
Український історичний збірник, Вип. 10, 2007

Юсов Святослав

(Київ)

ДЕЯКІ МІРКУВАННЯ І СПОСТЕРЕЖЕННЯ З ПРИВОДУ ЛИСТА
М.АНДРЄЄВА ДО В. ГОЛОБУЦЬКОГО.

Лист британського славіста М. Андреева (російського емігранта) із Кембриджу є ще одним
свідченням дотичності В. Голобуцького до світової славістики. Й мова йде не тільки і не стільки про
праці В. Голобуцького з історії козаччини і України (добре відомі зарубіжним славістам), а про його
наукові контакти з іноземними вченими. Ці контакти відбувалися як безпосередньо на наукових
форумах (про що свідчить даний лист) та інших особистих зустрічах, так і, зокрема, за допомогою
епістолярного зв язку. Останній посідає, важливе місце серед найрізноманітніших форм обміну
думок між істориками1. Епістолярій також сприяє кращому й повнішому відтворенню і розумінню
відповідних нюансів й перипетій історіографічного процесу, реконструюванню окремих аспектів
інтелектуальної біографії вчених; надає додаткові оціночні свідчення про їх наукову діяльність; тощо.

У листі М. Андреева порушується ряд питань, котрі варто прокоментувати. Це такі питання як:
сприйняття В. Голобуцького і його праць зарубіжними славістами; участь українського історика в
роботі XI Міжнародного конгресу історичних наук (дал/-МКІН); погляди на причини і обставини
приєднання України до Росіїв 1654 р. Окрім цього, спершу, варто, дещо розповісти і про М. Андреева,
оскільки його ім я майже зовсім не відомо сучасним східнослов янським історикам, але зате добре
знане в колах європейських і американських вчених-славістів, зокрема, і з числа дослідників
українського походження2.

Отже, адресант - Микола Єфремович Андреев - був родом із Петербургу. Разом з батьками
під час Громадянської війни опинився у Талліні, згодом переїхав до Чехословаччини, де закінчив у
1931 р. філософський факультет Карлова університету. Викладачами М. Андреева на факультеті
були О. Кизеветтер, Є. Ляцький, В. Францев, С. Гессен, Л. Нідерлета інші російські й чеські вчені.
Окрім них, М. Андреев навчався і в таких науковців із Seminarium Kondakovianum (пізніше - Інститут
ім. М.П. Кондакова) як - М. Толь, А. Калитинський, Г. Острогорський, М. Беляев, Д. Расовський.
Вони ж сформували наукові зацікавлення молодого дослідника, пов язані з історією Росії доби Івана
Грозного, історією Псковської землі й іконознавством. Перша ж наукова праця М. Андреева ( Про
справу д яка Вісковатого ) зацікавила багатьох славістів, зокрема, професора Е. Мінне з Кембриджу.

Під час Другої світової війни (до звільнення Праги радянськими військами) російський вчений
очолював славнозвісний Інститут ім. М.П. Кондакова - один з головних гуманітарних науково-
дослідних центрів російської еміграції в Європі. Не дивлячись на те, що М. Андреев був абсолютно
аполітичною людиною, він був заарештований радянською контррозвідкою ( Смерш ), пройшов
тюрми і концтабори. У1948 р. він отримав можливість емігрувати до Великої Британії за запрошенням
Кембріджського університету, що його (запрошення) організувала голова славістичного відділення
професор Е. Хілл.

У Великій Британії М. Андреев працював не тільки на славістичній кафедрі Кембриджу: наукові
і педагогічні контакти пов язували його з Оксфордським, Единбурзьким, Лондонським,
Манчестерським та іншими університетами країни. Окрім того, вчений підтримував тісні контакти
з російською науковою еміграцією в інших країнах, зокрема, в США, де постійно друкували його
статті в російськомовному Новом журнале  (Нью-Йорк). 31973 р. і до смерті в 1982 р. М. Андреев
був екстраординарним професором слав янознавства у Кембриджі. Тому, справедливо зазначити,
що він мав право висловити загальну думку славістів світу щодо праць В. Голобуцького.
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У славістичному науковому світі М. Андреев відомий, насамперед, своею участю в двох
наукових дискусіях, в яких він поклав крапки над і  (як - на той час!). Перша з них - це полеміка
навколо тези про зв язок Москви як Третього Риму з Третім Інтернаціоналом. У ній М. Андреев
виступив і незалежним арбітром і, науковцем, який силою свого авторитету і конкретними
дослідженнями з цієї теми, зумів довести, що месіанська теорія Москва - Третій Рим  не має
історичної бази, а є публіцистичною підміною цієї ідеї авторами XX ст.3 і, зрозуміло, не має аніякого
зв язку з III Інтернаціоналом4.

