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Сучасне націотворення відбувається під багатовекторним впли
вом цілого комплексу чинників найрізноманітнішого змісту. Серед них 
досить помітну ролю відіграє наявність достатньо розвинутої історич
ної науки із відповідним інституційним та концептуальним оформлен
ням. Взаємодія історії та національного усвідомлення має досить 
складну й неоднозначну природу. На рівні великих систем, коли 
йдеться про історичну думку національних спільнот, можна вести мову 
про виконання нею відповідної етнополітичної функції. У цьому сенсі 
історична наука, виступаючи основою для необхідного суспільно- 
психологічного оснащення спільноти, що набуває національного ха
рактеру, виконує двоєдину задачу. З одного боку, вона відмежовує 
власне дослідне поле від ширшого (цивілізаційного, геополітичного, 
імперського). Звідси випливає перастативна функція історичної думки 
(від грецького 7сєра<; -  межа). Нагадаймо, межа у розумінні давньо
грецьких філософів -  певна відправна позиція, завдяки якій щось почи
нає існувати й набувати форми. Але, щоб виокремитися у самостійну 
національну історичну науку, необхідно було протистояти вже уста
леним історіографічними поглядам. Неминуча конфронтація -  бороть
ба за спільну історичну спадщину. Друге націотворче завдання істо
ричної науки полягає у виконані консолідуючої функції, тобто у 
послідовній праці по створенню загальнонаціональної історичної пара
дигми, яка б була сприйнята національною спільнотою як питомо своя, 
вкорінена у попередню історичну пам’ять.

Випадок України демонструє досить цікаву модель реалізації 
етнополітичної функції історичної науки. Особливе місце у справі її 
наукового осмислення посідає найбільший український історик доби 
модерного націотворення -  М.С. Грушевський.

Чи не вперше своє бачення вагомої етнополітичної функції 
історичної науки Михайло Сергійович оприлюднив ще 1907 р. у статті
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про українські катедри і потреби української науки. Уже тоді 
Грушевський наголошував на тому, що історична наука є основною з 
погляду національної свідомосте. На його переконання, народники 
взагалі визначали “історію як національну свідомість”. Ця ж сентенція 
була основоположною в університетських курсах історії. І лише 
кампанія історичного матеріялізму, яку пережило суспільство, робило 
це визначення майже архаїчним1. Однак, як доводила суспільна 
практика, історичні концепції справляли надзвичайно сильний вплив на 
суспільну свідомість. Грушевський переконливо ілюструє це на 
прикладі дії офіційної схеми “руської історії*”, яка хоч і була 
ненауковою, але, завдяки своїй офіційності, домінувала у масовій 
свідомості. Наукова цілісна схема української історії, яка обіймає всі 
епохи історичного життя українського народу, на думку дослідника, 
може швидко здобути суспільне визнання. Принципово важливе ба
чення тісної взаємозалежносте між розвитком історичних досліджень 
та рівнем національного усвідомлення М. Грушевський подав і в 
історіографічній розвідці “Развитие украинских изучений в XIX в. и 
раскрытие в них основных вопросов украиноведения” (1914 р.).

Але потрібен був час для усталення самої української націо
нальної історичної думки та поширення української національної свідо
мосте з одного боку, і вироблення у світовій та українській суспільно- 
гуманітарній науці адекватних методологічних підходів для їхнього 
осмислення -  з іншого боку. У достатньо завершеній формі останні 
склалися саме у період 1920-х рр., коли практично вперше феномен 
національної свідомосте українців став предметом наукового пошуку. І 
це не випадково, оскільки життя підказувало вченим перспективні 
напрямки дослідження. Українська національно-демократична револю
ція супроводжувалась небаченим до того лявиноподібним зростанням 
національної свідомосте найширших верств українців. Це явище, без
перечно, потребувало адекватного наукового осмислення.

М. Грушевський у цю пору також спеціяльно зупинявся на 
визначенні суспільної функції історичної думки у декількох своїх 
працях. Найбільш помітні з них: “Історія й її соціяльно-виховуюче 
значіннє” (квітень 1918 р.) та “Початки громадянства. Генетична 
соціологія” (травень 1921 р.), низка історіографічних розвідок про 
визначних українських істориків М. Максимовича, М. Костомарова, О. 
Лазаревського, В. Антоновича (1920-ті рр.).

