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МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ ЯК УЧЕНИЙ*

25 листопада 1934 р. помер Михайло Грушевський, найвидатніший 
український учений, один із найвизначніших істориків сучасної Сло
в ’янщини. Закінчив своє трудолюбиве ж иття в Кисловодську, відомо
му курорті на Підкавказзі, вичерпаний скорбутом, на який захворів 
через невідповідну й незадовільну їжу, перебуваючи від 1930 р. на 
засланні в підмосковському селі; вж е за рік до смерти через цю не
дугу цілковито втратив зір.

Насамперед кілька дат із його життя. Вони поможуть пізнати се
редовище, з якого він вийшов, та стосунки, в яких жив і працював.

Михайло Грушевський походив з родини, яка була відома на Київ
щині від 18 століття і займала в чигиринському повіті різні духовні 
уряди. Щойно його батько Сергій ухилився від духовного стану і по
святився педагогічній діяльності: був учителем у переяславсько-пол
тавській і київській семінаріях, а згодом, покликаний Лебединцем, 
коротко в Холмі, в тамтешній т. зв. «грецько-уеіятській», а иривиль- 
но кажучи, російській гімназії. Саме там, 29 вересня 1866 p., наро
дився його старший син Михайло. Однак Михайла не в ’язали з Хол
мом жадні опоминіи, бо сім 'я вж е 1869 р. переїхала до Ставрополя, а 
звідтіля в 1878 р. до Володикавказу, де батько обняв посаду головно
го директора початкового шкільництва. Це становище і авторство вж и
ваного в цілій Росії підручника слов’янської мови дали Сергієві Гру
шевському можливість не лише запевнити своїм двом синам, Михай
лові і Олександрові, можливість посвятитися науці без турбот про 
щоденний хліб, але й можливість залишити досить значний маєток, 
поважну частину якого він призначив на освітні цілі, основуючи по
чаткову школу в Києві і кілька стипендій. Таким чином Михайло 
Грушевський провів плоп’ячі роки поза межами своєї української 
батьківщини. Але прищеплена батьком любов до тієї батьківщини 
зміцнилася ще більше в тому середовищі строкатої мішанини різно-
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радних народів, яких об’єднувала лише ненависть до спільното гно
бителя — Росії. Виразом любови до батьківщини був запал, з яким 
молоденький Михайло взявся до вивчення україністики в найширшім 
значенні цього слова. Вже в гімназійних роках у Тифлісі читав з 
ентузіязмом усе, що лише міг дістати із обсягу історії, літератури і 
української етнографії і вж е тоді пробував своїх сил в українській 
белетристиці. У виборі спеція льности якийсь час вагався між  мово
знавством і історією, але в вищих клясах перемогло замилування до 
історії. «Читав я з цієї ділянки багато, — каж е він у своїй біографії,
— витворюючи собі з тієї літератури без сторонніх інструкцій (серед 
учителів і знайомих у Тифлісі нікому було їх давати мені в цій ді
лянці) певні провідні ідеї в історії і, вибираючись на університетські 
студії, я посідав уже чималий запас фактичного й теоретичного знан
ня».1

Учився в Київському Університеті на Історично-Філологічному 
факультеті в 1886—1890 pp. Це був період обов’язкового вивчення в 
російських університетах клясичної філології із шкодою для інших 
предметів, виклади яких обмежувалися до загальних курсів, а семі
нари були досить слабкі. Серед професорів історії в Київському Уні
верситеті унікальною особистістю з широкими науковими горизонта
ми був Володимир Антонович, і саме під його провід піддався моло
дий Грушевський. З в ’язаний обіцянкою, що її дав своєму батькові 
при виїзді до Києва, не брати жадної участи в студентських органі
заціях (це були часи студентських заколотів), він цілою своєю мо
лодечою енергією зосередився на науковій праці. Ходив на стисло 
історичні виклади та на виклади археології, суспільної економії, дер
жавного права і історії права. Його першою семінарською працею 
була дослідницька розвідка «Южно-Русекие Господарские Замки в 
половине XVI в.».2 На третьому роцій студій на пропозицію факуль
тету взявся до опрацювання теми История Киевской земли от смерти 
Ярослава до конца X IV  века. Ця праця вийшла з-під його пера як 
твір уж е зовсім дозрілий, згідно з усіма вимогами науки, і була опуб
лікована в 1891 p. (XVI +  520 стор.) Фахова критика прийняла її з 
великим признанням. За неї отримав Грушевський золоту медаль, і 
його назначено університетським стипендіятом при катедрі російсь
кої історії. В той час Українське Товариство ім. Ш евченка у Львові, 
переформувавшись на Наукове, почало видавати свій орган Записки. 
Уже в першому томі Записок (1892 р.) появилась українською мовою 
перша розвідка Грушевського «Громадський Рух на Україні-Русі в 
XIII віці». Одночасно почав він працювати над магістерською тезою,

1 М. Грушевський, Автобіографія, Київ, 1926, 31 стор.; ця книжечка ви
дана на правах рукопису в невеличкій кількості примірників.
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що її дав йому Антонович, про суспільно-національні стосунки на По
діллі в XV—XVIII стол.; ділянка, дотепер майже не досліджена. Опра
цювання цієї теми вимагало багато виснажливої праці в архівах у Ки
єві, Варшаві і Москві. При цій нагоді молодий учений перейшов до
брий виш кіл в архівній праці, але, як  сам каже: «Висліди дослідів у 
стосунку до вкладеної праці були досить слабкі, і треба було вели
кого завзяття, щоб тієї праці не лишити на половині дороги».3

В травні 1894 р. захистив цю працю як дисертацію на ступінь ма
гістра. Вона появилась друком п. заг. Барское староство. Историче- 
кие очерки ,4 а разом із нею два томи актових матеріялів.5 Тим часом 
завдяки політичній умові з 1890 р. між представниками українців Га
личини і австрійським урядом, метою якої було відкрити «нову еру» 
польсько-українського співжиття, австрійський уряд рішив заснува
ти у Львівському Університеті катедру «загальної історії з особливим 
узглядненням історії Східньої Европи» з українською викладовою мо
вою. Цю катедру пропоновано спочатку Антоновичеві, але цей відмо
вився, виправдуючись своїм старшим віком, і запропонував на це ста
новище Грушевського як н айв ідповіднішого кандидата. Завдяки тому 
рескриптом із 1 квітня 1894 р. Михайла Грушевського, на 28-ому році 
життя, призначено звичайним професором університету. ЗО вересня 
того ж  року він виголосив у львівському університеті інавґураційний 
виклад.