Інша дискусія, розпочалася після того, як американський славіст Е. Кінан зробив спробу
демістифікувати традиційну історіографічну конвенцію про автентичність листування між Іваном
Грозним і А. Курбським5. Зауважимо, що за слушним спостереженням О. Толочка (як гадаємо,
найбільш яскравого послідовникаЕ. Кінанав сучасному вітчизняному історіописанні6, адже, зокрема
уважний спостерігач , дійсно, легко помітить філіацію кінанівських ідейу чужих публікаціях 7),
книжка американського професора глибоко скандалізувала наукову спільноту  і, викликала гостру
полеміку, яка триває і посьогодні8. З цього сенсаційного замаху  Е. Кінан розпочав свою
іконкластівську  (можливо, радше вжити слово геростратівську , оскільки руйнування храму - це

також іконоборство) кар єру в галузі деконструювання успадкованого  канону російської історії9.
Перший урок (який не пішов Е. Кінану, як зауважує О. Толочко, на користь) наддав йому М. Андреев
(символічно, що російський вчений був до того ж іконознавцем, а, відтак, і іконозахисником), який
довів, що не А. Курбський використав сюжети тексту Плачу  ІсаїКам янець-Подільського, а навпаки.
Тим самим, було зруйновано наріжний камінь  тогочасного варіанту неконвенційних  поглядів
Е. Кінана10. Втім, американський славіст і нині не сумнівається у своїй правоті11.

Тепер перейдемо безпосередньо до коментування листа. Причинком послання російського
емігрантського науковця до В. Голобуцького стало його знайомство з українським колегою під час
роботи XI МКІН, що проходив у Швеції наприкінці серпня - на початку вересня 1960 р.12 Лист
М. Андреева датований ним 8 вересня, а це означає, що кембриджський історик написав і відправив
його адресату відразу по приїзді додому Можна припустити, що російський британець був
зацікавлений у закріпленні знайомства з В. Голобуцьким, а тому він і відправив послання, що
називається, по гарячих слідах .

Коментуючи лист М. Андреева до українського історика логічно на початку зупинитися на
поясненні обставин, котрі уможливили їх знайомство з українським істориком, тобто, тих, що привели
В. Голобуцького на конгрес (у випадку з М. Андрєєвим - інформацією не володіємо). Отже, з
радянського боку на конгрес було представлено 6 доповідей і 7 виступів (всього учасників від СРСР
було 48, навряд чи всі з них були історики). На цьому науковому форумі єдиний представник від
УРСР був В. Голобуцький. Це пояснюється, зокрема тим, що участь у конгресі для радянських
істориків штучно була обмежена, зокрема, за допомогою зменшення асигнувань державних коштів:
історики мусили їхати за свій рахунок - по лінії наукового туризму 13. Кошторис перебування
протягом 14 днів у Швеції (без затрат на дорогу) на одного учасника складав три тисячі карбованців14.
Для порівняння: посадовий оклад завідуючого відділом В. Голобуцького в Інституті історії АН УРСР
на той час складав п ять тисяч карбованців15, тобто, в принципі, він міг подібне собі дозволити. Чи
компенсували вченому якимось чином це наукове відрядження - наразі невідомо. До того ж у
жовтні того ж року він мусив їхати до Москви для ознайомлення з матеріалами конгресу- очевидно
за власний рахунок16.

Прикметно, що вчений був запрошений до Москви для підготовки до конгресу ще на початку
серпня 1960 р. - за два тижні до від їзду до Стокгольму17. Припускаємо, що це було пов язано з
редакцією остаточного варіанту доповіді як з боку московських вчених, так ідеологічних працівників
ЦК КПРС (а, також, і з обов язковим інструктажем делегації з їх сторони і, можливо, КДБ). Фахова й
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ідеологічна цензура відбилася вже навіть у корекції назви доповіді В. Голобуцького. Остання мала
попередню авторську назву Про розвиток капіталістичних відносин у Середній Європі 18 (її ж
резюме, представлене в Національний комітет істориків СРСР ще у 1959 р., носило назву Перехідний
період від феодалізму до капіталізму в Центральній Європі (XVI-ХУШ ст.) 19) а остаточний варіант,
по-перше, відбивав у своєму найменуванні порівняльний характер доповіді, а по-друге, термін
Середня Європа  (що, дуже нагадував назву германського політичного проекту початку XX ст.)

був змінений на протиставлення: Західна і Східна Європа - До питання про порівняльно-історичне
тлумачення генезису капіталізму у Захід ній і Східній Європі 20. Втім, у збірнику матеріалів конгресу,
що був виданий у Москві, доповідь В. Голобуцького називалася дещо інакше - Про порівняльно-
історичне вивчення проблем переходу від феодалізму до капіталізму у Західній і Східній Європі 21.