Щодо формування історичної традиції, Михайло Сергійович

1 М.С. Грушевский. “Вопрос об украинских кафедрах и нужды украинской 
науки”, Освобождение России и украинский вопрос. Статьи и заметки. СПб., 1907, 
стор. 159; Його ж, “Справа наукових катедр і наші наукові потреби”, Літературно- 
науковий вісник, 1907, t.XXXVII, кн.1, стор. 225-236; кн.2, стор.213-220; кн. З, стор.408- 
418, а також окремим виданням М. Грушевський, Справа наукових катедр і наші науко
ві потреби: (Передрук з “Літературно-наукового Вісника"). Київ, 1907, 33 стор., З л.
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вважав її утвором порівняно пізнім, навіть у таких найбільш 
консервативних та “історичних народів”, як Єгипет та Китай. Також, на 
його думку, початкова історія “сі історичні початки навіть найбільш 
історичних держав здебільшого дуже мало історичні”2. Така ситуація 
пояснювалася дослідником клясовою диференціяцією та особливістю 
формування клясових держав, що приводять до творення спеціяльної 
верстви людей, яка для задоволення своїх духових інтересів, займа
ється минувшиною власного народу. У результаті їхньої цілеспрямова
ної діяльносте і виникає “історична традиція”, як певна сума відо
мостей про розвиток політичного й громадського життя такого “істо
ричного народу”. На час укладання історії її творці не мали поняття 
про її початки й заміняли конкретні відомості “різними здогадами, 
натяками, легендами”. Таке свідоме конструювання минулого здійсню
валося на догоду інтересам правлячої у державі верстви.

Не менше клясової заанґажованости, на думку М. Грушев- 
ського, спостерігається й у формуванні національної свідомосте. На 
цьому він особливо наголошував: “Національне почутє, котрим вла
дущі верстви звичайно старають ся заповнити ту моральну порожняву, 
що зявилась на місці зруйнованої їх роботою племінної солідарносте, 
свідомосте морального звязку, що була колись живою душею родово- 
племінного житя”3. Для дослідника “нова національна солідарність” є 
менш цінною ніж “стара племінна солідарність”, оскільки вона 
обтяжена класовими суперечностями. Хоча він і визнавав ту обставину, 
що національна свідомість базується на символах, формах мислення та 
термінах попередньої “племінної солідарносте”, тобто етнічної 
свідомосте. Крім того, М. Грушевський погоджувався з тим, що поява 
спільних традицій, спільних героїв у нової нації є результатом не 
тільки “хитрої політики владущих”, але й саме життя творить їх, 
зв’язуючи певними моральними обов’язками розрізнені верстви. Для 
формування спільної свідомосте необхідно також згладжування 
відмінностей культових, мовних, расових, тобто вироблення спільної 
мови, релігії тощо. Таким чином, дослідник розглядав етнічні 
компоненти як необхідну базову складову для національного усві
домлення. Проте, для М. Грушевського історична традиція та націо
нальна свідомість лишилися перш за все засобами (силами) збереження 
клясового панування владних верств.

У роздумах Михайла Сергійовича щодо суспільної функції 
історичної науки та освіти зустрічаємо чимало продуктивних ідей. 
Однією з наскрізних у цьому переліку є ідея морального аспекту 
історичної творчосте. На його переконання, “се річ глибоко людська, 
яка має свої коренї в самих основах людського житя, і нема чого й

2 М. Грушевський. Початки громадянства. Генетична соціологія. Б.м., 1921, 
стор. 256 (Тут і далі зберігаємо особливості правопису та ортографії оригіналу).

Там само, стор. 300.
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ігнорувати його чи силуватись вирвати”4. Головне полягає у направ
леності й використанні історії, згідно із соціяльно-виховними завдан
нями. Тому надзвичайно зростає вага суб’єктивного фактора -  тих, хто 
продукує та використовує історичні знання. Відповідно історія може 
перетворитися і у знаряддя “людожерного шовінізму, національної 
виключносте”, і послужити перемозі ідей “гуманости, демократизму й 
соціялізму”. Українська історична освіта, на думку М. Грушевського, 
мала прислужитися останній меті.

Дослідник виразно визнавав існування декількох “культів”, 
іманентно притаманних історичній науці, які мають потужний вплив на 
свідомість мас. Ці явища мали явно позараціональний характер, проте 
це не применшувало їхню пізнавальну вагу. Йдеться про культ героїв- 
предків та культ рідної традиції. Щодо першого, то М. Грушевський 
вважав, що “він буде жити завсїгди, які б абстрактні, чисто соціологічні 
завдання не висувала собі історична наука, як б не старалась підігнати 
історичний розслід під математичні формули й теореми”5. Пояснюється 
цей феномен, знову ж, морально-етичним аспектом історичної традиції. 
Культ героїв-предків виразно трансформується у культ заслуг 
попередніх поколінь, який пов’язаний із почуттям обов’язку: “свій довг 
за одержане від попередників відслужити заслугами перед своїми 
сучасниками й потомками, послужити їх щастю так як старались 
послужити нашему щастю покоління попередні*”. Таке розуміння 
культу предків позбавлене будь-якого романтичного патосу й апелює 
до певних моральних чеснот, які б мали перейти від однієї генерації до 
іншої. Вирішити це завдання, напевне, мав допомогти інший, згаданий 
вище, культ рідної традиції, рідної сторони, також насичений мораль- 
но-етичними цінностями. Звернення до рідної історії, за переконанням 
М. Грушевського, виглядає вповні природним і неминучим, таким, що 
може дати найбільше у сфері соціяльно-виховуючого впливу. Він 
вважав: “Рідна історія повинна бути розвиненою найбільш повно й 
деталїчно, й на її матеріялї, найбільш близько і повно звіснім, повинна 
бути переведена та методична, формальна сторона вироблення істо
ричного мишлення -  методольогії історії”6. Історія свого народу також 
дозволяє побачити ролю і місце того чи іншого моменту в його 
історичному розвитку, оцінити вартість чергових досягнень.