Приймаючи разом із катедрою австрійське громадянство, Грушев
ський не зрікся російського громадянства, щоб не втратити можливо
сте особисто впливати на російську Україну і вести там усвідомлюючу 
національну акцію. Тому, коли революція з 1905 р. у своїх наслідках 
принаймні до певної міри вможливила легальний розвиток українсь
кої национальности в Росії, Грушевський щораз частіше виїжджає до 
Києва і в щораз більшій мірі переносить свою діяльність з галицько
го терену на наддніпрянський, який був більше занедбаний під огля
дом національним, розуміючи, що в майбутньому не Львів, але Київ 
рішатиме .про долю України. Навіть мав намір, як  сам заявляє в авто
біографії,6 по закінченні 20-літньої професури у Львівському Універ
ситеті, тобто з днем 1 вересня 1914 p., зректися своєї катедри в цьому 
університеті і перенестися до Києва. Тим часом, однак, зайшли істо
ричні події, які вирішили дальшу долю Грушевського. Вибух світової 
війни застав його на летовищі в Криворівні в Карпатах. Відтятий пе
рерваним залізничним рухом від Львова і боевою лінією від Києва, 
виїхав до Відня, а звідти до Італії, щоб обхідним шляхом через Се
редземне море дістатися до Києва. Одночасно впали на нього пере
слідування з боку обох воюючих сторін: австрійський уряд наказав 
перевести проти нього слідство, підозріваючи його в русофільстві, а

3 М. С. Грушевський, Автобіографія, стор. 8.
4 Київ, 1894, VI +  310 стор.
5 Видані в: Архив Юго-Западной России, отдел VIII, тт. 1—2.
в М. С. Грушевський, Автобіографія, стор. 27.
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російський, негайно після його приїзду до Києва, велів його арешту
вати, закидаючи йому австірофільство. Справа Грушевського не була 
вийнятковіш випадком. Подібні переслідування з обох сторін одно
часно зустріли також багатьох інших українських діячів. Російський 
уряд хотів заслати Грушевського на Сибір, але його приятелям у 
Петербурзі по довгих зусиллях удалося встановити — як ущипливо 
писало Новое время — букву «м» у визначене йому місце, і, замість 
Сибір, його спрямовано до Симбірська. Звідти за посередництвом Ро
сійської Академії Наук перевезено йото по кількох місяцях до Казані, 
щоб дати йому можливість науково працювати, а через рік перевезено 
Грушевського до Москви, де він був під постійним поліційним нагля
дом.

Щойно революція 1917 р. вернула Грушевському волю. Вибраний 
президентом Української Центральної Ради і телеграфічно поклика
ний нею повернутися в Україну, Грушевський прибув у березні 1917 
р. до Києва і як перший президент Української Республіки керував 
її долею 14 місяців серед загального безладдя. Гетьманський перево
рот 20 квітня 1918 р. позбавив його керівної влади. Проте Грушевсь
кий залишився в Києві, обережно ховаючись, щоб по упадку гетьма
нату знов відкрито виступити на полі державного життя. Лише заво
ювання Києва більшовицькими військами примусило його (на почат
ку лютого 1919 р.) покинути столицю. На короткий час затримався він 
у Кам’янці Подільському, а вкінці березня виїхав закордон як деле
гат української ооціял-революційної партії на конференцію II Інтер
націоналу в Льозанні. Перебуваючи на еміґрації, затримувався у Ґра- 
цу, Берліні, Відні, Ж еневі і Парижі, а наприкінці оселився в Бадені 
під Віднем. Наприкінці 1923 р. обрано його членом Української Ака
демії Наук у Києві і більшовицький уряд забезпечив йому можли
вість наукової праці в Україні, вимагаючи від нього зректися будь- 
якої політичної діяльности. Грушевський прийняв цю умову; в берез
ні 1924 р. вернувся з родиною до Києва і льояльео дотримувався умо
ви, посвячуючись виключно праці в Академії. Однак цей стан тривав 
лише кілька років. Більшовицький уряд сподівався, що йому поща
стить використати Грушевського як активного пропаґатора комуніз
му. Коли ж  кількаразові умовляння в цьому напрямі не виправдали 
надій, над українським у чесним почали збиратися хмари, які нічого 
доброго не віщували. Вже в 1929 р. посилилась партизанська війна, 
яка вж е і раніше велась проти нього в різних органах офіціяльної 
преси. Щораз докучливіше і гостріше атаковано його за «буржуаз
ний світогляд», націоналізм і мниму нехіть до комунізму і просто став
лено домагання усунути його з головної позиції в Академії. А тому, 
що Грушевський не хотів відбувати т. зв. комуністичної покути, яку 
мусіло перейти стільки літераторів і вчених, російських і українсь
ких, то його інтерновано в 1930 р. в селі під Москвою, відбираючи від 
нього можливість наукової праці. Колись, в 1847 p., на вироку, яким 
заслано Ш евченка в рядові солдати, цар Микола І «всемилостивіше 
зволив» власноручно дописати: «Під найсуворіший нагляд із заборо
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ною писати й малюївати», знаючи, що поет і маляр саме таку кару 
відчує найболючіше. Революційний більшовицький уряд покарав 
українського вченого цілком у такий самий спосіб.

