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Джерельна база вивчення історії Товариства представлена 

широким колом історіографічних джерел: документальних, на-

ративних та аудіовізуальних. Використані оо'кумешпальні дже

рела, класифікуючи за змістом, можна поділити на так; основні 

групи: 

1) програмні матеріали і статути; 

2) д іловодчий матеріал (картотеки Товариства за різні роки, 

членські заяви, анкети, збіркові листи та ін.): 

3) інформаційні матеріали ("Обіжні листи" , повідомлення, 

оголошення, програми конференцій і конгресів, каталоги книж

кових видань); 

4) звіти з д іяльност і осередків УІТ та Товариства є цілому. 

Наративні джерела поділяємо на такі групи: 

1) бюлетень Товариства; 

2) публікації журналу "Український історик", зокрема руб

рики "Хроніка" , "Іп Мегпог ї а т " . "Конгреси, конференції, презен

тац ій " та ін.; 

3) епістолярій (офіц ійний та приватний); 

4) спогади й щоденники ; 

5) опубліковані і н т ерв 'ю з членами Товариства; 

6) біографії (автобіографії , нариси, некрологи га ін . ) ; 

7) повідомлення в пресі ("сторінки УІТ" в газетах "Свобода " 

та "Америка " ) ; 

8) книжкові видання, наукові статті, археографічні публікації 

членів Товариства; 

9) бібліографії. 

Аудіовізуальні джерела до історії Товариства иредс: явлені 

1) фотодокументами; 
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Про реакцію радянських та партійних органів на публікації "бур

жуазних націоналіст ів" можна д ізнатися на основі матеріалів 

Центрального архіву громадських об ' єднань України. 

Найбільший масив джерел зберігається в архіві Українського 

історичного товариства в м. Кенті (CLLIA)'. Архів УІТ було зак

ладено від час постання Товариства у 1965 році. В ньому збері

гаються матеріали адміністрації УІТ, редакційний архів журна

лу "Український історик", а також низка приватних архівів, які 

містять як епістолярій, так і різноманітні магеріали до історії УІТ 

та Українського генеалогічного і геральдичного товариства. Ма

теріали архіву УІТ поділяються на фонди і справи. 

Джерела до історії Товариства його керівництво намагалося 

публікувати, з одного боку, для популяризації д іяльності УІТ, з 

іншого - свідомо таким чином зберігаючи їх до наступного вив

чення його діяльності . Головна увага приділялася публікації офі

ційних документів та статей програмного характеру, а також епі

столярію, б іографічних матеріалів, спогадів, б ібліографічних 

матеріалів вчених. При цьому більшість матеріапів друкувалися 

на сторінках журналу УІТ "Український історик", а також в інших 

виданнях. Останнім часом частину документів бюлетені і т.зв. 

"обіжні лис ти " - було опубліковано в збірці "Матеріял и до історії 

Українського історичного товариства" [27]. 

Важливе значення в якості джерела мають програмні статті, 

комунікат (програма діяльності) і статути. Статті публікували

ся в "Бюлетен і " УІТ та в журналі "Український історик". У стат

тях, написаних переважно О. Оглоблиним, Л. Винарем, Р. Клим-

кевичем та ін., наголошувалося на актуальних проблемах того

часної історіографії, в них розглядалися різні питання розвитку 

Товариства і журналу. Важливо, що ці статті не лише декларува

ли основні засади д іяльност і УІТ, а виносили на загальне обго

ворення найактуальніші науково-організаційні, фінансові та ін. 

питання, що свідчить про намагання керівних органів Товари

ства залучити до участі у його діяльності всіх членів і дає важли

ву інформацію про основн і засади діяльності товариства. 

Поява статутів УІТ пов ' я зана з кількома факторами. З одного 

боку, статут завжди є обов ' я зковою основою діяльності будь-якої 

' Сьогодні розпочато передачу архівних матеріалів УІТ в Україну, 
Де вони будуть зберігатися у Відділі рукописів Львівської наукової бібліо
теки ім. Н. Стсфаника. 

2) фонодокументами. 

Дві перші ra частина третьої групи джерел включають опуб
ліковані ія нсопубл і ковані матеріали. 