Чому саме з такою доповіддю виступив В. Голобуцький (яка, за оцінкою М. Андреева, була
яскравою і авторитетною )? На це питання, насамперед, спробуємо відповісти, адже якраз цей

виступ, як і участь українського історика в дебатах, репрезентували перед світовою спільнотою
істориків українську підрадянську історичну науку, а також сприяли посиленню фахового іміджу
В. Голобуцького в очах зарубіжних вчених (зокрема і славістів).

Зрозуміло, що на наукових форумах історик, як правило, виступає щонайперше з результатами
своїх поточних досліджень. Проте зацікавлення В. Голобуцького соціально-економічними темами
відбувалося ще на початку наукової діяльності вченого і з початком підготовки докторської дисертації
(з 1938 р.) стало для нього провідним. Він був автором концепції про форсований буржуазний
розвиток на землях Нової Січі й Чорноморського козацького війська, що вперше отримала своє
оприлюдненння в його докторській дисертації22. На конкретному регіональному матеріалі
ілюструвалися тези В. Леніна про те, що на Півдні Росії  процес розвитку капіталізму йшов швидше,
ніжв іншихрегіонах, атакож-про визрівання буржуазних відносин у феодальній системі, починаючи
з середини X VTI ст. Ще у дискусії з опонентами на докторському захисті23 В. Голобуцький, відстоюючи
свої погляди, відзначав: у радянській історичній науці вивчення проблеми генезису капіталізму
перебуває в зародковому стані. На його думку, у науці домінує тенденція недооцінки ступеня
буржуазного розвитку Росії у XVIII - першій половині XIX ст. 24 Це, зокрема, пов язано з тим, що
багато хто не враховує нерівномірності розвитку окремих областей Росії 25. Згодом, в інших працях,
присвячених як соціальній історії козацтва, так і економічній історії України, учений продовжував
відстоювати концепцію раннього й прискореного розвитку капіталістичних відносин у південно-
європейських регіонах Російської імперії.

З другої половини 1950-х рр. В. Голобуцький все більше зосереджується на проблематиці
генезису капіталізму в контексті його досліджень з історії української економічної історії. Не випадково,
у 1957 р. він взяв участь у нараді Інституїу економіки АН УРСР, присвяченому питанню вивчення
історіїукраїнської економіки26. У тому ж році вчений приступає до виконання планової науково-
дослідної роботи Інституту історії - Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій
половині XVIII ст. 27 На цю тему він запланував монографію обсягом 19 умовних аркушів. Окрім
цього, він запроектував ще одну монографію під назвою Феодальне господарство Правобережної
України в Іі-й половині XVIII ст.  (обсяг 17 умовних аркушів)28. Хоча монографії так і не вийшли,
проте підготовлені матеріали реалізувалися в низці статей, на сторінках підручника Економічна
історія УкраїнськоїРСР. Дожовтневий період 29 тав ряді академічних колективних праць. Зазначимо,
що окремі аспекти цих тем були реалізовані в наукових працях учнів В. Голобуцького.

Багаторічні поглибленні зайняття В. Голобуцького проблемами соціально-економічної історії
України і Росії, накопичений емпіричний матеріал та здобутий теоретичний досвід уможливили
долучення вченого до наукової дискусії з приводу генезису капіталізму в Російській імперії, що її
другий етап (перший відбувався в кінці 1940-х-напочатку 1950-х рр.30) започаткувала на сторінках
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журналу Вопросы истории  академік М. Нечкіна. Дискусія тривала з кінця 1950-х-до початку
1960-х рр. У1959 р. В. Голобуцький опублівував у названому журналі статтю Про початок «низхідної»
стадії феодальної формації , у котрій фахово полемізував з авторитетними знавцями теми, такими
якМ. Нечкіна, М. Дружинін, Л. Черепній, А. Сахаров, В. Ялунський та іншими31 Український історик
обстоював думку про те, що низхідна  стадія феодальної формації починається на теренах Східної
Європи, зокрема в Україні з XVI-XVII ст.32 Зазначимо, що серед українських істориків на сторінках
академічного московського часопису з цих питань виступив лише В. Голобуцький. Порушував ці
питання В. Голобуцький і в інших тогочасних своїх статтях33 та рецензіях34. Отже, доповідь
В. Голобуцького на конгресі відповідала його тогочасним науковим зацікавленням і, одночасно,
була тематично актуальною для поточного розвитку радянської історичної науки.