II.

Наукову діяльність Грушевського почнемо розглядати від його мо
нументального твору Історія У країни-Руси». Написати повну історію 
України, — каж е Грушевський в автобіографії, — дуже рано, вж е в 
час університетських студій у Києві, було моєю мрією і до певної мі
ри також оправою чести, моєї й мого покоління, через те, що навіть 
найвизначніші представники історіографії української старшої гене
рації уважали цю справу ще за передчасну, мовляв, ще немає мате- 
ріялу, існують великі прогалини і т. п.».7 Спочатку мав він намір опра
цювати загальний нарис для ширшого загалу в межах трьох томів 
відповідно до трьох великих періодів: княжого, литовсько-польського 
і сучасного. Згідно з цим пляном уклав собі курс університетських 
викладів, що його він вів у перших роках (1894—1897) своєї професу
ри. Але ’незабаром переконався, що розсудливіше буде наперед при
ступити до основного наукового опрацювання історії, з якго пізніше 
можна буде легко зробити популярну перерібку. До здійснення цього 
пляну приступив у 1897 р. і працював над ним, поряд із іншими зай
няттями, аж  до своєї смерти чи, власне кажучи, до останнього заслан
ня. 1-ий том, що обіймав передісторичні часи, появився вж е в 1898 p., 
а друга частина 9-го тому, доведена до смерти Богдана Хмельницько
го, тобто до 1657 p., вийшла в 1931 р. Це перший науковий твір, що дає 
суцільну і повну картину історичної минувшини українського народу 
на протязі того часу. Суцільну, бо обіймає цілу територію, всі землі, 
на яких живуть українці, не виключаючи навіть т. зв. Закарпатської 
Руси. Повний, бо не є виключно історією політичною, а тим менше 
історією княж их династій і гетьманів, чим були деякі давніші й но
віші спроби української популярної історіографії; також  не обмежу
ється лише до історії культури, але одночасно й гармонійно зображає 
обидва аспекти історичного розвитку. Даючи дуж е докладний огляд 
політичних подій і аналізу адміністративно-судового устрою, Історія 
Грушевського не з меншою докладністю відтворює народні і церков
ні стосунки, початок і розвиток суспільних верств, звичаї і культуру, 
рільництво, промисловість і торгівлю, літературу, мистецтво і науку
— і через те становить собою повну синтезу тодішнього життя укра
їнського народу.

Історія України-Руси  Грушевського є твором цілковито ориґіналь- 
ним вж е й тому, що є першим науково опрацьованим зображенням 
тяглости історії цього краю і народу. Передовсім варта уваги провід
на думка твору, а  саме, органічне пов’язання історії давньої Київсь
кої Руси з історією Галицько-Волинської держави, а звідсіль далі з

7 Там же, стор. 15.
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історією українських земель, що були під володінням Литви і Поль
щі, і точне відмежування тієї історії від історії Суздальщини і Вели
кого Московського князівства. Тут Грушевський на практиці та із 
стислою логікою застосував свою раціональну концепцію історичного 
розвитку східньої Слов’янщини. З  цією концепцією він виступив У 
1904 р. в науковій розвідці «Звичайна Схема „Русскої” Історії і Спра
ва Раціонального Укладу Історії Східнього Слов’янства»,8 де рішуче 
заперечує офіціяльну російську концепцію, яка уваж ала Київську 
Русь за попередницю Великого Московського князівства і будувала 
схему: Київ-Москва-Петербурґ. Насправді думка нав’язати історію 
українсько-білоруських земель, що входили до складу польсько-ли
товської держави, до давньої Київської Руси не була зовсім нова. Зу 
стрічаємо її ще в литовсько-руських літописах, в леґенді про мнимо
го великого київського князя Димитрія, який, утікаючи перед мон
гольською навалою в 1240 p., мав оселитися в Друцьку і там заснува
ти нову Руську державу. Цю саму концепцію зустрічаємо також  в 
українських полемістів — уніятських і православних, з кінця 16 і 
поч. 17 століть: у Кревзи, Копистинського, Петра Могили, Й. Борець
кого, © автора Сипопсіса і інших, що свої огляди історії розвитку 
руської (української) Церкви починають від св. Андрея, Володимира 
Великого і перших київських митрополитів, злегка зачіпають галиць
кого князя Данила і його унію з Римом і, переходячи до подій часів 
Яґелла і Віто льда, зовсім пропускають землі суздальсько-московські, 
уважаючи польсько-литовську Русь за безпосередню спадкоємницю 
Київської Руси. Такий саімий уклад історії знаходимо в відомій Історії 
Руссов, подібний погляд на цю справу мали також  І. Левищький, Ол. 
Барвінський і інші автори популярних нарисів української історії в
19 стол. Але це були лише інтуїтивні, напівсвідомі міркування без 
будь-якої мотивації.

