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«ЗОЛОТА ДОБА» В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ 
РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ 1920-Х РР.:

СПРОБА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ПРИЧИН

Період 1920-х (особливо починаючи з 1923-1924 рр.) одностай
но характеризується історіографами як «золота доба» української 
історіографії, коли вона пережила справжнє піднесення, аналогіч
не до «розстріляного відродження» в тогочасному українському 
красному письменстві. Тоді завдяки відносно сприятливим сус
пільно-політичним умовам її розвитку, появі цілої плеяди блиску
чих науковців, які взаємодіяли з представниками дореволюційно
го покоління і спиралися на досвід та досягнення попередників, та 
діяльності низки наукових шкіл було розгорнуто небачену актив
ність в гуманітарних науках, насамперед історичній.

Головними чинниками, що сприяли історіографічному підне
сенню у той час, були наступні:

1. Починаючи з відмови від «воєнного комунізму» та переходу 
до непу (1921 р.) в «радянських» республіках відбувалася певна 
лібералізація внутрішньополітичного курсу, перехід від тоталітар
них і репресивних способів керівництва більшовиками суспіль
ством до механізмів більш м’якого контролю над ним. Це було 
вимушене загравання правлячої партії з суспільством, проте воно 
давало представникам творчих професій та гуманітаріям можли
вості на відносно вільне самовираження.

2. Більшовики на початках свого режиму вважали історичну 
свідомість суспільства мало важливою для «виховання нової лю
дини», а історичні знання (а відтак й історичну освіту) -  зайвими 
для «будівників нового ладу». За таких обставин більшість про
фесійних істориків було зайнято не у вишівській системі (як у до
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революційній Росії та країнах Європи), а у архівних та музейних 
установах, і у новостворених науково-дослідницьких інституціях, 
насамперед у системі Всеукраїнської академії наук (ВУАН) та на
уково-дослідницьких кафедр. Урядовий контроль за діяльністю 
такого типу установ, де історики не дотикались безпосередньо 
до виховання молоді, був не таким жорстким, як над вишівською 
освітою. Така «неувага» до історії як науки та професійних істо
риків була додатковим чинником, що уможливлював простір част
кової свободи. Для істориків це виявлялося у відносно вільному 
виборі напрямків та проблем наукового пошуку, історіософії та 
методології історичних студій.

3. Одним із визначальних чинників піднесення історичних до
сліджень в 1920-і роки була політика «коренізації», яка в УСРР 
мала характер насамперед «українізації». Попри свою суперечли
вість, національна реформа в радянській Україні стала поштовхом 
для українознавчих студій, в т. ч. в ділянці вивчення історії Укра
їни. Йдеться у першу чергу про те, що «українізація» спричинила 
загальні зрушення у сфері національної свідомості -  поширення 
української тотожності в різних прошарках суспільства радян
ської України, появу міської української ідентичності, більш то
лерантне і зацікавлене ставлення інших етносів до українців. Такі 
зміни істотно збільшували аудиторію споживачів українознавчої, 
зокрема й історичної, літератури. «Українізація» як вияв певного 
послаблення централізаційного тиску Кремля щодо України спри
чинила й зміну внутрішньої мотивації самих істориків до свого ре
месла. Таким чином, «українізація» у цілому сприяла зростанню 
соціального престижу історичних знань про історію України -  і на 
рівні дослідників, і на рівні звичайних читачів, що прагнули тепер 
знати більше про Україну та українців, в т. ч. мати інформацію про 
їхнє минуле.
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