У роботі Стокгольмського конгресу брали участь і українські емігрантські історики, зокрема-
Ю. Борис (Швеція), Т. Галайчук (Аргентина), Б. Кентржинський (Швеція), І. Лисяк-Руцницький (США),
Т. Мальків (США), Я. Пеленський (США), П. Феденко (ФРН), М. Чубатий (США)35. Як згадував
відомий російський історик, академік М. Тихомиров,В. Голобуцький користувався у них неабияким
авторитетом і вони, при будь-якій нагоді, намагалися поспілкуватися з ним, а сам М. Тихомиров
(який з кінця 1940-х рр. підтримував дружні стосунки з В. Голобуцьким36) при цьому не відходив від
українського історика за для того, щоби той не підпав під підозру з боку агентів КДБ, тобто, академік
ніби опікував В. Голобуцького і виступав гарантом того, що той не веде не дозволених розмов37.
Слід зазначити, що В. Голобуцький брав активну участь як в обговоренні доповідей на самому
конгресі у Стокгольмі, так і на конференції Комісії слов янських студій МКІН в м. Упсалі38.

На засіданнях конференції в Упсалі тоді виступили з доповідями М. Чубатий ( Київська Русь та
формування трьох східнослов янських народів ) і Б. Кентржинський ( Мазепа та Велика Північна
війна 1700-1721 ). М. Чубатому, насамперед, опанували М. Тихомиров і Б. Рибаков, які з приводу
формування східнослов янських народів стояли на позиції концепції давньоруської народності39.
Однак, вірогідно, що з М. Чубатим дискутував і В. Голобуцький, оскільки він дуже добре знався на
давньоруській історії. Наприклад, коли в 1951 р. проходило в Інституті історії України розширене
засідання Вченої ради на тему Походження української народності в світлі творів тов. Сталіна
«Марксизм і питання мовознавства» 40, то одним з найбільш кваліфікованих серед доповідей і виступів
істориків з цієї тематики був виступ В. Голобуцького41. Вчений тоді підтримав концепцію про
існування етноспільноти східних слов ян в добу Київської Русі, але разом з тим висловив сумнів
щодо монолітності так званої давньоруської народності42. Як сповіщає академік Я. ісаєвич, головним
критиком доповіді Б. Кентржинського виявився вже В. Голобуцький, який мусив декларувати, що
Мазепа проводив антинарод ну і антисоціальну політику 43. Втім, як згадує Я. Пеленський, дискусійні
виступи і доповіді проф. В. Голобуцького, хоч і виходили з обов язкових в СРСР позицій, проте
втримувалися в тих рамках, які визначають наукові дискусії 44.

Не такою прихильною до В. Голобуцького була його оцінка іншим діаспорним істориком -
1. Яисяк-Руцницьким, який у своїх історичних есе згадує про В. Голобуцького у зв язку з мовами
спілкування на конгресі45. Емігрантський науковець стверджує (певною мірою, зневажливо), що на
відміну від провідних російських істориків, які взяли участь у роботі конгресу, В. Голобуцький не
володів жодною європейською мовою і виголошував свою доповідь (а також спілкувався) російською.
На думку І. Лисяка-Рудницького, це свідчить про ізольованість українських радянських істориків від
світового суспільства і про їх не бажання вчити європейські мови.

Слід зауважити, що В. Голобуцький непогано володів польською мовою (можливо, цьому
сприяла та обставина, що він навчався у Північно-Кавказькому університеті, який постав внаслідок
евакуації в 1915 р. Імператорського Варшавського університету, що зберіг у Ростові-на-Дону свій
викладацький склад46), і гірше - німецькою, французькою і латиною, як він про це сам свідчить в
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обліковому листку відділу кадрів від 25 січня 1949 р47 Однак, історик не одноразово писав рецензії на
німецькі й польські видання48, а також друкував статті за кордоном49, що з необхідністю передбачало
певне знання відповідних мов. У приватному архіві його сина П. Голобуцького збереглися листи до
батька з Німеччини на німецькій мові тощо. Зазначимо, що офіційними мовами на конгресі у
Стокгольмі буди англійська, німецька, французька і російська50. Хоча В. Голобуцький і знав німецьку,
але вільно не міг розмовляти. Тому козакознавець і виступав на засіданнях конгресу російською
мовою. Проте це не завадило йому отримати (за виголошену доповідь й виступи на дискусіях)
високу оцінку М. Андреева, яку поділяли й інші славісти. Взагалі, з листа російського емігранта,
довідуємося, про те, що праці В. Голобуцького не лише широко відомі у славістичних центрах Заходу,
але й вважаються там авторитетними51. Варто прокоментувати у зв язку з цим також і той момент:
не дивлячись на те, що В. Голобуцький спілкувався на конгресі російською мовою, однак він зміг
репрезентувати свою українськість, як це підтверджує і М. Андреев, коли зазначає про український
гумор, що його іскри... так оживлюють  мову В. Голобуцького.