Грушевський дав цій концепції науковий ґрунт. Опер її не лише 
на територіяльному і політичному зв ’язку пізнішої українськости з 
Київською Руссю, але також довів, з одного боку, що різні заснування 
(напр., суспільний устрій, судівництво і право) і все культурне життя 
польсько-литовської Руси виросло і розвивалося з київської основи 
і було дальшим етапом еволюції устрою і життя княжої Руси, а з дру
гого боку вважав, що Суздалыцина і Московщина формувалися на 
зовсім інших традиціях, жили й розвивалися головно підо впливом 
монгольсько-татарського Сходу, що прихильники євразійської теорії 
в останній час так дуже підкреслюють. Докази Грушевського були та
кі безспірні і переконливі, що навіть безсторонні російські вчені му- 
сіли їх признати. Через те, що концепція Грушевського, включаючи 
Київську Русь до української історії, позбавляє Московщину фунда
ментів, на яких вона досі будувала свою історію, найновіша російська 
історіографія мабуть змушена шукати цих фундаментів деінде. І ось

8 Статьи по славяноведению, І, С-Петерсб., 1904.
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бачимо, що тепер Пресняков9 нав’язує історію Суздальщини до землі 
ростовської, М. Любавський10 виводить колонізацію Поволжа і Оки з 
землі Великого Новгороду, а П. Смирнов11 намагається довести існу
вання культурних скандинавських впливів, а навіть нормандсько- 
руської держави, над середньою Волгою вж е в 8 столітті.

Історія Україии-Руси  Грушевського є оригінальним твором також 
щодо способів підходу до інтерпретації цілого ряду опірних питань 
і виявлення цілої маси зов-сім нових, дотепер незнаних фактів, які, 
з одного боку, помагають вияснити деякі дотепер темні й загадкові 
явища в історії, а з другого боку, висувають нові, дотепер непомічені 
проблеми з історичного минулого українського народу. Грушевський, 
приступаючи до наукового опрацювання цілости української історії, 
застав дуже мало підготований ґрунт до цієї праці. Саме ця боставина, 
як ми помітили, відстрашувала від цієї праці представників старшого 
покоління українських історіографів. За вийнятком княжого періоду 
давньої Руси, над історією якої працювало кілька поколінь російсь
ких істориків і багато українських дослідників (напр., ціла школа 
Антоновича), інші періоди були дуже мало і лише фрагментарно до
сліджувані, а багато питань взагалі не заторкнено. Тому Грушевсь
кий, опрацьовуючи свою історію, мусів сягати аж  до самого дна, чер
пати безпосередньо з джерел. А в тім навіть у справах добре відомих, 
багаторазово обговорюваних, до яких існує широка література, він 
уміє висловити свою власну думку, знайти оригінальний підхід. Ось, 
напр., у питанні 'початків Руси і київської держави, стільки разів об
говорюваному й перевальцьовуваному, Грушевський, приєднуючись до 
табору антинормандистів, рішуче відкидає їх гіпотезу про вторгнення 
чужих племен: італійців і болгарів (Еверс), Литви (Костомаров), над- 
балтійських слов’ян (Ґедсонов), роксолянів (Іловайський) і т. п., і пер
ший виступає з  твердженням, що творцем київської держави не був 
ніхто з чужоземців, але виключно місцеве населення — поляни.

Розглядаючи українське культурне життя після втрати власної 
державности, автор не пропустив мистецької творчости в 14 і 15 сто
літтях: на неї до Грушевського ніхто не звертав уваги, і вона справді 
була te rra  incognita. Порушує також  цікаві питання чорноморської 
торгівлі в  тих же століттях, підкреслюючи в ній визначну ролю пів- 
нічно-італійських міст, головно Генуї. В його Історії знаходимо та
кож  вперше докладну картину життя й долі основних верств укра
їнської суспільности в 14—18 століттях, шляхти, міщанства і селян; 
картину, оперту на джерельних матєріялах, що їх зібрав і проаналі
зував переважно сам автор. Особливу увагу присвятив він справі ге- 
нези і початкового розвитку козацтва. Це головне й основне питання

9 Образование великорусского государства. Очерки по истории 13— 14 
стол., Петроград, 1920.

10 Образование основной государственной территории великорусской на
родности, Ленинград, 1929.

11 Волжсъкий Ш лях г Стародавні Руси, Київ, 1928.
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новішої -історії України, яким найбільше цікавилися передові україн
ські історики, напр., Костомаров, Куліш, Яворницький (Єварніцкій), 
якої торкались польські і російські історики, яку також  намагався 
вияснити учитель Грушевського Антонович. Автор Історії У країни-  
Руси  поставив її на широких, сильних фундаментах зібраного бага
того джерельного матеріялу і дав їй зовсім нове, сьогодні загально 
в науці прийняте насвітлення. Передовсім стверджує, що козацтво 
було витвором місцевого українського елементу, отже не виводилося 
ані від хозарів, як гадав автор Історії Руссов , ані від чорних клобуків 
і берендіїв, як думали російські історики (Карамзін, Поґодін, Солов- 
йов), ані від татар, як твердив А. Яблоновскі. Потім відрізняє коза
кування як життєве явище і козацтво як суспільно-правний організм. 
Козакування в степах було відоме з дуже давніх часів, але козацтво 
як суспільна верства формується щойно в 16 столітті, а цілком ви
разні організаційні форми і прав не визнання отримує вкінці того 
століття; щойно від того часу можна говорити про суспільно-правний 
організм. Не слід, отже, встановлювати походження козацтва з воєн
но-службових громад литовської держави, як  це пробував робити 
Антонович, бо між  обома організаціями немає ніякого зв’язку. Оче
видно, ми тут зовсім не намагаємося подати всі, хоча б тільки голов
ніші нові факти, оцінки і насвілення, що їх приносить Історія Гру
шевського в сфері історії України. Це завело б нас надто далеко поза 
рамки заплянованого нарису. Вистачає звернути увагу на численні 
екскурси, додані до окремих томів, з яких кожний присвячений ана
лізі якогось більше ускладненого питання, що його він розглядає окре
мо, щоб не переривати і не сплутувати ходу розповіді; вистачає пе
реглянути сотні зауваг і виносок, поміщених у кожному томі під тек
стом, щоб принаймні приблизно оцінити колосальність самостійної 
праці, вкладеної в цей монументальний твір.

