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ВСЕ Ж ТАКИ ІСТОРІЯ – ЦЕ НАУКА 
ЧИ ПЕРІОДИЧНО ОНОВЛЮВАНА МІФОЛОГІЯ? 

 
У радянські часи наші вчителі – професори історичного факультету – 

запевняли нас, що історія – це суспільна наука, яка, зазвичай, використовує 
переважно наукові методи пізнання, ставить за мету досягти об’єктивної істини 
тощо. Поняття «інтерпретація» тоді ще використовувалося мало, хоча чи то 
щиро, чи то трохи лукавлячи, наші наставники інтерпретували перебіг 
історичних подій відповідно до «єдино правильних» настанов учення 
марксизму-ленінізму. І тим самим – міфологізували історію. Хоча тоді лише 
одиниці з нас – студентів – сумнівалися в істинності такого підходу або 
підозрювали, що щось тут не так. 

Ситуація змінилася у роки «пізньої перебудови», коли легальними стають 
спроби переглянути, здавалося б, беззаперечні, раз і назавжди встановлені 
істини. Одним з перших у цьому ряду виступив досить відомий і небезталанний 
російський письменник, який намагався довести, що ніякого татаро-
монгольського гніту не існувало, і що літописці «розтягли» історію 
стародавньої Русі і Європи принаймні на тисячу років. 

Звичайно, і раніше існували різні точки зору, наприклад, на роль 
норманів у виникненні державності у східних слов’ян, але ці розбіжності 
пояснювалися цілком «науково» – як необхідні елементи наукових дискусій і 
боротьбою між прибічниками різних історичних шкіл. 

Ще у квітні 1991 року, перед розпадом Союзу, завідувачів кафедр 
суспільних наук з Харкова направили на місяць у Московський університет 
«підвищувати кваліфікацію». Когось тоді вразили «дацзыбао» у універ-
ситетському холі, зміст яких зводився до стремління показати, яким кривавим 
монстром був Ленін шляхом цитування його найбільш одіозних текстів. Не 
можна сказати, що ми не знали про ці висловлювання, і більше того, – вже тоді 
на кафедрі з ініціативи В. П. Шерстнюка повним ходом піддавалися критиці 
ідеї тих же Маркса, Енгельса, Леніна. Але критика, так би мовити, 
здійснювалася у межах теоретичного аналізу, без непотрібного надриву. 
Останній був привнесений публікацією статті у московському часописі, 
підписаною двома «харківськими аспірантами», про подальші філософсько-
наукові досягнення нам так і не вдалося почути. 
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Далі увага руйнівників «радянських міфів» перекинулася на інші постаті 
й етапи новітньої історії. І знов вперед був випущений белетрист, у минулому – 
чин КДБ О. Суворов з його домислами і фантазіями щодо мотивів поведінки 
Сталіна, намірами щодо майбутнього супротивника у світовій війні та ін. 
Література такого роду помножувалася, причому, поряд зі справжньою 
руйнацією міфів офіційної історії, створювалися і розповсюджувалися нові. 
Найбільш епатажним виглядає твердження, що російські корені в історії слід 
шукати ще з часів розселення арійських племен… У філософській літературі 
довелося читати твердження прибічника постмодернізму, який для науки в 
історії взагалі не залишав місця, віддаючи на розсуд фантазії авторів усе поле 
історичних досліджень. 

Здавалося б, приклад наших північних сусідів, мав здійснити охолод-
жувальний влив на домашніх фантазерів, що розписували силу шароварного 
війська у її перемогах над Візантійською імперією чи над «клятими» турками. Аж 
ні. Як то кажуть, до вогню дров докинув наш невдалий у інших справах 
Президент, який дуже полюбляв трипільські черепки і випустив на світ джина, 
який іменувався професором історії. І не просто випустив, але й надав час для 
виступів на хоча й дещо звуженому за впливом на населення у порівнянні з 
радянськими часами першому українському радіоканалі. І кожної неділі 
вкрадливий голос професора сповіщає нам, що українська цивілізація – 
найстаріша від усіх на світі – від нас пішли не тільки якісь там греки з їхньою 
філософією і культурою, не тільки фінікійці з їх умінням борознити морські 
простори, але й єгиптяни, індійці і, звичайно ж, китайці. Але вести прямий родовід 
від українців до усіх народів неосяжної ойкумени навіть для сміливого професора 
було вже занадто, то ж, подається така «хитра» схема: звичайно, то були не 
сучасні українці, а скіфи, які все завоювали або мирним шляхом підкорювали. У 
якості аргументів використовується усе – від відвертої брехні, до пошуку 
неіснуючих паралелей у назвах міст, місцевостей, племен. Уся ця мішанина 
видається за останнє слово історичної науки. І проти почуєш хіба що голос 
сміливця Олеся Бузини та дійсно видатного історика Петра Толочка. Інші 
«світила» історичної науки в Україні, особливо з тих, що «національно свідомі» чи 
«заклопотані», потуплячи, правда, очі, (бо, мабуть, все ж соромлячись сміливих 
експромтів колеги), тільки і здатні вимовити: «Ну, що ви, у нас кожний має право 
на власну думку». Воно ж то так, але тоді знов виникає питання – якщо від імені 
історії одні професори несуть нісенітницю, а інші мовчки вислуховують цю 
маячню, то може історія дійсно не має права носити високе ім’я науки? 

Так і хочеться сказати новоявленим пророкам: «Якщо наш народ такий 
старий, то чи має він право претендувати на щось у сучасному світі. Адже усі, 
чиїми «предками» є українці, давно зійшли з історичної сцени. І навпаки, якщо 
українська нація – молода, то вона, скоріше, повна енергії, здатна подолати всі 
негаразди і вийти на широкий історичний простір». 

Чи таки виходить, що під виглядом міфів, які нібито повинні піднести 
нашу гідність, українцям підносять дулю, позбавляючи нас перспектив 
зростання і розвитку. 




