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ПЕРЕДМОВА

Валерій Федорович Солдатенко належить до покоління вітчизняних

істориків, чиє фахове становлення прийшлося на заключну третину ХХ

століття, а творчий розквіт – на початок уже нинішнього, ХХІ століття. Час

непростий, сповнений складних, неоднозначних суспільних процесів із

карколомними поворотами і кардинальними зламами. З одного боку, одне

одного змінювали важкопередбачувані життєві випробування, з іншого –

виникали нові можливості для самореалізації кожного індивідума, перевірки

значущості, істинності його позиції й діяльності.

Гадається, в цих перипетіях долі В.Солдатенко знайшов себе як

ефективний дослідник, чиї творчі зусилля й набутки загалом є гідним

внеском у розвиток вітчизняної історичної науки.

Народився В.Солдатенко 13 квітня 1946 р. в сім’ї службовця, ветерана

війни в місті Селідове Донецької області. Закінчив із Золотою медаллю

середню школу в місті Дружківка і в 1970 р. – з дипломом із відзнакою

історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка.

Вступивши до аспірантури КДУ, відразу був там же зарахований викладачем

на кафедру історії КПРС. До 1976 р. працював асистентом, старшим

викладачем, доцентом університету, де в 1973 р. захистив кандидатську

дисертацію про революційну, більшовицьку пресу України 1917–1918 рр.

З 1976 по 1984 рік В. Солдатенко працював старшим науковим

співробітником Інституту історії партії при ЦК Компартії України – філіалу

Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС. Розробляв питання історії

більшовицьких організацій України на початку ХХ століття і в 1917–1920

рр., історії партійно-радянської преси цього періоду, видав кілька

індивідуальних монографій, став співавтором ряду фундаментальних

колективних праць. В 1981 р. захистив докторську дисертацію, присвячену

розвитку революційних подій в Україні в переламні 1917–1918 рр.



У 1984–1988 рр. В.Солдатенко очолював кафедру історичного досвіду

КПРС Київської вищої партійної школи, з 1988 до 1991 р. – завідував

відділом історико-політичних досліджень Інституту політичних досліджень

ЦК Компартії України. З 1992 р. і по даний час працює завідувачем відділу

соціально-політичної історії (до того він мав назви відділу теорії й історії

національних відносин, етноісторичних досліджень) Інституту політичних і

етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса Національної академії наук

України.

У 2006 р. В.Солдатенка обрано членом-кореспондентом НАН України.

***

Останніми роками на наших очах відбуваються сутнісні зміни в

еволюції історичної науки. Зокрема, поступово, але неухильно долається

своєрідний ефект тотального заперечення надбань попередніх етапів

розвитку вітчизняної історіографії. Стає дедалі очевидним, що принципові, а

не кон’юнктурні підходи, серйозна теоретична, методологічна озброєність, а

не прагматичні уподобання, прагнення до об’єктивності, а не слідування

новомодним захопленням, всебічний критичний аналіз якомога ширшого

кола джерел, а не довільний підбір фактів і документів під заздалегідь

сконструкойовані схеми – неодмінні, визначальні якості справжнього

науковця. І виявляються вони за будь-яких умов і обставин.

Гадається, що такі якості значною мірою і притаманні досліднику

В.Солдатенку. Розпочавши свою наукову кар’єру в сфері історико-партійних

досліджень, він підготував ряд праць з історії преси України, які не втратили

свого історіографічного значення і в наші дні, а одержані автором дані і

сьогодні широко використовуються фахівцями, що розробляють проблеми

1917–1920 рр.

Те ж стосується цілої низки фундаментальних видань (історичні

хроніки, збірники документів, довідники, узагальнюючі монографії), які були

в 70 – 80-ті роки випущені в світ Інститутом історії партії за дійової участі



В.Солдатенка. Без їх використання сьогодні не може обійтись жоден

дослідник, який бажає збагнути глибинну суть подій буремної епохи.

Ґрунтовне знання соціальних і національних аспектів революційного

процесу дає В.Солдатенку серйозні переваги при з’ясуванні механізмів

розвитку національно-демократичної, національно-визвольної революції, чим

він успішно займається останнім часом. Окремі елементи розглядаються не у

відриві один від одного, не ізольовано, не абсолютизуються, не

гіпертрофуються, а відтворюються у взаємодії, взаємовпливах, максимально

наближено до того, як це завжди буває в реальному житті. Тому такі

монографії В.Солдатенка як «Українська революція: концепція та

історіографія» (у двох книгах, 1997 і 1999) закономірно викликають

підвищений інтерес, дають зразки дійсно комплексного, всебічного,

наукового аналізу, ретельно аргументованих, вивірених висновків і

узагальнень, націлюють на перспективні дослідницькі проблеми.