Нсопублікоьані джерела, які містять інформацію до історіїУіт 

до ¡991 р., на жаль, значною мірою розпорошені по різним дер

жавним і приватним архівам в Україні (поточні архіви наукових 

установ, поточні архіви осередків УІТ, приватні архіви деяких 

член ів Товариства ) та за її межами в архівах українських і 

неукраїнських наукових установ та приватних збірках. Зокрема, 

поза Україною значна кількісгь матеріалів до історії УІТ збері

гається Й архівах Товариства в Кенті та Нью-Йорку (США), архіві 

представництва УІТ в Канаді (Торонто), приватних архівах ак-

тивник членів Товариства та його представників в Німеччині 

Т. Мацькова (Гейдельберг) та О. Вінтоняка (Мюнхен). Крім того, 

матеріали до історії УІТ нами було знайдено в Архіві Українсь

кої Вільної Академії Наук у С Ш А (переважно йдеться про біо

графічні а н к е т і маїеріагіи членів УІТ, які гакож були членами 

УВАН), в Бахметєвському архіві Колумбійського університету (зок

рема, листи О. Оглоблина, 11. Полонської-Василенко, В. Дубровсь-

кого, П. Одарченка, О. Пр іцаката ін.). 

Джерела до історії Товариства зберігаються також в архіві До

ел ідницькего центру імміграційної історії (Trie Immigration History 

Research Center ) Міннесотського університету (Міннеаполіс, 

CUJA) . Це листування та біографічні матеріали І. Витановича, 

М. Чубатого та Л. Биковського у фонді Організації державного від

родження України (далі - ОДВУ), архіви І. Вигановича та О. Гра-

мовського, в яких зберігаються гакож магеріали членів УІТ Л. Би

ковського, М. Чубатого, Р. Климкевича , Є. Онацького та ін. 

Інформативне листування знаходиться також в архіві Українсь

кого Діопез іатьного Музею і Бібліотеки (Стемфорд, США) - в 

фондах М. Чубатого, В. Ленцика . Біографічні матеріали членів 

УІТ довоенного періоду та часу Другої світової війни зберігаються 

також в Центральному державному архіві Вищих органів управ

ління та влади України (ф. 3859 "Український вільний універси

тет в Праз і " , ф. 3795 "Українська Господарська Академія в Чехо

словацьк ій Республіці м. Подебради" , ф. 4372 "Українське Істо-

рико-Філологічне Тозариство в Празі*. 1923 - 1944", ф. 3972 "Ук

раїнський Пелагогічний Інститут- ім. Драіоманова в Праз і " та ін.)-
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наукової громадської організації чи товариства і УІТ також по

требувало врегулювання засад своєї діяльності . Саме тому перші 

статути було обговорено в 1965 та 1967 рр. [27, 47-49]. Статути 

декларували мету, основні завдання УІТ, обумовлювали терени 

діяльності Товариства, мови публікації досліджень, різні аспек

ти членства (категорії, ступінь участі у прийнятті рішень, на

явність або відсутність спеціальної освіти для певних категорій, 

умови припинення членства тощо). Обговорювалося й розмір та 

умови сплати членських внесків та обов 'язков ість передплати 

журналу УІТ "Український історик". Також визначалися керівні 

органи УІТ і умови припинення діяльності Товариства. 

З іншого боку, статут був також потрібний для легалізації 

діяльності УІТ на теренах С Ш Л та інших країн, офіційному офор

мленні Товариства як неурядової неподаткової організації, члени 

якої свої пожергви на її діяльність можугь оформляти відповід

но до податкового законодавства країни перебування - зокрема, 

С Ш Л . Це викликало появу перекладу основних положень украї

номовного статуту англійською та німецькою (при легалізації в 

Німеччині) мовами. Ці документи зберігаються в архіві УІТ. 