Другою визначною рисою Історії Грушевського є її абсолютний 
критицизм. Автор ніде, навіть там, де має в своєму розпорядженні ба- 
татішу літературу детальних опрацювань, не занедбує перевірюван- 
ня фактів, не приймає нічого на віру, але всюди критично зондує, до
сягаючи самих джерел. Та й до цих останніх ставиться також  із обе
режним скептицизмом, відрізняючись з цієї точки зору від інших, дав
ніших і /сучасних, а в тім навіть визначних істориків, які, як, напри
клад, Костомаров або Куібала, кожне джерело приймали bona fide і 
ревно виловлювали всі подані в ньому інформації, щоб лиш збагати
ти -своє опрацювання якнайбільшою кількістю деталів. Грушевський 
старанно аналізує і порівнює джерела, вміє відрізнити зерно правди 
від полови тенденційних інформацій, непорозумінь або звичайних ка
зок. Ця його риса виступає так само при досліджуванні найдавнішого 
періоду, де джерельний матеріял дуже скупий, і при опрацьовуванні 
в обох останніх томах (8-ім і 9-ім) новіших часів, де історика попро
сту затоплює маса матеріалу. Тут Грушевський енерґійною рукою очи
стив історію козацтва, а передовсім Хмельниччини, з бур’янів різних 
леґенд і фабул, які натворилися довкола неї і безкритично були пов
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торювані дотеперішньою історіографією. Критичний щодо всіх і всьо
го, Грушевський не боїться критики інших. Свою працю будував, 
можна сказати, на очах читачів, впроваджуючи їх до середини своєї 
лабораторії, дозволяючи, а навіть помагаючи їм слідкувати за кож 
ним каменем, вкладеним до тієї будови. Можливо, ця метода надмірно 
побільшує обсяг окремих томів, іноді дошкульно утруднює схопити 
загальні контури, може зрештою є надто втомлююча для звичайного 
читача, але спеціялістам-дослідникам дає ідеальну можливість пере
віряти автора в найменших деталях.

Іншою рисою твору є об'єктивізм. Історія Грушевського зовсім по
збавлена будь-якої тенденції, політично-партійної чи клясової. Власне 
її «безкласовість» стягнула на голову автора громи з боку комуністич
них критиків (Ястребов, Ґорін). В Історії Грушевського немає теж  
проявів націоналістичного шовінізму, а ті, що йому це закидають 
у пресі, напевно навіть не загладали до його творів. Хоч його Історія 
Р уси-У  краяни  у своїй основній концепції є, ак  ми це відзначили, 
твором виключно національним , то однак ца характерна національна 
риса зовсім не виявлаєтьса в надмірному вихвалюванні української 
минувшини, ані в приписуванні діачам і провідникам української су
спільносте 'давніших чи новіших часів аких-небудь особливих рис, 
чи надзвичайної політичної мудрости, ані — нарешті — в перебіль
шеному прославлянні самого українського народу. Як раз павпаки. 
Грушевський був суворим суддею історії свого народу. Він завжди 
вірний девізі, що її виписав на вступі до 1-го тому: «Пізнайте правду, 
а правда визволить вас»; там також підкреслив, що нарід, який вірить 
в себе, мусить теж  мати відвагу подивитися на голу, н©прикрашену 
правду своєї минувшини. До т. зв. героїчних постатей і керівних осо
бистостей ставиться може аж  надто скептично. Обговорюючи конфлік
ти м іж  народною масою і панівними сферами, стає завжди на боці 
першої, тримаючись принципу, що «в конфліктах між  народом і його 
владою вина завжди по боці влади, бо інтерес народу це основа вся
кої суспільної організації». Можна б навіть зробити Грушевському за
кид, що в цілій його 9-темовій Історії немає ні однієї особистосте, ді
яльність якої зустрілась би з його беззастережним признанням. На
ціональна властивість його твору проявляється в сумлінному відзна
ченні *пр:и кожній нагоді притаманних рис індивідуальносте україн
ського народу і в підкресленні явищ тієї індивідуальности в усіх  ста
діях розвитку від найдавніших часів.

Даремним було б зусилля дошукуватися в Історії Грушевського 
ознак якоїсь окремої історичної школи. Грушевського не можна ува
жати за  представника ані біологічного, ані економічно-матеріялістич- 
ного розуміння історії; він сам також кількаразово і зовсім недвознач- 
он висловився проти тих однобічних концепцій. Він теж  не послідов
ник позитивізму в понятті Лямпрехта. Приписуючи масовим явищам 
першорядне значення, одночасно не заперечує, ані не недоцінює важ 
ливосте індивідуальних виступів. «Щораз сильніше переконуюсь, — 
заявляє в передмові до праці про ,,Початки суспільства”, — про ви
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рішальну ролю в вічних змінах людського життя постійної конкурен
ції індивідуалістичних і колективістичних тенденцій та періодичного 
укладу переваги то одних, то других».