У процесі підготовки названих книг автор скрупульозно вивчив

широкий комплекс документів і теоретичних праць лідерів українського

визвольного руху в 1917-1920 роках і на цій основі повніше, ніж у будь-чиїх

інших публікаціях, відтворив концепцію (платформу) національної

революції, її розвиток відповідно до умов, що динамічно змінювалися. Без

глибокого усвідомлення сутності цього наріжного елементу

революційних реалій прогрес у вивченні досить складного, заплутаного

періоду вітчизняної історії безперспективний, малоефективний. Те ж можна

сказати і про предметний, глибоко фаховий аналіз стану історіографічного

освоєння різних питань досвіду Української революції, як, втім, і суспільного

феномена в цілому.

Пильна увага до всієї різноманітності документальних джерел,

породжених непростим, суперечливим часом, до найменших деталей

суспільних процесів, вільна орієнтація в них, прагнення якомога

об’єктивніше оцінити все багатство відомих і наново встановлених фактів

дозволили В.Ф.Солдатенку вийти на відтворення порівняно найповнішої на



сьогодні картини перебігу подій в Україні в 1917-1920 роках, з’ясувати

головні тенденції, домінанти процесів, витлумачити їх логіку, зробити

необхідні узагальнення, вивести переконливі висновки і повчальні уроки,

закумулювати все це у солідній монографії "Українська революція.

Історичний нарис" (1999). Гадається, дослідження подібного масштабу і

якостей – не рядова подія в науковому житті.

Оригінальністю підходів, строгою науковою достовірністю

(адекватністю документальним джерелам) відзначається і другий том

фундаментального шеститомного проекту „Політична історія України. ХХ

століття”, який має назву „Революції в Україні: політико-державні моделі та

реалії (1917-1920). В.Солдатенко є одним із двох авторів і керівником цього

тому (2003). В акумульованому вигляді згадані якості виявилися і в розділах

іншого схожого видання «Україна: політична історія. ХХ – початок ХХІ ст.»

(2007).

У названих книгах сконцентровано результати довготривалих (більш як

тридцятирічних) наукових пошуків і роздумів, зроблено, гадається, досить

успішну спробу подолати як інерцію підходів, притаманну старій,

радянській школі істориків, однобічності, суб’єктивізм емігрантської,

діаспорної літератури, так і очевидні кон’юнктурні тенденції, що, на жаль,

ще дають себе знати у працях багатьох сучасних істориків.

В.Солдатенко уособлює справді наукові, виважені, об’єктивні,

аргументовані позиції, а його праці відтак – помітні явища у поступальному

розвитку вітчизняної історіографії.

На користь такого висновку говорить і те, що публікації історика, як

правило, отримують широкий науково-громадський резонанс, викликають

наукові дискусії, а В.Солдатенко досить послідовно, принципово і науково-

коректно відстоює свої позиції в численних публікаціях, зокрема на

сторінках найавторитетніших у нашій державі професійних видань.

Низка праць дослідника присвячена науковому осмисленню досвіду

національного державотворення. Результати роботи відбиті, зокрема, у



розділах колективних монографій «Українська революція і державність»

(1998), «Українська революція і державність (1917–1920 рр.). Науково-

бібліографічне видання» (2001), «Уряди України у ХХ ст. Науково-

документальне видання» (2001), «Події і особистості революційної доби»

(2003), «Український вибір. Україна в політичних системах ХХ ст. і пошук

власної моделі суспільного розвитку» (2007).

Достатньо вагомим слід визнати внесок В.Солдатенка в дослідження

проблем реалізації української соборницької ідеї. Глибоке розуміння

сутності означених процесів дозволило поставити питання в дуже

актуальній, раціональній, як на нинішній етап нашого суспільного розвитку,

площині – діалектики соборницького і регіоналістського начал. Йдеться,

зокрема, про монографію «Соборництво і регіоналізм в українському

державотворенні (1917-1920 рр.», підготовлену разом з академіком

І.Курасом. Солідних праць з подібного роду підходами до цього часу не

зустрічалося. Комплексністю, всебічністю, предметністю відзначається і

двотомне видання «Соборність України» (2000, 2002), здійснене колективом

науковців відділу, яким керує В.Солдатенко.

Історик немало працює над розробкою питань досвіду вітчизняної

дипломатії, зовнішньополітичної діяльності, постійно вміщуючи цікаві,

змістовні розвідки до популярного в наукових, дипломатичних колах

щорічника «Україна дипломатична» (2001-2007).