Діловодні матеріали, які відображають діяльність Товариства 

і містять важливу інформацію щодо його членів, зберігаються в 

архіві УІТ в Кенті і не опубліковані. Це - картотеки Товариства 

за різні роки, що містили поабетковий комплекс персональних 

каргок, в яких зазначалися імена, прізвища та адреси членів і 

вказувалося про сплату ними членських внесків та здійснені по

жертви. Інформація картотек щодо фінансової підтримки Това

риства його членами фіксувалася також у фінансових книгах УІТ, 

де записувалися всі членські внески чи пожертви. До цієї групи 

джерел відносимо також членські заяви та анкети, які містять 

важливу біографічну інформацію про членів Товариства. При 

проведенні ювілейних чи інших акцій по збиранню коштів (т.зв. 

"збіркових акцій" ) членам Товариства розсилалися спеціальні 

бланки для вписування прізвищ жертводавців та суми пожертви 

- т.зв. "збіркові листи" , які також містять важливу інформацію 

про фінансову підтримку УІТ його членами. Крім того, до цієї 

групи джерел в і дносимо ф інансов і документи , пов ' я з ан і з і 

зд ійсненням окремих книжкових видань та виданням журналу 

(у фонді редакції журналу "Український історик", який є складо

вою архіву УІТ в Кенті). 
Неабияке значення для дослідження історії УІТ мають інфор-
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маційні матеріали про діяльність Товариства (обіжні листи, 

повідомлення, оголошення, програми конференцій і конгресів, 

каталоги книжкових видань та ін.). 

Листовний зв 'язок був і залишається одним із основних ме

тодів сп ілкування членів Товариства, що викликало появу спе

цифічного документального джерела , що виконувало інфор

маційні функці ї і було подібним до т.зв. "циркулярів" - "Обіжних 

листів" або "Обіжників". Від травня 1965 р. вони розсилалися 

секретарем, а п і зн іше-секре т арем або президентом УІТ членам 

Товарисгва з метою ознайомлення з актуальними питаннями його 

життя і тому висвітлюють різні аспекти його діяльності, включ

но з метою і завданнями Товариства. Зокрема вже у першому було 

вміщено інформацію про постання УІТ у березні того ж року 

шляхом листовного референдуму 45 членів-засновників, вибір 

Управи, умови членства у Товаристві, розміри членських внесків, 

про представництва , заснування архіву, про те, що офіційним 

представником Товариства на Міжнародному історичному конг

ресі у Відні став проф. Ігор Каменецький [27, 266-268]. В інших 

обіжниках міститься інформація про зміни в системі членства 

УІТ, сп івпрацю Товариства з іншими установами, зміни у змісті 

та напрямах "Українського історика", про видання УІТ тощо. 

Виявлені на сьогодні об іжники опубліковано [27, 264-366]. 

Важливим інформаційним джерелом є пресові повідомлення 

та сторінки УГГ в пресі. Вони з ' являлися в газетах "Свобода" . 

"Америка " , "Но вий шлях" , "Українське с лово " та ін. Пресові 

повідомлення й матеріали подавалися до друку як членами Това

риства, так і особами, які не належали до УІТ. Такі матеріали 

містять інформацію, яка дозволяє встановити хроніку найвизнач

ніших подій з історії УІТ, уточнити біографії членів Товариства, 

в ідтворити процес створення матеріальної основи його діяль

ності, д ізнатися про найважливіші публікації тощо. Крім того, ці 

джерела д емонструють намагання популяризувати д іяльність 

Товариства його Управою і членами. Існування протягом довго

го часу окремої сторінки УІТ в газетах "Свобода " та "Америка" , 

де друкувалися як документальні , так і наративні джерела до 

історії Товариства, на наш погляд, свідчить також про авторитет 

УІТ серед української громадськості. 

Програми наукових конференцій, конгресів УІТ та тих, що 

відбувалися у співпраці з іншими науковими установами, науко

вих доповідей та зустрічей із громадськістю часом містя гь інфор-
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«ащю, що відсутня в інших лжерелах. Переважно зберігаютьс 

. ІОНИ в окремому фснді архіву УІТ в Кенті. Таке ж значення ма' 

іоть і програми наукових імпрез, ь яких брали участь члени УТг 

гадані іншими науковими установами. Повідомлення про кон' 