Історія У країни-Р уси  сягає лише до смерти Б. Хмельницького,12 
опісля бракує в ній ще майже цілих трьох останніх століть. Тому як 
певного рода доповнення цього твору може служити однотомова пра
ця Грушевського О черк истории украинскаго народа , яка дає загаль
ний нарис історії України в його концепції, доведений аж  до найнові
ших часів. Це основно перероблені виклади, що їх автор давав у Па
рижі в 1903 р. на запрошення Російської Вільної Ш коли Політичних 
Наук. Видав їх друком у Петербурзі в 1904 р. російською мовою, ма
ючи на увазі розповсюдити їх серед широких кіл російської інтелі
генції і серед зросійіцених земляків, які не знали української мови. 
Оскільки ніхто з російських книгопродавців не відважився видати цієї 
праці своїм коштом, Грушевський мусів зробити це на власний кошт, 
а цензура перепустила публікацію тільки тому, що тодішній уряд очо
лював ліберальний князь Свлтополк-Мірський. Поява другого видан
ня цього Н арису  в 1906 р. і третього в 1911 р. свідчила про заінтере- 
сування, яке ця книжіка збудила серед тих кіл. В 1920 р. вона вийшла 
в Парижі в перекладі на французьку мову п. гал. Abrege de Vhistoire 
de I’Ukraine. Подібний нарис української історії помістив Грушевсь
кий у збірній -праці У краинский  Народ в Его П рош лом и Настоящем, 
виданій у Петербурзі в 1914 р. Для ширших кіл української інтелі
генції видав Грушевський в 1911 р. підручник Ілюстрована Історія 
У країни , який пізніше появився ще в двох виданнях і в перекладі на 
російську мову, а для народу її дітвори видав в 1917 р. популярну 
книжечку Про Старі Часи на У країн і, пізніше многократно передру
ковувану й перекладену на чужі мови.

Не менш монументальною працею Грушевського, як 9-томова 
Історія У країни-Р уси , є 5-томова Історія У країнської Літератури. З  
наміром написати цю працю носився він уже від 1900-их років, де
тальний ллян  уклав в часі свого 2 1/ 2 Н м іс я ч н о іг о  побуту у в ’язниці в 
Києві взимку 1914-1915, а потім на першому засланні приступив до 
його виконання. Але все, що тоді зібрав і уклав, згоріло з йоіго бу
динком в 1918 р. під час першого бомбардування Києва більшовика
ми. Ця катастрофа не знеохотила вченого, навпаки, ще більше підне
сла його запал до наміченої праці. Оселившись в 1922 р. в Бадені під 
Віднем, він зайнявся виключно цією справою і вж е в 1923 р. вийшли 
у Львові перші три томи Історії У країнської Літератури, викликаючи 
сензацію не лише серед широких кіл читачів, але також у вужчому 
круж ку спеціялістів; це передовсім завдяки новому й ориґінальному 
укладові цього твору, бо автор включив до літератури цілу усну  твор
чість, опрацьовуючи її паралельно й рівноцінно з письменством і, в

12 Зазначуємо, що томи 1—4 і 8-ий вийшли в другому виданні (1904— 
1907 і 1922), а перший том — ще в третьому виданні (1913 p.); 1-ий том пе
рекладено також на німецьку мову і видано в 1906 р.
зв’язку з  тим, пересуваючи початки української літератури з 11 стол.
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(від якого 'звичайно цю історію починали) далеко назад, до доби пле- 
мінно-родової. Насправді вж е раніше Богдан Лепкий у своєму Н арисі 
У країнської Літератури намагався зробити рівноцінний /розгляд оби- 
двох ділянок, але зробив це лише фрагментарно. Щ е більше вражен
ня справила Література Грушевського зовсім новою методою опрацю
вання предмету, бо асвтор вперше в українській науці користується 
фолкльором і етнологією як важливими джерелами історії літерату
ри і вводить порівняльний соціологічний спосіб дослідів. Для Грушев
ського передовсім важливим було, як  він зазначає в передмові, не 
лише подавати в своїй праці збірку цілковито встановлених і доклад
но зформульованих висновків, що в відношенні до найдавнішого пе
ріоду було ще передчасно, але головно і передусім звернути увагу на 
істотні питання і дати поштовх до дальших необхідних дослідів.

Багато місця в другому томі присвячує розглядові С лова о п о лк у  
Ігоревім , вияляючи стислий зв’язок між цим твором і усною лицар- 
сь к о-дружинною поезією. Широко й вичерпно, особливо в 3-му томі, 
розгліядає літописи і знаходить у них увесь архів решток загиблих 
творів усної і книжкової літератури. Небувалим є том 4-ий, що його 
закінчив Грушевський уже в Києві, і який появився у видавництві 
Української Академії Наук. Його змістом є усна творчість останніх 
десятиліть княжого періоду і перехідних періодів (13—17), головно 
леґенди і билини. Що ж  спільного має українська література з били
нами, які вважаю ться складовою частиною російської літератури? Так 
принаймні ставили справу Максимович, Бодянський і Костомаров, а 
за ними й усі інші дотеперішні дослідники української літератури. 
Воїни вчити, що хоч епічна традиція, з якої виросли билини, зроди
лася в Україні, то нова сфера інтересів, боротьба з татарськими наїз
дами і з польсько-шляхецьким режимом, витиснули їх з України; 
збереглися вони лише серед великоросійського населення. Отже істо
рики української літератури легковажили цілком билини, вдоволя- 
ючись протиставленням їм козацьких дум. Таким чином, крім перер
ви в традиції письменства 14—16 стол., творилася не менше болюча 
прогалина в  ділянці усної творчости. Грушевський підійшов до цієї 
оправи інакше. Він висунув питання, яке місце в розвитку усної твор
чости займала та давня епічна традиція, яка пізніше перейшла до 
скарбниці російської літератури; що з неї можна й треба взяти, щоб 
доповнити картину розвитку української літератури, і врешті, що в 
билинах збереглося з давнішої української літератури, а що треба 
визнати пізнішим наверствуванням, що постало вже на російському 
ґрунті На всі ці питання автор старається відповісти на основі ґрун
товної і сумлінної аналізи билин і будує міст над широкою прота
линою, яка досі відділяла Слово о п о лк у  Ігоревім  від козацьких дум. 
.Чимало нових фактів, насвітлень і поглядів приносять також  обидві 
частини 5-го тому, які вийшли в 1926—1927 pp. Тут автор, вертаючись 
до книжкової літератури, обговорює літературні і культурні течії, що 
в ній нуртували в 15 і 16 стол., звертаючи особливу увагу на чужі 
впливи, головно болгарські (богомільські) і західні (чесько-польські);
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в цілій другій частині цього тому розглядає т. зв. перше відродження 
української літератури (1580—1610), викликане реформаційними ім
пульсами.