Аспекти воєнної історії революційної доби достатньо скрупульозно

досліджені в монографіях автора „Військовий чинник у боротьбі за

політичну владу в Україні в 1917-1918 рр. (у співавторстві з Л.Хало) та

„Галицька армія у Великій Україні” (у співавторстві з Б.Савчуком), що

з’явилися, відповідно, 2002 і 2004 рр.

У новітні часи вітчизняне суспільствознавство підійшло до розв’язання

проблем, які раніше навіть не ставилися. До таких проблем, безперечно, є

всі підстави віднести дослідження української ідеї. З цілком зрозумілих

причин ні за часів Російської імперії , ні за десятиліття існування



Союзу РСР будь-яка національна ідея (окрім, звісно, російської) не

могла бути об’єктом наукового вивчення. «Єдинонеділимські»

можновладці у зверненні до національних сюжетів , як правило,

вбачали рецидиви націоналізму, загрозу примарному статус-кво.

Тим актуальнішим і ціннішим є звернення провідних

наукових колективів, окремих дослідників до аналізу української іде ї

як суспільного феномена .  Природно ,  що проблема

розробляється відразу на багатьох зрізах – історичному,

філософському, правознавчому, політологічному, культурно-

мистецькому та ін.

Зрозуміло, що надійним підґрунтям для будь-яких підходів

слугують знання про генеалогію української ідеї – від витоків,

формування окремих елементів до перетворення на більш-менш цілісні,

вивершені концепції і теорії. Саме це нелегке завдання поставив перед

собою В.Солдатенко. Очолюваний ним відділ в  Інститут і пол ітичних і

етнонаціональних досліджень НАН України впродовж ряду років

розробляв комплексні теми  «Українська ідея в суспільно-

політичній думці ХVII – початку XX  століть»  і «Українська ідея і

суспільно-політичні рухи в  XX столітті». За результатами

досліджень було опубліковано узагальнюючу колективну

монографію «Українська ідея. Історичний нарис» (1995), серію праць

під загальною назвою «Українська ідея. Перші речники» (1994),

«Постаті на тлі революції» (1994), «Українська ідея та її творці»

(1999), низку статей і матеріалів у науковій періодиці.

Привертає увагу тлумачення сутності національної ідеї, яке

ввібрало в себе новітні наукові надбання різних галузей знання і

водночас відзначається оригінальним підходом до її вивчення.

Йдеться, передусім, про неухильне дотримання, творче застосування

принципу історизму. Це зумовлює розгляд національної ідеї як

продукту історичного розвитку ,  дії у відповідний момент



величезної кількості конкретних різноманітних факторів. Тобто

українська ідея ,  подібно до інших аналогів ,  не існує поза

історичним часом, не вічна, і не народжується в одну мить. А

народившись,  живе складним життям,  чутливо реагуючи на

всілякі суспільні злами, часом навіть на незначні, ледве помітні зміни .

Вона розвивається , збагачується, поглиблюється, вдосконалюється

в процесі суспільного поступу. Нерідко їй доводиться виборювати

право на визнання в нелегкому суперництві з іншими світоглядними

орієнтаціями, філософськими концепціями.

На жаль, така гносеологія явища далеко не відразу була

усвідомлена вітчизняною гуманітарною наукою, чимало зусиль було

витрачено на пошук якоїсь «універсальної» національної ідеї з

одвічними визначальними параметрами ,  а спектр оцінок феномена

виявився надмірно широким: від гіперболізації значення української ідеї

в суспільному житті до повного заперечення її практично-політичного

значення.

За таких обставин запропонований В.Солдатенком варіант

усвідомлення й осягнення української ідеї як складової частини

поетапної еволюції української суспільно-політичної думки, більше того

– персоніфікованих суспільних поглядів – виглядає і переконливим, і

плідним, і, врешті, дуже доцільним. Гадається, що до таких підходів

ще повернеться наша гуманітарна наука .

Вивчаючи історію визвольних, революційних рухів, розвитку

суспільно-політичної думки, В.Солдатенко присвятив одну з

достатньо солідних праць аналізу надзвичайно малоз’ясованого в

науці феномена – національного комунізму. Недавня (2006)

монографія «У пошуках соціальної й національної гармонії (Ескізи до

історії українського комунізму)» – не просто виняток у вітчизняній

історіографії. Йому практично немає аналогів і в світовій науці. Це

справді новаторське дослідження, яке до того ж свідчить про тяжіння



автора до зовсім нерозроблених проблем, його здатність на

неординарні вчинки, вміння продукувати власні погляди і вельми

аргументовано відстоювати заявлену позицію.