ферєяціТта проблеми, які обговорювалися під час їх проведення 

спільні видання та інші форми співпраці містять також період 

личні інформаційні видання як УІТ, так і інших наукових уста-

ноя ( "В існик" (НТШ) , "Бюлетень", "Л і топис " , "Новини з ака-

яеміТ' (УВАН)) та ін. Інформацію про сп івпрацю з УІТ з Украї

нознавчою програмою Іллінойського університету в Урбана-Шам-

пейн під керівництвом Дмитра Штогрина під час щорічних ук

раїнознавчих конференцій, започаткованих з 1982 р., включено 

до видання "Четверть століття укра їнського чину " [35], яке 

містить програми українознавчих конфереггцій в Урбана-Шам-

пейн. Окреме місце серед джерел посідають каталоги книжко

вих видань УІТ, що видавалися невеликими "метеликами" на 2 

чи ч сторінки і призначалися для інформування членів Товари

ства про книги, які можна було придбати. В умовах відсутності 

інших переліків видань УІТ саме каталоги, гцо зберігаються в 

архіві УІТ в Кенті, уможливлюють узагальнення інформації про 

книги, видані Товариством протягом йото існування. 

Важливим джерелом, де фіксувалася д іяльність окремих осе

редків У П , що д іяли в різних країнах, є звіти з їх діяльності, які 

зберігаються в архіві УІТ і лише незначну частину яких було 

опубліковано в журналі "Український історик", а також звіти ке

рівництва Товариства, переважну більшість яких було опубліко

вано. Крім того, після легалізації УІТ в С Ш А і одержання стату

су неприбуткової недержавної організації до американського уря

ду щорічно подавалися фінансові звіти, які також є важливим 

історичним джерелом (зберігається в архіві УІТ) . 

Наративні джерела до історії УІТ представлені кількома гру

пами. Комплексним джерелом є бюлетені наукових установ, що 

виходили з в ідпов ідною періодичністю, і виконували функцію 

інформаційного видання, в якому інформувалося про найваж

ливіші події в діяльності установи та загальному науковому житті. 

Більша частина таких бюлетенів, на жаль, для сучасного матери

ковою .дослідника переважно невідомі, бо видавалися малими 

тиражами, часто - на правах рукопису м імеографічним (циклос-

тиленим) способом, і через це вони практично відсутні в бібліо

теках, та й архівах. До таких видань належать "Бюле т ень " [3; 4] 

Всесвітня історія 

Та "Л і топис " [8; 33] Української Вільної Академії Наук ("Бюле

тень УВАН" видавався в Німеччині в 1946 - 1947 рр., пізніше -

в СІНА; "Л і топис УВАН" - в 1947 - 1948 рр. - в Німеччині, пі

зніше - в Канаді [9, 11 -12]), "Новини з Академії" - видання УВАН 

у США, "Бюлетень НТШ в Америц і " , "Бюлетень Українського 

Генеалогічного і Геральдичного Товариства" (США) та ін. 

"Бюлетень Українського Історичного Товариства" видавався 

з січня 1967 по "друге чвертьр іччя" 1972 р. за редакцією Романа 

Оріона Климкевича (1920 - 1992) на правах рукопису циклости-

лем (мімеографія) [2; 5] . За час видання вийшло 34 числа, деякі з 

них мали додатки (ч. 8 та 10). Редактором видання був Р.О. Клим-

кевич [ 1 ; 14] - в ідомий укра їнський геральдик, д ійсний член ба

гатьох наукових, в тому числі й міжнароднтгх, товариств. Від 1990 

р. до сьогодні "Бюле т ень " видається типографським методом без 

вказівки на редактора, яким є Л. Винар. В обох редакціях "Бю

летеню" можна знайти важливу інформацію про діяльність То

вариства. Крім пов ідомлень про наукові конференції, видання, 

списки жертводавців, в ньому вміщено дані про діяльність окре

мих членів УІТ, про поповнення Товариства новими членами, 

ювілеї, втрати, проекти офіц ійних документів Товариства а та

кож інформацію щодо українського наукового життя поза межа

ми України. 

"Бюлетень У І Т " за редакцією Р. Климкевича виконував інфор

маційну функцію, за його допомогою членам Товариства повідом

лялося про заплановані найважливіші події, підводилися підсум

ки зробленого, подавалася інформація про фінансовий стан УІТ 

та надходження пожертв, наукові конференції та конкурси тощо . 