Ходили вістки, що Грушевський в останніх роках, перебуваючи на 
другому засланні, приготовляв 6-ий том Історії У країнської Літера
тури; скільки в цьому оравди, покищо невідомо.

З-під пера Грушевського вийшов також перший оригінальний під
ручник загальної історії українською мовою — Всесвітня історія в к о 
роткім огляді. Автор взявся до писання цієї праці під час побуту на 
засланні в Симбірську і в Казані. Першу частину видав у Петербурзі 
в 1916 p., дальші частики (2—6) в Києві в 1917—1918 pp. Тут він не 
обмежується, як  це звичайно роблять, до нарису розвитку т. зв. за- 
хіднього культурного світу (Европи й деяких земель західньо-азійсь- 
ких разом із Єгиптом), але включає також історію Китаю, Японії, Ін- 
до-Китаю, різних країн середньо-азійських і африканських та давніх 
культур Америки (азтеків, інків, маясів), отже подає загальну історію 
в повному значенні цього с л о в Остання частина (6-а) дає картину 
політичних стосунків в Европа в другій половині 19 століття. Хоч 
перші частини цієї Історії вийшли також у другому виданні, то цей 
підручник сьогодні становить собою бібліографічну рідкість. Прине
волений в час гетьманату ховатися в Києві, Грушевський почав опра
цьовувати ширший курс загальної історії на більш науковому рівні, 
але довів його лише до середньовіччя; видав його в двох частинах у 
1920 р.

Під час побуту на еміграції створив ще один визначний пам’ятник 
своєї наукової праці, що його видав у Відні в 1920 p., а саме Початки 
Громадянства, систематичний курс генетичної соціології. Подаючи 
перегляд дотеперішнього розвитку цієї найбільш міжнародної з усіх 
історичних інаук, від Ст. Сімона і Комта, Спенцєра і Маркса до Вундта 
включно, Грушевський збирає все вж е належно вияснене в справі 
генези й розвитку суспільства і одночасно звертає увагу на різні опір
ні питання, ще не вияснені, та вказує шлях, на який треба спрямува
ти дальш і досліди для розв’язки цих питань. При цьому заохочує чи
тача до самостійної праці на ш ляху цих дослідів. В останньому розділі 
дає перегляд дотеперішніх соціологічних дослідів в українознавстві 
(М. Зібера, Семенова, Чернишова, Вовка, Охримовича) і свої власні 
вияснення українських явищ, через що його твір стає українським та
кож  щодо змісту.

Вшценаведені й обговорені твори — це лиш головні пам’ятники 
наукової творчости Грушевського. Крім них він написав велику кіль
кість розвідок, студій і причинків, в яких порушує цілий ряд іноді 
дуже важливих історичних питань. Розглянути їх всі чи хоч би лиш 
перелічити неможливо, бо їх  — сотні. Частину їх, саме тих, що були 
опубліковані перед 1905 p., видано в 5-томовому збірнику наукових 
розвідок Грушевського.13 Тут згадаємо ще важні джерельні видання:

13 М. Грушевський, Розвідки і Матеріяли до Історії України-Руси, тт. 
1—5, Львів, 1896—1905.
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Opisy królewszczyzn w ziemiach ruskich X V I  “ш.14разом із вступними роз
відками дро суспільно-політичні стосунки на основі зібраного там ма- 
теріялу; Opisy starostwa Rateńskiego 1500— 1512 Z.15; Materiały do historji 
społeczno-politycznych i ekonomicznych stosunków w Ukrainie Zachodnie;.16
З  розвідок згадаємо: «Галицьке Боярство XII—XIII стол.»,1? «Хроно
логія Подій Галицько-Волинської Літописи»,18 «,Чи Маємо Автентичні 
Грамоти кн. Лева?»,19 «Байда Вишневецький в Поезії і Історії»,20 
«Szlachta ukraińska na przełomie XVI і XVII wieku»,21 «Господарство Поль
ського Маґната на Задніпров’ю»,22 «З Початків Українського Соціялі- 
стичного Руху: М. Драгоманов і Ж еневський Соціялістичний Гурток»,23 
«З Історії Релігійної Думки на Україні».24

Як учень Антоновича, Грушевський займався також археологією і 
брав участь у дослідах в терені. Незабаром після того, як  прибув до 
Львова, провадив спільно з професором І. Шараневичем розкопи на 
полях Чехи (іпов. Броди), де знайдено велике кладовище з 6—4 стол. 
перед Христом; вис лід ом цих досліджень була розвідка «Похоронне 
Поле в Чехах».25 Крім цього написав статті про розкопи в Дзвіногоро
ді коло Львова,20 про срібний скарб з 14 стол. по Хр., виконаний в селі 
Молотків коло Миколаєва над Дністром,27 про бронзові мечі, знайдені 
в селі Комарники (іпов. Турка),28 і синтетичну розвідку «Техніка і 
Умілість Палеолітичної Доби в Знахідках Мізинського Селища».29

III.

Грушевський відзначався не лише великою авторською творчістю, 
але був одночасно незрівнянним організатором наукової праці. Не
гайно після, коли вже очолив катедру у Львівському Університеті, 
взявся до пожвавлення наукового руху в Науковому Товаристві ім. 
Шевченка, керівництво якого вж е обняв фактично негайно, а від 1897 
р. також  і формально. Відтоді аж  по 1913 р. його постійно вибирано 
головою цього Товариства, директором Історично-Філософічної секції

14 Джерела до Історії України-Руси , тт. 1—3, 7.
Записки Наукового Товариства ім. Ш евченка, т. 26.