Зауваження І. Лисяк-Руцницького стосовно ізольованості істориків з УРСР від світового
суспільства вочевидь є слушним. Власне, це стосувалося всіх радянських істориків, а не тільки
українських. Однак, зневажливий пафос коментарю І. Лисяк-Рудницького не є справедливим, адже
провини в цій ізольованості українських істориків не має. Більше того, як показують матеріали,
наприклад. Наукового архіву Інституту історії України НАН України, провідні науковці інституту
добре усвідомлювали свою ізольованість від надбань світової науки. Починаючи з другої половини
1950-х рр. (особливо після XX з їзду КПРС), коли ширшими стали наукові відрядження за кордон, у
тому числі - і за «залізну завісу», академічні вчені постійно порушували питання поповнення
бібліотеки інституту новинками зарубіжної історичної літератури й періодики тощо.

Одним із перших в умовах відлиги  це питання підняв завідуючий відділом археографії Інституту
історії АН УРСР М. Рубач. Він зазначив, що радянським історикам є недоступною історична
література, написана представниками української і російської еміграції. М. Рубач напряму звернувся
до компартійного керівництва на нараді у відділі науки ЦК КПУ (лютий 1955 р.) із закликом надати
необхідні вказівки щодо придбання відповідної літератури і полегшити доступ до неї вчених, як і до
книг спецфонду. Історик-архівіст також відмітив вкрай низьке знання радянськими істориками
іноземних мов і закликав домагатися щоби кожний вчений не за анкетою, а реально знав хоча би
одну з головних європейських зарубіжних мов у такому ступені, щоби вмів вільно читати і
перекладати . М. Рубач слушно зауважив, що для практичного знання мов необхідні постійні
відряд ження до від повід них європейських країн52, тобто потрібна розмовна практика. З аналогічними
закликами і конкретними пропозиціями виступив у тому ж році і колега В. Голобуцького по відділу
І. Бойко, який був учасником Х-гоМКІН у Римі (1955 р.), першого конгресу після 1928 р.,уроботі
якого брали участь радянські історики53. Участь у цьому конгресі, зокрема і показала їм їхню
ізольованість від досягнень світової науки54. (До речі, саме з цим питанням тоді ж актуалізувалася
необхідність видання українського історичного часопису, яким невдовзі став «Український історичний
журнал»55). Інший колега В. Голобуцького Ф. Шевченко на одному з перших засідань Вченої Ради
інституту, яке відбулося після XX з їзду КПРС, заявив про те, що науковці не можуть посилити
боротьбу з ворожою ідеологією (як того вимагали партійні директиви), оскільки «ми не маємо кого
критикувати. Ми не знаємо, що виходить закордоном про Україну»56. Вчений, закликав керівництво
докласти зусиль для того, щоби задовольнити потреби Інституту історії в галузі забезпечення
зарубіжною літературою57.

М. Андреев також сповіщає, що український історик виступав не лише з доповіддю у Стокгольмі,
але брав участь і в дискусіях у ще одному шведському місті - Упсалі, про що вже йшлося вище. В
дарчому написі до відбитка статті М. Андреева, що її він разом з листом від 8 вересня 1960 р. надіслав
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В. Голобуцькому, є уточнення порівняно з листом щодо подій в Упсалі. М. Андреев зазначає, що тут
проходили засідання Міжнародної славістичної комісії"58 або Комісії слов янських студій МКІН, як
називає її Я. Ісаєвич. Очевидно, що в Упсалі обговорювалися різні питання історичної славістики і,
як вже зазначалося, ряд проблем україно-російського історичного минулого. Тому, у зв язку з цим,
М. Андреев і зачіпає в листі якраз тему (яка, в принципі, не була його спеціалізацією і, на 1960 р.
втратила свою актуальність порівняно з 1954 р.) Переяславської ради 1654 р. Утім, В. Голобуцький
був відомий світовій славістичній спільноті своїми працями (особливо, тими, що вийшли в 1950-
X рр.), зокрема, і з цієїтематики. Зазначимо, що перша кваліфікаційнаробота ( Дипломатичні зносини
Московського уряду з Богданом Хмельницьким до Земського собору 19 лютого 1651 р. )
В. Голобуцького була присвячена розкриттю низки дипломатичних аспектів Національно-визвольної
війни українського народу середини XVII ст.59

У тезах дисертації, поданих на захист (відбувся у січні 1938 р.), В. Голобуцький оцінює союз
України з Росією позитивно, як того вимагала партійна формула найменшого зла . З теми
кандидатської дисертації В. Голобуцький опублікував лише одну наукову статтю, присвячену
дипломатичним відносинам Чигирина й Москви в 1648 р.60. Прикметно, що науковець два рази
вживає слово возз єднання  у контексті, що його можна трактувати як возз єднання земель Русі,
політику якого проводилаМосковськадержава61. Відмітимо, у зв язку з цим, що в 1939-1941 рр., цей
знаковий термін досить активно впроваджувався в історіописанні, причому - саме у значенні
відповідної оцінки Переяславського акту 1654 р.62