Важливі актуальні питання наукового розвитку та ролі й завдань 

в ньому Товариства п іднімалися в редакційних статтях, автора

ми яких переважно були науковий секретар УІТ та редактор жур

налу "Укра їнський і с торик " Любомир Винар та редактор видан

ня Роман Климкевич . У періодику міститься багато загальної 

інформації про укра їнське наукове життя гга Заході, д іяльність 

окремих істориків, д іяльн ість УІТ, що перетворює видання на 

важливе історичне та історіографічне джерело. 

"Бюлетен і " У ІТ не мали усталеної структури, хоча певні руб

рики повторювалися достатньо часто. В той же час можна ствер

джувати, що під вар іац іями назв постійними стали рубрики про 

діяльність членів УІТ, Українське Генеалогічне і Геральдичне 

Товариство (далі - УГГТ ) , про журнал УІТ "Український істо-
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рик" (даті - У І), нових членів, ювілеї, некрологи, видання тощо 

У вступній статті до першої*) числа "Бюле т еню" "В ід Управи 

Українського Історичного Товариства" пояснювалося мету видан

ня: " М и приступили до видавання Бюлетеня нашого Товариства, 

призначеного для внутрішнього вжитку, як також для загальної 

інформації про діяльність УІТ та індивідуальну працю наших 

членів . . . Наш Бюлетень сповнить ролю листка зв 'язку між по

одинокими членами УІТ, як теж збереже для майбутнього істо

рика важливі дані про розвиток д іяльносте Товариства" [27,35] . 

Поруч з існуючими в архіві УІТ картотеками і приходно-ви

датковими книгами "Бюлетень " уможливлює відтворення скла

ду активної*) членства Товариства. В умовах відсутності доклад

них біо-бібліографічних досліджень про багатьох українських 

істориків на Заході, "Бюлет ень " є цінним історіографічним дже

релом, бо його рубрика "З діяльпости наших член ів " включала 

стислий звіт про наукову працю та перелік публікації в різних 

українських і неукраїнських виданнях. Цю інформацію члени 

Товариства особисто надсилали до редакції. Узагальнення цих 

даних уможливлює доповнення та уточнення існуючих біографій 

та бібліографій. Перевірити достовірність інформації можливо 

за згаданими публікаціями та при співставленні з іншими джере

лами. Рубрика про втрати Товариства дає можливість уточнення 

при потребі дат смерті вчених. Час від часу у виданні з 'являлася 

рубрика "Успіх наших членів" , де вміщувалися привітання з на

годи обрання на ту чи іншу посаду в українських та неукраїнсь

ких наукових інституціях, установах, виданнях, нагородження та 

відзначення тощо, що також дає важливу біографічну інформацію. 

Важливе значення для розуміння принципів д іяльності УІТ 

дають публікації його організаційних документів, програмних, 

підсумково-аналітичних статей про діяльність Товариства та його 

журналу. Співставлення згаданих у програмних статтях планів 

діяльності Товариства з інформацією підсумкових статей в "Бюле

тен і " та з іншими джерелами дає можливість зробити висновки, 

наскільки протягом 1967 - 1972 рр. УІТ вдалося реалізувати нау

кові та видавничі проекти, якою була співпраця з українськими 

та неукраїнськими науковими установами та об ' єднаннями вче

них. Одним із важливих напрямів діяльності УІТ було проведення 

наукових конференцій, як самостійних, так і в співпраці з іншими 

установами та організаціями. В "Бюлетен і " ми знаходимо досить 

детальну інформацію про конференції , що відбулися до 1972 р-
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На сторінках "Бюле т еню" неодноразово вміщувалося інфор

мацію про д іяльн ість інших наукових установ, з якими УІТ 

співпрацювало, зокрема Українського Генеалогічного і Гераль

дичного Товариства (президентом якого був О. Оглоблин, зас

тупником - Л. Винар, секретарем-скарбником - Р. Климкевич), 

Українського Воєнно-Історичного Інституту (який після смерті 

М. Садовського очолив член УІТ і УГГТ відомий український 

геральдик Микола Битинський) та ін. Не було обійдено увагою й 

створення 5 квітня 1969 р. в Нью-Йорку Українського Соціоло

гічного Інституту (УСІ) [27, 145], який на початковому етапі своєї 

діяльності д іяв як автономний відділ УІТ. 