Значний резонанс незмінно отримують публікації науковця, що

відносяться чи не до найменш розвинутого зрізу вітчизняного

суспільствознавства – персоналістики. Виважені, неупереджені, позбавлені

прагнення сенсаційності, епатажу розвідки про таких непересічних

особистостей українства як М.Драгоманов, Д.Дорошенко, М.Грушевський,

В.Винниченко, М.Порш, М.Шаповал, С.Петлюра, П.Христюк, І.Мазепа,

М.Лозинський, В.Прокопович та ін. широко використовуються іншими

дослідниками як такі, що викликають до себе виправдану довіру. На окрему

відзнаку заслуговують розлогі нариси про життя і творчість непересічних,

унікально обдарованих особистостей з трагічною долею – Миколи

Скрипника і Георгія Пятакова. Їх наукових біографій раніше просто не

існувало. Хотілось би звернути увагу на досить прикметні риси відповідних

творів – нетрадиційні, позбавлені кон’юнктурних нашарувань міркування і

спостереження щодо надзвичайно складної, суперечливої історичної доби, в

яку випало жити й творити видатним українським діячам, ідеалістам-

подвижникам.

Серед публікацій про історичні постаті минулого виділяється новітнє

фундаментальне дослідження-порівняння «Винниченко і Петлюра: політичні

портрети революційної доби» (2007). Добре відомо, що навколо двох лідерів

Української революції, національного державотворення впродовж довгих

десятиліть не припиняється науково-політична полеміка, в якій на перший

план нерідко виходять штучні, кон’юнктурні розрахунки. Побудована ж на

міцному науковому фундаменті й традиційних моральних цінностях праця

В.Солдатенка слугує надійним знаряддям у пошуках історичної, життєвої

істини. І в цьому полягає чи не найбільша її суспільна користь. Чималий

інтерес викликають і уроки з нашого минулого політичного,



державотворчого досвіду – елемент якому, як в згаданій публікації, так і в

інших працях В.Солдатенко надає особливо великого значення.

Ще одна відмітна риса праць науковця – неодмінні розлогі й дуже

предметні історіографічні сюжети, які органічно «вкраплюються»,

«вплітаються» практично в кожну працю. Разом зі спеціальними

історіографічними дослідженнями це висуває В.Солдатенка на одне з

чільних місць серед фахівців такої дуже непростої і специфічної наукової

галузі як історіографія вітчизняної історії.

Важливе значення для вироблення сучасної концепції історії України (а

цей процес продовжується, розвивається непросто, не без збочень) мають

оприлюднені останнім часом В.Солдатенком міркування і висновки

методологічного плану щодо співвідношення, умовно говорячи,

«революційних» і «еволюційних» періодів в історії українського народу, діб

«державності» (часів, коли Україна мала власну національну державність) і

«бездержавності» (коли такої не було), етапів незалежного існування

України і залежності від іноземних поневолювачів, зовнінаціональних і

внутрінаціональних чинників розвитку тощо.

Історик є автором численних статей, що публікувалися і продовжують

публікуватися у фундаментальних енциклопедичних виданнях: «Великий

Жовтень і громадянська війна на Україні» (1987), «Политические партии

России. Конец ХІХ – первая треть ХХ века» (1996), «Енциклопедія історії

України», «Юридична енциклопедія», «Українська дипломатична

енциклопедія» (2004), «Політологічний енциклопедичний словник» (2004) та

ін.

В.Солдатенко є членом авторського колективу навчального посібника

«Історія України. Нове бачення», що протягом короткого часу витримав три

видання (К., 1997, 2000, 2002), низки методичних розробок.

За двотомну монографію «Українська революція: концепція та

історіографія» (1997, 1999) Президія НАН України у 2000 р. присудила йому

премію імені М.Костомарова, а за книгу «Володимир Винниченко: на



перехресті соціальних і національних прагнень» (2005) він удостоєний

Міжнародної премії імені В.Винниченка.

Звичайно, вважати творчий доробок В.Солдатенка бездоганним не

можна. Не всі фахівці і не завжди висловлюють солідарність з його

підходами, оцінками, висновками. Це знаходить, зокрема, вияви в численних

відгуках на праці історика (як спеціальних рецензіях, так і в полемічних

сюжетах, які з’являються в дослідженнях на аналогічні, чи близькі теми).

