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Із друкованих видань до 150-ї річниці від дня народження Д. Багалія привертає 
до себе увагу збірка спогадів про науковця, упорядником якої виступила його пра-
онука — О. Багалій. Збірка містить невеличку передмову й чотири «розповіді»: 
О. Ладиженського (1891–1973; науковець-правник, чоловік старшої доньки Д. Бага-
лія — Наталі), Н. Суровцевої (1896–1985; аспірантка Д. Багалія, працювала в урядах 
як за доби Центральної Ради, Гетьманату, так і радянської влади, була репресована), 
О. Оглоблина (1899–1992; український історик, від другої половини 20-х рр. xx ст. 
працював в установах, очолюваних Д. Багалієм, еміґрував), Г. Костюка (1902–2002; 
науковець-літературознавець, особисто знайомий із Д. Багалієм не був). Усі вміщені 
матеріали містять інформацію про діяльність Д. Багалія переважно радянської доби. 
Спогади О. Ладиженського змальовують побут родини Багаліїв, а також містять 
коментарі не для загалу (висловлені у приватному родинному колі) Д. Багалія про 
перебіг поточних політичних подій, що є дуже важливим з огляду на незначну кіль-
кість таких відомостей.

Видання матеріалів такого штибу не можна не вітати, але дозволимо собі певні за-
уваги. Так, у передмові упорядниця наводить цитату відомого історика Н. Яковенко (до 
того ж із редакторськими помилками й без посилання на джерело): «Нам ніколи не дано 
пізнати, якою була історія насправді, бо (…) реконструюючи історію, ми її конструюємо. 
Як — залежить не тільки від знань чи таланту. Історик завжди залишається дитям своєї 
доби, тож і в минулому опукло бачить тільки те, що здається «цікавим», «важливим» чи 
«потрібним» його сучасникам, а в пояснення [поясненні] (можливо краще а пояснюючи 
події) подій відштовхується від властивих своєї [своїй] епосі уявлень про історичний 
процес» 1. Доцільність наведеної цитити сумнівна, оскільи п. Яковенко й досі не дала 
прямої відповіді на критику її постмоденістських поглядів, висловлених у спеціально 
присвяченій цій темі статті С. Терно 2. Д. Багалій теж звертався до проблеми можливос-
ті пізнання історичного процесу, але виходячи із тих самих міркувань, що й Н. Яковен-
ко, дійшов діаметрально протилежного висновку: «Но, спрашивается, возможно ли 
вполне объективное изображение исторического прошлого? …Устранить совершенно 
субъективный элемент из истории невозможно… Но необходимо стремиться к объектив-
ности; оценка историка должна быть всесторонним исследованием явления. Оценку эту 
мы должны делать на основании мерки прошлого времени, а не современных воззрений. 
Но нельзя отрицать влияния на историков таких факторов, как национальность, характер 
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эпохи, религиозные и политические воззрения и т. п. Таким образом, историческая 
истина всегда имеет не абсолютный, а относительный характер; но это нисколько не 
мешает истории: с одной стороны, мы удовлетворяемся и этим относительным знанием 
(и не в одной истории, а и в других науках), а с другой — в нем лежит залог его постоян-
ного прогресса» 3. Хід думок авторів наведених вище цитат аж надто нагадує старий 
анекдот про оптиміста й песиміста, перед якими була півсклянка води й перший бачив 
її напівповною, а другий — напівпорожньою. Навести цитату Д. Багалія було б доціль-
ніше, хоча б через те що вона належить «ювілянту» — особі, якій присвячено спогади, 
вміщені у збірці, й не позбавляє сенсу працю історика. Хоча, слід визнати, що далеко не 
всі публікації, присвячені науковцеві, написано на достатньому фаховому рівні, тому, 
можливо, це і спричинило подібні нарікання на брак відомостей про час, коли жив 
і творив Д. І. Багалій. Але чи достатньо тут підстав, щоб робити висновок про об’єктивну 
закритість минулого перед дослідником?

Знову ж таки в передмові подибуємо місця, які переспівують уже викладене у вступ-
ній статті В. Кравченка до І тому «Вибраних праць» Д. Багалія 4. Так, розмірковуючи над 
обставинами кар’єрного зростання Багалія на початку ХХ ст. та його реакцією на вста-
новлення радянської влади (с. 7), авторка повторює окремі думки, уже викладені раніше 
В. Кравченком (с. 18, 20). З огляду на таку близкість двох текстів коректно було б по-
слатися на працю науковця-попередника.

Щодо самих розповідей, то одразу ж постає питання: наскільки потрібним був пере-
друк тексту виступу О. Оглоблина з нагоди 100-річного ювілею від дня народження 
Д. Багалія. З ним легко ознайомитись як у паперовому (на шпальтах «Українського іс-
торика» 5), так і в електронному (ресурс УкрТерра 6) вигляді. Оскільки спогади Г. Костю-
ка про ювілей Д. Багалія 1927 р. подають багато неточних відомостей (коли точних не 
бракує), то найцікавішими є розповіді Н. Суровцевої та О. Ладиженського (останнього 
зокрема, бо надруковано вперше). Зять Д. Багалія схарактеризував його як «типичного 
украинского крестьянина», готового коритися будь-якій владі 7. Але навряд чи історик 
заслужив на подібну характеристику. послідовник В. Антоновича, Д. Багалій сприйняв 
і його культурницьку ідею, для реалізації якої він чимало зробив. Саме завдяки своїй 
лояльності до влади, Д. Багалій зумів успішно зреалізувати значну кількість проєктів, 
натомість як в «опозиціонерів» часто-густо справа так і залишалась у вигляді ідеї. За це 
Д. Багалій неодноразово зазнавав критики з боку М. Грушевського, А. Кримського, 
Б. Грінченка, Є. чикаленка й ін., хоча своїм внеском в українську справу він не посту-
пається жодному із цих діячів. Щоб не склалось помилкового враження від такої оцінки 
Д. Багалія, варто б було упорядниці це прокоментувати (як і його поведінку під час 
арештів, коли науковець публічно виступив із засудженням добре знайомих йому людей: 
С. Єфремова, М. Слабченка, О. Гермайзе й ін., а також відмежувався від власної аспі-
рантки Н. Суровцевої).

Висловлені зауваги (радше, побажання) аж ніяк не є спробою заперечити значущість 
цього видання, оскільки воно стало одним із небагатьох, що вийшли до ювілею Д. Ба-
галія і містять доволі нову й важливу інформацію. А не критикують, як відомо, того, хто 
нічого не робить.

Григорій Стариков. Рец. на: Чотири розповіді про Дмитра Багалія…
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