Позиція УІТ в ситуаціях, що на думку його провідників, шко

дили науці, також знайшла відображення на сторінках "Бюлете

ню", в якому активно обговорювалися дискусійні питання нау

кового життя . Крім того, "Бюле т ень " інформував членів УІТ про 

оголошення наукових конкурсів на написання історичних моно

графій [27, 74] . 

В "Бюлетен і " також містилося багато повідомлень про органі

заційні аспекти д іяльност і УІТ та журналу "Український істо

рик" - звернення до членів, передплатників журналу, повідом

лення про вибори та склад Управи на різних етапах існування 

Товариства, легалізацію Товариства як неприбуткової організації 

в американському уряді, про становлення осередків УІТ в С1ІІА, 

Канаді та інших країнах, видання Товариства тощо. До числа 2 

(26) за 1970 р. додавався запитник для членів УІТ, відповіді на 

який давали можлив ість оцінити та вдосконалити діяльність То

вариства. Анкети-відповід і зберігаються в архіві УІТ в Кенті 

(США) . В цілому, "Бюлетен і У ІТ " є виданням, яке сприяло коор

динації праці членів Товариства та стало важливим джерелом до 

вивчення його історії у 1 9 6 7 - 1972 рр. 

Подібним до "Бюле т ен і в " УІТ комплексним історіографічним 

джерелом є журнал "Український історик". Вдалу спробу виз

начити його місце в українській історіографії другої половини 

XX ст. зробила київська дослідниця Людмила Сакада [ЗО: 28] . 

Вона ж проаналізувала джерельні матеріали, опубліковані на його 

сторінках [29, 321-335; 28, 201-224], справедливо стверджуючи, 

що важливим джерелом до історії УІТ "може слугувати сам жур

нал "Український і сторик" , бо за всі роки його видання на його 

сторінках посл і довно висвітлюється весь процес створення і 

діяльності інституції, офіційним друкованим органом якої став 



400 І Іаукові записки. Історичні науки. Випуск 8 Всесвітня історія 401 

крім офіційного архіву Товариства та редакційного архіву жур

налу "Український історик", приватні архіви М. Антоновича, Л. 

Винара, Б. Винара, О. Домбровського , М. Ждана, О. Оглоблина, 

частково - Р. Климкевича), архіві Українського Діоцезіального 

Музею і Бібліотеки (Стемфорд, США) , архіві Дослідницького 

центру імміграційної історії (The Immigration History Research 

Center) Міннесотського університету (Міннеаполіс, США) , при

ватних архівахТ. Мацькова т аО . Вінтоняка(Німеччина)та інших, 

в тому числі приватних, арх івних колекціях. Епістолярій вклю

чає як офіційне, так і приватне листування, яке стосується різно

манітних проблем діяльності товариства, дає важливі дані до 

уточнення біографій вчених, особливостей соціокультурного се

редовища їхньої праці, виявлення рис характеру тощо. Епісто

лярні джерела до історії УІТ від 1969 р. (зокрема, архівні мате

ріали були активно використані в публікації, присвяченій юві

лею Н. Полонської-Василенко [ 12, 102-105]) публікуються на сто

рінках журналу "Український і с торик" і в інших виданнях. Знач

ний масив листування опубліковано Л. Сакадою у збірнику, при

свяченому Л. Винару [21 , 673-778] . Частину цих матеріалів було 

передруковано з У1, частину - опубліковано вперше (зокрема 

листи до проф. Любомира Винара відомого українського літера

турознавця Остапа Грицая, письменника Юрія Лавріненка, д-ра 

філософі ї та довголітнього президента УВАН у Канаді Михайла 

Марунчака, проф. Мічиганського університету історика і політо

лога Ігоря Каменецького, відомого історика церкви о. Іринея На-

зарка та ін.). Листування Любомира Винара з головою осередку 

УІТ в Острозі Миколою Ковальським було опубліковано у збірці 

"Осягнення історії", присвяченій 70-річчю від дня народження 

відомого українського джерелознавця [25, 553-577]. Опубліко

ване листування з Л. Винарем І. Лисяка-Рудницького [ Н , 145-

151; 15, 175-196], Л .Биковського [7, 140-152], О. Оглоблина [19, 

357-369; 6,455-462], значний масив листування членів УІТ вміще

но в "Українському історику" [16, 227-245; 18, 244-276]. 