їв Там же, тт. 63, 64, 69.
Там же, т. 20.

18 Там же, т. 41.
19 Там же, т. 45.
20 Записки Українського Наукового Товариства, Київ, т. 3.
21 Z dziejów Ukrainy, pod redakcją W. Lipińskiego, 1912.
22 Київ, 1918.
23 Відень, 1922.
2* Львів, 1925.
2s Записки Наукового Товариства гм. Шевченка, тт. 31—32.
20 Там же.
27 Там же, т. 25.
28 Там же, т. 33.
2* В збірці: Чернігів і Північне Лівобережжя, Київ, 1928.
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і редактором головного органу Товариства За п и ски  Н аукового Това
риства ім. Ш евченка. Перші кадри наукових працівників зформував 
віїн із своїх університетських слухачів, до яких тоді належав і артор 
цих «Споминів». Крім семінарських вправ, що їх він провадив дуже 
старанно, намагаючись привчити студентів до самостійних дослідів, для 
здібніших студентів і любителів історії з-поза університету влаш то
вував окреме privatissimum, де читано й обговорювано реферати про 
найновіші наукові публікації, дрібніші комунікати, причинки та шир
ші (праці, які Грушевський після виправлення поміщав у Записках  у 
рецензійному відділі або в розділі під «Різне», або між  розвідками. 
Ряд постійних співпрацівників для рецензійного відділу він піднай- 
шов також  у російській Україні. Це дало йому можливість із самого 
початку перемінити З а писки  з річника на квартальник, а незабаром
і на двомісячник. В міру того як  зростали сили співробітників, засно
вував щораз нові комісії {Археологічну, Етнографічну, Правничу, Еко- 
номічно-Статистичну, Б ібліоірафічну і т. п.), і кожна з  них видавала 
свої окремі «публікації. Таким чином уже на протязі кількох років до
вів до того, що Наукове Товариство ім. Шевченка, уся діяльність яко
го досі обмежувалася до видавання впродовж одного року ледве од
ного тому наукових праць обсягом 10—20 аркушів, і до Грушевського 
майже невідоме поза українською суспільністю, вж е вкінці 1890-их 
років видавало щорічно по 20 томів обсягом понад 300 аркушів і звер
нуло на себе увагу всього наукового світу. Вже в 1898 р. вчений сла
віст Яґіч заявив, що діяльність Наукового Товариства ім. Ш евченка 
досягла рівня, що відповідає діяльності Академії Наук. Грушевський 
поклав також  наріжний камінь під бібліотеку цього Товариства, яка 
незвичайно швидко росла, головно завдяки його зусиллям; сьогодні в 
ній майже 200.000 томів і найповніша, поруч із Українською Націо
нальною Бібліотекою в Києві, колекція україніки.

Організаційна діяльність Грушевського охоплювала також  сферу 
літературну. Вкінці 1897 р. він зорганізував при Науковому Товари
стві ім. Ш евченка видавництво нового літературно-наукового місячни
ка, який почав виходити в січні 1898 р. п. заг. Літературно-Науковий  
Вістник. Сам Грушевський спільно з  Іваном Франком і Й. Маковеєм 
(пізніше В. Гнатюком) обняв редакцію цього журналу, поміщуючи в 
ньому літературні силюети і суспільно-політичні огляди. В тому ж  
році виступив із проектом заснування видавничого товариства в формі 
акціонерської спілки з метою видавання белетристичних і популярно- 
наукових під керівництвом Грушевського незвичайно успішно, пере
брало в 1904 р. від Наукового Товариства ім. Ш евченка видавництво 
Вістника та стало найбільшою і найрухливішою українською видав
ничою установою. Прямуючи до поглиблення національної свідомости 
серед української студіюючої молоді в російських університетах, Гру
шевський зорганізував для неї у Львові влітку 1903 р. курси україно
знавства, на які прибуло кількадесят студентів і кілька студенток із 
російської України і які, незважаючи на великі технічні труднощі, 
випали дуже добре.
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Коли одночасно з революцією 1905 р. постала в Росії можливість 
розвитку наукового руху українською мовою, Грушевський, не по- 
кидаючи праці у Львові, організує в 1907 р. в Києві Українське Науко
ве Товариство, щоб притягнути до української наукової праці місцеві 
сили. Вибраний головою цього Товариства, приступає сам у наступ
ному році до видавання йото органу Записки , відтак дає ініціативу до 
видавництв окремим секціям і наприкінці, в 1914 p., видає історичний 
журнал. У країна.

В час побуту на еміграції заснував у Відні Український Соціоло
гічний Інститут, який на протязі короткого часу свого існування ви
дав кілька томів праць і значно причинився до створення там ж е 
Українського Вільного Університету; пізніше цей університет перене
сено до Праги, і там він існує дотепер. Наприкінці, вернувшись в 1924 
р. до Києва, взявся з запалом до організування Історичної секції при 
Українській Академії Наук. Збирає коло себе місцевих старших нау
кових дослідників, провадить фаховий виш кіл молодих сил і притя
гає до співпраці своїх колишніх учнів у Галичині. Завдяки його ді
яльності та привабливому прикладові і завдяки фінансовим засобам, 
що їх більшовицький уряд досить щедро давав протягом кількох ро
ків, Українська Академія Наук у науковій продукції зайняла в 1925— 
1930 pp. передове місце в слов’янському світі.

На закінчення слід згадати, що Грушевський не лише писав істо
рію, але також її творив. Перед світовою війною він вів широку полі
тичну діяльність по обох боках надзбручанського кордону, а по вибу
ху революції 1917 р. керував Українською Республікою як її перший 
президент. Але ця його діяльність виходить уже поза рами нашої 
статті.