Проте, у повоєнний період практично до останнього моменту (1952 р.), поки ще дозволялося
дискутувати на цю тему, В. Голобуцький відстоював термін приєднання  щодо характеру злуки
України з Росією (про це, зокрема, згадував у 1960 р. на засіданні Вченої Ради Інституту історії
К. Гуслистий) і, навіть (разом з І. Бойко) написав до партійних інстанцій (або ж навіть до Й. Сталіна)
листа з приводу захисту цього терміну63. Утім, після переконливої  розмови з ідеологічними
працівниками ЦК КГГУ64, він, звісно, вимушений був погодитися на відновлення сакрального для
існування політичної єдності двох народів терміну (тобто - возз єднання ). У середині 1950-х рр.
вчений видав ряд книжок і статей, присвячених різним аспектам Хмельниччини, насамперед,
дипломатичним65, хоча його монографія, де висвітлювалися у повному обсязі ці аспекти вийшла
вже після Стокгольмського конгресу66. Очевидно, що В. Голобуцький був відомий у світовому
науковому товаристві як спеціаліст з цієї проблематики саме завдяки публікаціям середини 1950-
X рр. Тому не дивно, що М. Андреев вирішив послати українському історику свою статтю
Переяславськаугода , що була опублікована в 1953 р. і яка, як йому закидали критики з мюнхенського
часопису Український самостійник , містила таку саму аргументацію і ті ж самі висновки, що і в
працях радянських істориків. Очевидно, що британського славіста цікавила думка В. Голобуцького з
цього приводу. (Вірогідно припустити, що історики договорилися ще в Швеції про те, що обміняються
своїми працями в поштовий спосіб).

Названа стаття М. Андреева (сам автор називає її нарисом) обсягом у 1,5 др. арк. є
концентрованим підсумком певних поглядів частини східнослов янських і західних істориків, зокрема
- Г. Карпова, В. Мякотина, Д. Одинця, В. Алена та ін. Суть їх концепції (відображеної у нарисі
М. Андреева) полягала в тому, що в 1654 р. відбулося включення Малої Русі  чи її інкорпорування
до складу общерусского государства . В даному випадку, за словами М. Андреева, московський
уряд поєднав централістичний принцип з крайовою традицією67. Автор послідовно вживає щодо
події 1654 р. словосполучення возз єднання МалоїРусі з Великою Руссю , тобто, розуміючі це, як
возз єднання (чи об єднання) частини з цілим. Утім, М. Андреев у ряді випадків пише і про
приєднання  України до Москви і про об єднання  України з Московською Руссю, але при цьому

ці терміни не заперечують суті концепції- возз єднання Русі . Про возз єднання саме народів він
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пише лише один раз, коли переказує висновки Г. Карпова. Не дивлячись на назву нарису М. Андреева,
автор категорично відкидає існування..Переяславського договору  у будь-якому вигляді і існування
самостійної держави Б. Хмельницького. У Прохальних  або Березневих  статтях 1654 р., що, на
думку М. Андреева, є єдиним юридичним документом з приводу возз єднання Великої і Малої
Росії , немає ні ідей автономії народу, ні автономії краю68. Великий гетьман шукав у Москви лише
царського підданства  і збереження інтересів козацтва ( групових вольностей ). І те, і те, за словами
М. Андреева, Москва чесно йому дала 69. По-суті, гетьмани та їх уряди  виконували роль
московських намісників, подібно до новгородських воєвод.

Чи праві були українські емігранти коли, критикуючи М. Андреева, зазначали подібність його
поглядів до поглядів радянських істориків. Слід відзначити, що деякі елементи концепції,возз єднання
Русі  відродилися у працях радянських істориківу 1939-1941 р. (праці В. Пічети, М. Подорожнього
та ін.)70. Про возз єднання Русі  тоді писав і В. Голобуцький, як зазначалося вище. Але, у 1950-ті рр.
усталилася дещо інша концепція, що проявилася в працях істориків УРСР, зокрема, у авторів І тома
ІсторіїУкраїнськоїРСР  і власне, у В. Голобуцького. Українські радянські історики в цей період не
відкидають ідею самостійної держави, що її створив Б. Хмельницький, а тому послідовно вживають
словосполучення возз єднання України з Росією  у сенсі об єднання однієї суверенної політичної
одиниці з іншою. Щоправда, на відміну від М. Андреева, ці історики, зокрема і В. Голобуцький,
ведуть мову і про возз єднання двох братніх народів . Остання теза випливала як наслідок з концепції
давньоруськоїнародності . Що стосується оцінки Переяславського договору  (власне- Березневих

статтей ), то його результати радянські історики трактували як входження України у склад Російської
централізованої держави на правах політичної автономії. Саме в таких словах про це і пише
В. Голобуцький, хоча і обмовлюється, що правом на самоуправління в Російській державі
користувалися у цей час і деякі інші області, насамперед козацькі 71.