Листування членів Товариства, що зберігалося в приватному 

архіві члена УІТ відомого українського літературознавця, гро

мадського та наукового діяча Юрія Бойка-Блохина, опублікова

но Дариною Тетериною [31 ; 32] . Кілька листів, пов 'язаних з істо

рією УІТ 90-х років вміщено у книзі брата відомого історика 

Павла Грицака Петра "Спогади . Листування. Публіцистика" |20, 

77, 120-121, 123, 128, 204, 212] . 

цей часопис" [28, 202] . Дослідниця виокремила три основні гру

пи публікацій джерельних матеріалів за критерієм їх достовір

ності : !) публіка ції те кеті в інституційних документів, програмні 

статті засновників УІТ та такі матеріали наукової хроніки, що 

з 'являлися в журналі виключно з тогочасних ситуаційних потреб 

науково-організаційної діяльності Українського Історичного То

вариства; 2) документи, які були опубліковані через якийсь час 

після подій, з якими вони були пов 'язані , що не виключало се

лективний підхід публікаторів до відбору документів, які публі

кувалися, "отже , присутній певний суб ' єктив і зм" ; 3) джерела 

наративного типу [29, 321 -322] (під ними Л. Сакада розуміє опуб

лікований на сторінках журналу епістолярій та матеріали мему

арного характеру) [28, 202] . 

Без сумніву, журнал вцілому є джерелом до вивчення діяльно

сті УІТ, але в такій якості можна розглядати не лише безпосере

дні публікації програмних чи інституційних документів, матеріа

лів хроніки, опублікований епістолярій і мемуари. Статистичний 

аналіз сгатей, рецензій і джерельних публікацій журналу свідчить 

про наукові зацікавлення членів Товариства, їх методологічні і 

к онце т у а л ьн і підходи до висвітлення тих чи інших наукових 

проблем. Програмні матеріали і статті дають уявлення про ос

новні напрямні його діяльності . Публікації епістолярію, спогадів, 

звітів з діяльності Товариства, біографічних матеріалів (біографій, 

автобіографій, некрологів тощо) дають важливу інформацію як 

щодо діяльності УІТ, так і окремих його членів. Аналіз розділу 

"Хрон іка " та всіх матеріалів, поміщених на сторінках часопису, 

умож іивлює встановлення наукових пріоритетів членів УІТ, доз

воляє простежити кількісні та якісні зміни у структурі журналу, 

авторському складі тощо. Власне, на основі вивчення сі агей жур

налу як історіографічного джерела сучасними українськими дос

лідниками зроблено вдалі спроби визначення внеску членів УІТ 

та журналу "Український і сторик" у розробку грушевськознав-

ства, історії козацтва, історії церкви, історії української еміграції 

та інших наукових напрямів і тем. Справедливим є й твердження 

відомого українського досл ідника Я .С . Калакури, що з подібною 

метою доцільно використовувати і видання інших установ, в яких 

були публікації, здійснені членами Товариства [26, 53-56], а та

кож біографічні та інші матеріали, які стосувалися членів УІТ. 

Значний масив джерел складає епістолярій, опублікований і 

неопублікований, що зберігається в архіві УІТ в Кенті (включає, 
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Інформацію про діяльність Товариства містять спогади, як 

неопубліковані. так і вміщені на сторінках "Українського істори

ка" 113, 330-334; 34, 30-37 та ін.] й інших видань [10, 62-67; 23, 

53-60 та ін.]. а також деякі вцілому науково-аналітичні статті' 

написані членами УГГ, що надас їм характеру спогадів [22, 22-

44]. Серед неопублікованих - спогади О. Домбровського (архів 

У IT в Кенті), М. Чубатого (архів Українського Діоцезіального 

Му з ею і Бібліотеки (Стемфорд, США) ) та ін. З опублікованих 

використано спогади Л. Биковського, Б. Винара, Ю. Луцького, 

Н. П олонської-Василенко, М. Слабошпицького, Ю. Шевельова 

та ін. Незважаючи на дещо суб 'єктивний характер таких дже

рел, вони є важливим матеріалом до відтворення різних аспектів 

історії Товариства, біографій окремих вчених, соціокультурних 

умов наукового життя. 