Нічого протиприродного в тому немає – така вже внутрішня логіка розвитку

науки, сама її сутність. Однак вповні впевнено можна констатувати –

дослідник уважно ставиться до критики на свою адресу, прагне робити з неї

належні уроки, які дієво допомагають виходити на дедалі нові рівні в

об’єктивному сприйнятті й тлумаченні історичного досвіду.

В.Солдатенко не раз ефективно виявляв притаманні йому

ініціативність, новаторство, наукову інтуїцію у багаторічному керівництві

відділом Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН

України, у виборі тем фундаментальних досліджень, в організації цікавих,

результативних теоретичних конференцій, симпозіумів, засідань «круглих

столів» тощо.

Помітними подіями в науковому житті стали, зокрема, достатньо

представницькі й змістовні зібрання, на яких було обговорено надзвичайно

актуальні проблеми: «Українська державність: історія і сучасність» (1993),

«Проблеми соборності України в ХХ столітті» (1994), «Регіональна політика

України: концептуальні засади, історія, перспективи» (1995), «Центральна

Рада і український державотворчий процес» (1997), «Українська соборність:

ідея, досвід, проблеми» (1999), «Україна: минуле, сьогодення, майбутнє»

(1999), «Україна – вчора, сьогодні, завтра» (1999), «Україна: ретроспектива і

перспектива» (1999), «Україна. 22 січня 1918 р. – 22 січня 1919 р.: від

самостійності до соборності» (2003), «Україна в революційних процесах

перших десятиліть ХХ століття» (2007) та ін. За матеріалами всіх згаданих

наукових форумів, здебільшого з передмовами, чи за редакції В.Солдатенка



видані значні обсягом тематичні збірники, досить високо оцінені

громадськістю.

Ефективному розв’язанню досить масштабних і складних наукових

проблем значною мірою сприяє те, що навколо проблематики, над якою

працює очолюваний В.Солдатенком науковий підрозділ, згуртувався

чималий актив суспільствознавців.

Одержані в процесі досліджень висновки, узагальнення історичного

досвіду використовуються в сучасному ідейно-політичному житті, зокрема у

виробленні позиції щодо ювілеїв Української революції, у теоретичних

пошуках адекватної сучасним потребам консолідуючої національної ідеї й т.

ін. В.Солдатенко і персонально, і у складі творчих груп неодноразово брав

участь у підготовці різного роду аналітичних матеріалів з проблем сучасного

державотворення, вироблення концепції національної політики, які

адресувалися керівним державним органам України.

Упродовж довгих років дослідник є членом редколегій найважливіших

фахових періодичних видань з історії України – «Українського історичного

журналу», «Історичного журналу», тижневика «Історія України», журналів

«Пам’ять століть», «Діалог», «Наукових записок Інституту політичних і

етнонаціональних досліджень НАНУ», «Наукового вісника Одеського

державного економічного університету», наукового вісника «Гілея» та ін.

Він входить до складу редколегій та авторських колективів крупних праць,

що видаються установами Національної Академії Наук України, зокрема

Інститутом історії України, Національною бібліотекою України

ім.В.Вернадського, Київським національним університетом ім. Т.Шевченка,

державними архівами та ін.

Високий науковий потенціал В.Солдатенка реалізується в роботі

спеціалізованих рад по захисту дисертацій. Він є заступником Голови

Спеціалізованої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій

при Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, а

також членом Спеціалізованої ради історичного факультету Київського



національного університету. Під його керівництвом підготовлено п’ять

докторів і дев’ять кандидатів наук.

В.Солдатенко читає нормативні курси і спеціальні курси з історії

України у вузах Києва, систематично бере участь у популяризації наукових

знань у загальнодержавних просвітницьких програмах і акціях, виступає з

публіцистичними статтями в періодиці, на телебаченні і радіо.

***

Нижче наводиться бібліографія наукового доробку В.Солдатенка.

Вона чимала за обсягом – всього понад 500 публікацій. З них 16 –

індивідуальні монографії, приблизно стільки ж видано у співавторстві.

Зафіксовано внесок у велику кількість колективних праць, обнародування

дослідницьких здобутків через брошури і численні статті. В цілому їх

відзначає достатньо високий теоретичний і фаховий рівень, глибокий аналіз

об’єктів дослідження, ґрунтовні, оригінальні висновки і узагальнення,

конструктивні, виважені наукові і практичні пропозиції. Своїми працями

В.Солдатенко робить істотний внесок у розвиток вітчизняної історичної

науки, формування сучасної концепції історії України.

Академік НАН України,

директор Інституту історії України НАН України

В.А.Смолій
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