Слід зауважити, що на той час, М. Андреев не видав ще ніякої осібної книги, яку міг би подарувати
В. Голобуцькому, атому посилка хоча-би статті була також і приводом, хоч і не значним, попросити
у радянського історика вислати як дарунок його книжки з дарчим написом. У будь-якому випадку
обмін між істориками власними творами є нормальним явищем і сприяє закріпленню дружніх та
наукових особистих контактів.

На жаль, чи мали якесь продовження взаємини російського і українського вчених у подальшому,
наявні джерела не дають інформації. Залишається лише здогадуватися, що навряд чи відповідні
органи  із захопленням поставилися до факту листування ідеологічно контрольованого українського
історика з представником російської еміграції в одній із країн так званого вільного світу , та ще із
таким, який побував в радянському концлагері. Втім, слід зауважити, що контакти міг припинити і
сам В. Голобуцький. Адже, світогляд В. Голобуцького був сформований у радянські часи, він був
лояльним до радянської влади, а, тому, М. Андреев для нього персоніфікувався як представник
ідеологічно ворожого табору, який, насправді, дотримувався поглядів не сумісних з поглядами
радянських істориків-марксистів. Можливо, що і зазначену статтю він попросив вислати для того,
щоби мати можливість її критикувати (згадаємо проблеми радянських істориків з доступом до
ворожої  літератури). І, дійсно, український історик, вивчивши статтю, що її вислав йому в подарунок
М. Андреев, очевидно, не погодився з оцінкою українських емігрантських публіцистів з Мюнхену,
які майже ототожнили погляди М. Андреева і радянських істориків. Свідченням того є те, що
В. Голобуцький категорично зарахував М. Андреева до фальсифікаторів історії Визвольної війни
українського народу. У грудні 1961 р. В. Голобуцький виголосив доповідь на науковій сесії
професорсько-викладацького складу Київського інституту народного господарства (КІНГ) під назвою
Критика сучасних зарубіжних фальсифікаторів історії визвольної війни українського народу 1648-
1654 рр. 72. Серед таких фальсифікаторів В. Голобуцький називає і М. Андреева73. У лютому 1962 р.
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ця ж доповідь була предметом обговорення на засіданні кафедри історії народного господарства
ЮНГ. що її очолював В. Голобуцький74. Як бачимо, критика російського вченого (сам В. Голобуцький
називає того - англійським істориком) відбулася у відносно вузькому середовищі і не мала наслідків
у вигляді публікацій, а тому М. Андреев, напевно, так ніколи й не дізнався про те, що український
історик зарахував його до числа фальсифікаторів історії.

Очевидно, що В. Голобуцький, вживаючи слово фальсифікатор  по відношенню до істориків
Заходу (зокрема, і до М. Андреева), як і інші радянські історики, вимушений був застосовувати його
не стільки до дійсних фактів зловживань у науці, скільки, не погоджуючись з певними, оціночними
судженнями (базованими на певній інтерпретації джерел і методології) так званих буржуазних
істориків  (уданому випадку- стосовно подій Визвольної війни українського народу і приєднання
України до Росії). В умовах панування єдиновірної'  наукової теорії в історичній науці СРСР, теорії,
що набула фактично сакрального і світоглядного стазусу, на інші методологічні та світоглядні підходи
ритуально начіплювався ярлик фальсифікації , тобто, якщо користуватися лексиконом теології,
єресі .
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ЛИСТ* МИКОЛИ ЄФРЕМОВИЧА АНДРЄЄВА1
ДО ВОЛОДИМИРА ОЛЕКСІЄВИЧА ГОЛОБУЦЬКОГО1

dr. N. Andreyev
COLLEGE HOLT,

HUNTINGDON ROAD,
CAMBRIDGE.

8 сентября 1960 г.
Глубокоуважаемый Владимир Алексеевич,

Мне было чрезвычайно приятно познакомиться с Вами, автором прекрасных и почитаемых
славистами в большинстве научных центров работами по истории казачества и Украины. С большим
удовлетворением вспоминаю я яркие и авторитетные выступления Ваши, М. Н. Тихомирова и
Б. А. Рыбакова на дискуссиях в Упсале и Ваш доклад на Конгрессе в Стокгольме. Думаю, что мои
впечатления разделяются большинством славистов, имевших удовольствие Вас слышать. Хотя я по
происхождению новгородец (родившейся, впрочем, в Северной Пальмире), а по определению
самостийников «московська гадючка», ныне же британец, мне слышится что-то родное и в
украинских песнях, и в украинской истории, и в украинском юморе, искры которого так оживляют
и Вашу речь, профессор.