Щоденникові записи засновника, організатора та багаторіч

ного наукового секретаря й теперішнього президента Товариства 

Л. Винара., які велися від 40-х років XX ст. і зберігаються в при

ватному архіві вченого, містять важливу інформацію про того

часне наукове життя, погляди молодого тоді українського дослі

дника на розвиток української зарубіжної науки. 

Опубліковані інтерв 'ю з членами Товариства як містять інфор-

мацію до його історії, так і дають уявлення про бачення окреми

ми членами У IT тогочасних наукових проблем і шляхів їх розв'я

зання . Враховуючи часову перспективу, важливими є сучасні оці

нки процесів , що тоді відбувалися, причин успіхів і прорахунків 

в д іяльност і Товариства. 

Для встановлення біографічних даних членів Товариства важ

ливе значення мають різні види біографій - автобіографії, біо

графічні нариси, некрологи, анкети з б іографічними даними. Ча

стина їх друкувалася на сторінках УІ та інших видань (за винят

ком членських анкет, які всі з алишилися недрукованими), а час

тина залишилася в рукописах (автобіографії О. Домбровського, 

О. Оглоблина, Н. Полонської-Василенко, М. Чубатого, Р. Клим-

кевича та ін.). Враховуючи важливість відтворення біографій 

членів Товариства, серед яких були як достатньо відомі, так і 

майже невідомі сьогодні на батьківщині українські вчені, це дже

рело має непересічне значення. 

Різноманітні наукові публікації членів УІТ, здійснені окреми

ми книгами, а також у вигляді сгатей на сторінках різноманітних 

наукових видань, в першу чергу, журналу "Український історик , 
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розкривають тематику наукових досл ід ів членів Товариства, ме

тодолог ію наукових досліджень, археографічних публікацій, до

помагають визначити їхній внесок у розвиток української істо

ричної науки, містять інформацію про наукову, організаційну, 

видавничу, викладацьку та іншу діяльність окремих членів УІТ, 

сприяють встановленню складових їхніх біографій. 

У досл ідженні в якості джерела, яке сприяло виявленню нау

кових публ ікац ій окремих д о с л і дник і в , використано також 

бібліографії членів УІТ. При цьому важливе значення мають як 

б ібл іографі ї , видані окремими книгами, так і окремі згадки 

бібліографічного характеру в інших джерелах : в "Українському 

історику", "Бюлетенях " Товариства, виданнях інших наукових 

установ. Важливе значення мала бібліографія бібліографій ук

раїнських вчених, частина яких є членами УІТ, підготовлена київ

ським дослідником О. Ясем [35, 404-424]. 

Важливе значення мають фотодокументи, що зберігаються 

в архіві УІТ і включають іконографічні матеріали, а також висві

тлюють епізоди діяльності Товариства. Частину цих матеріалів 

опубліковано. В архіві УІТ зберігається також значна кількість 

фонодокументів, зокрема магнітофонні записи наукових допові

дей, конференцій, дискусій, інтерв 'ю (під час радіопередач і те

лефонних розмов) , які уможливлюють ознайомлення з допові

дями, що виголошувалися, але досі не були опубліковані у виг

ляді статей, з перебігом наукових дискусій, розкривають погля

ди окремих членів Товариства на його діяльність. Окреме місце 

в цій групі джерел посідають інтерв 'ю, записані на магнітний 

носій автором досл ідження . 

В цілому, подані джерела складають автентичну і репрезента

тивну джерельну базу для дослідження історії УІТ. При умові 

співставлення інформаці ї вони дають унікальну можливість вия

вити глибинні чинники і механізми його діяльності, наукової праці 

його окремих членів в загальному контексті тогочасної історіо

графічної ситуації . 
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