевченкові— цих двох визначних 
організаторів наукової праці, в Україні зачали появлятися 
вартісні історичні періодики, а також лідховалося нове по
коління істориків. В українській совстській історіографії появи
лася нова течія істори к і в-ревізіоністі в, які намагалися не лише 
частинно реабілітувати заслужених українських дореволюцій
них істориків (напр, М.І. Костомарова, М. Драгоманова, О« Лаза
ревського, Д  Яворницького, Д.Багалія і других), але акож
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старалися підважити офіційну схему української советської 
ісгоріГ9. Така еволюція оцінки: від констатації появи окремих 
“вартісних” монографій до визнання існування “реставраційного 
напряму* <течШ в українській радянській історіографії повоєнної 
доби, мала місце і в ряді інших досліджень. Ця оцінка колег 
з іншого боку “залізної завіси” є своєрідним визнанням наукового 
внеску ф. П. Шевченка у скарбницю української історичної 
науки, яка иепотребує зайвих коментарів.

Загалом, дослідження, у яких в тій чи іншій мірі порушу
валася проблема оцінки наукового доробку Ф. IX Шевченка, 
далеко не вичерпуються наведеними працями. Про що» зокрема, 
свідчать і сучасні відгуки на праці історика провідних вчених 
українсько! діаспори10. Наукова творчість видатного дослідника 
і її оцінка дозволяє звернутися до більш широкої проблеми — 
проблеми адекватної Оцінки досліджень вчених радянської доби, 
якат на нашу думку, повинна виходити з конкретного наукового 
внеску, а не з “гіпотетичних можливостей TOi'Oy що можна і 
не можна було зробити”, враховуючи тогочасні умови суспіль
ного середовища, у яких працювали науковці.
‘ Завершуючи ці нотатки, хотілося б ще раз віддати належне 

видатному українському історику Федору Павловичу Шевченку, 
чий тернистий шлях у науці t  прикладом tw o, якою болісною 
і важкою є справжня наукова творчість, та висловити надію, 
що оцінка наукової праці молодшої генерації дослідників не 
буде залежати такою мірою від ідеологічних та інших стере
отипів суспільства та епохи, якими б привабливими вони не 
були б.
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В. С, Степапков ( К ом*янеф-Подільський)
У К РА ЇН С Ь К А  НАЦІОНАЛЬНА РЕВ О Л Ю Ц ІЯ
XVII СТОЛІТТЯ: П РО БЛ ЕМ А  ХРОНОЛОГІЧНИХ РА М О К

З кінця 80-х рр. XX ст, в українській історіографії окреслився 
новий період у дослідженні суті національно-визвольної бороть
би українського народу у середині й другій половині XVII ст. 
Різко виріс інтерес до з’ясування особливостей процесу держа
вотворення, його взаємозв’язку з соціально-економічною полі
тикою уряду й соціальною боротьбою, впливу на нього 
геопояітичного фактору, характерних рис політичного устрою 
й соціально-економічних відносин утвореної держави, розвитку 
української державної ідеї, державотворчої діяльності гетьманів 
тощо. Між тим залишається чимало спірних, а то й зовсім 
нез’ясованих аспектів цієї важливої проблеми. І серед них — 
питання хронологічних меж національно-визвольних змагань» 
котрі розпочалися у 1648 р. В історіографії XX ст. найбільшого 
поширення набули дві точки зору: одна з них обмежує їх 
розвиток подіями 1648—1657 рр,; друга  ̂1648—1654 рр. Перегля
даючи постулати витвореної у радянській науці концепцй? 
“возз’єднання України з Росією1', 8. А. Смол і й і автор цих рядків 
свого часу висловили. міркування, що Визвольна війна подов
жувалася до 1676 р. На думку В. Шевчука, вона завершується 
У 1678 р  ̂а юридично її закінчення оформляється Вічним миром 
1686 р  ̂ хоча окремі її локальні акти тривали до 1768 р.

Для визначення хронологічних меж цієї епохальної події 
Української історії! характер якої по-різному оцінюється дослід-*
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