Посылаю Вам мою - рассчитанную на широкого читателя - статью «Переяславский договор».
Она была, в основном, написана в 1949 году, опубликована почти четыре года спустя и, конечно, не
могла считаться с более новейшей литературой вопроса.

* Лист надано авторові розвідки сином українського козакознавця Петром Володимировичем
Голобуцьким; лист зберігається в домашньому сімейному архіві.
Археографічний опис
Лист є автографом на не розграфленому паперу розміром 15 на20 см., доброго гатунку, достатньо
цупкого. Текст нанесено на дві сторони паперу-лицьову та зворот-охайним почерком чорнилами
блідо-синього кольору. Літери, хоча і є такими, що плавно зв язуються одна із одною, однак досить
чітко й виразно читаються, без особливих проблем; самі літери невеликі за розміром й округлі за
формою. Використано фірмовий папір для листування одного з кембриджзьких коледжів, про що
свідчить типографський англомовний напис у правому верхньому кутку. На лицьовій стороні з
лівого боку є невеличкі береги (0,5-0,8 см.), а назвороті вони також є, однак на них написане останнє
речення перпендикулярно до тексту.
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ЮСОВ СВЯТОСЛАВ

«Український самостійник»1 2 3, газета в Мюнхене, 23 мая 1954 года4, отозвалась статьей: «Ще
один пасквіль» - на эту мою работу, переведенную на немецкий язык (без моего, впрочем, ведома
и без уплаты - увы - гонорара!). Газета признала, что Андреев «в основу своєї політичної тенденції
кладе історичні факта, одначе зловмисно нагинає їх до своїх потреб». Газета не могла опровергнуть
ни одного факта в моей статье и отметила:«.. .Треба признати, що така тактика добре підібрана, бо
вона обрахована на спосіб і мислення західнього європейця: яко зброя в боротьбі з нами вона добре
дає більші наслідки від тактики лобових ударів  [...]» Газета настаивает, что в моей работе «точнісінько
та сама аргументація, що в большевиків, і ті самі висновки. Бо і за большевицькивими авторами, і за
Андрєєвим, Хмельницький не заключив Переяславської умови у висліді скрутного мілітарного й
політичного положення у час війни з Польщею. Вин його заключив неначе як вислід глибокого
бажання , майже якогось кровного атавізму - злитися в одне з братнім  російським народом».
Статья длинная, я цитирую только главнейшие пункты. Там есть немало ругани: «Росіянам недоступні
об єктивні аргумента»,«.. .манерою маняків проголомшеніх подіямі, повторюють свої, традиційні,
ненависницькі фразі про єдність російського й українського народів  ... російські шовіністі ,
фальсифікатори історії [»] и прочее столь же благоухающее.

Бузу очень рад, если Вы отошлете что-либо из Ваших работ. Пожалуйста, с авторской надписью.
В этом случае книги лучше отсылать «заказной бандеролью». Примите мои лучшие пожелания.
Уважающий Вас Ник.[олай] Андреев (Николай Ефремович).

1 Андреев Микола Єфремович (1908-1982 рр.) - російський емігрант, за фахом - історик,
літературознавець і мистецтвознавець.
2 Голобуцкий Володимир Олексійович (1903-1993 рр.)-український радянський історик, фахівець з
проблем історії козаччини та економічної історії України, д. і. н. (1947), професор (1948). Закінчив
Північно-Кавказький університет (м. Ростов-на-Дону), а аспірантуру в Ленінградському педінституті,
де також викладав у 1934-1937 рр. Науковий керівник в аспірантурі - академік Б. Греков. Перед
війною працював у Краснодарському педінституті, під час війни і зразу після неї-у вузах Ленінграду,
Казані, Чернівцях. У 1947 р. захистив докторську дисертацію Чорноморське козацтво. (Нариси
соціальної історії)  в Ленінградському університеті. 31949 по 1961 рр. - с. н. с., заввідділом історії
України періоду феодалізму Інституту історії АН УРСР, а з 1961 по 1971 рр.-завкафедрою в Київському
інституті народного господарства. Автор монографій Запорожское казачество , Черноморское
казачество , Запорозька Січ в останні роки існування 1734-1775 рр. , Дипломатическая история
освободительной войны украинского народа 1648-1654 гг.  та ін.
3 Український Самостійник  - газета-тижневик, що виходила в Мюнхені в 1950-1957 рр.
Нагіівофіціоз Закордонних частин ОУН (С. Бандери). З лютого 1954 р. - офіційний орган фракції
ОУН за кордоном. З вересня 1957 р. - щомісячний журнал. Від січня 1976 р. об єднаний з журналом
Сучасність .
4 Число Українського Самостійника  за цей день у бібліотеках Києва та Львова не знайдено.
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