Водночас він наполягав на потребі розуміння науки історії зі 
становища “історії людства”, тим самим заперечуючи європейський та 
національний егоцентризм (егоїзм). Перший з них, нібито ліберальний, 
широкий, вільний “від усякої узкости” і тому особливо спокусливий, 
полягає у надмірній оцінці європейського життя і культури як таких, в

4 М. Грушевський. “Історія й її соціяльно-виховуюче значіннє”, На порозі 
Нової України: Гадки і мрії. Київ, 1991, стор. 60.

5 Там само, стор. 59.
6 Там само у стор. 61.
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яких “замикається все істно цінне, що єсть в людськім життю взагалі”. 
Виходячи з власного світорозуміння, М. Грушевський вважав такий 
погляд застарілим та шкідливим не тільки з теоретичної точки зору, а з 
огляду виправдання ним ганебної колоніяльної політики європейських 
держав. Не менше небезпеки приховувалося й у національному его
центризмі, у надмірній переоцінці своїх національних вартостей, заслуг 
та інтересів. Особливої зосередженосте на цьому явищі вимагав період 
національного відродження. Під час української національно-демокра
тичної революції та побудови української держави історик застерігав: 
“В епохи інтензивного національного будівництва такі корективи 
протав гіпертрофії національного самовеличання і виключносте дуже 
потрібні й на їх треба звернути увагу й нам в даний момент. Зовсїм не 
бажано нашій країні дістати поколїннє національних Нарцісів, хваль
куватих і самозалюблених, до затрати всякої обєктивности”7.

Такий підхід дає розуміння сутносте історичного мислення М. 
Грушевського. Загальний етнічно-соціяльний характер його історичної 
концепції не приводив до вузько етнічного обмеження. Тобто його 
етноцентричність мала не лише українську спрямованість. Михайло 
Сергійович спеціяльно наголошував на необхідності вивчення історич
ної минувшини й сучасносте тих народностей, які проживали на 
території України. На його переконання, історики мали звернути 
особливу увагу до “відривків й колоній ріжних народностей”, які 
живуть на нашій землі. Він вважав дуже важливим, “щоб сі народи й 
краї, їх інтерес й імпульси їх житя в минувшині й сучасносте 
представлялись принаймні в основних своїх рисах скільки небудь ясно 
українській інтелігенції*”8. Такий підхід Грушевський намагався реалі
зувати й у практичній площині. У межах системи його історичних 
установ була створена спеціялізована Україно-молдавська комісія. 
Історична секція 1928 р. також запланувала створити серію аналогічних 
комісій по дослідженню взаємозв’язків українського народу з російсь
ким, білоруським, польським, словацьким, мадярським, турецьким, 
татарським етносами9. Але з незалежних від Грушевського обставин ці 
плани так не були реалізовані.

Увага до історичної долі народів та етнічних груп, із якими 
співжили українці, досить повно вписується у його своєрідну “теорію 
солідаризму”, яка органічно випливає з уявлень дослідника про основу 
постійної соціяльної еволюції людства -  неустанну конкуренцію 
індивідуалізму й клясовости до колективізму й солідарносте. На 
переконання історика, конфліктний розвиток становить лише незначну 
частину людської історії (це було виявом особливого наукового

7 Там само, стор. 63.
8 Там самоу стор. 68.
9 П. Сохань, В. Ульяновський, С. Кіржаєв. М.С.Грушевський і Academia. Ідея, 

змагання, діяльність. Київ, 1993, стор. 187-188.
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оптимізму, оскільки подібний висновок був зроблений в умовах 
найбільшого конфлікту того часу -  Першої світової війни). Натомість, 
визначальну суспільну ролю відіграє історична солідарність, яка на 
думку М. Грушевського: “...переборювала расові, релігійні, кастові 
барієри, ґеоґрафичні, економичні й культурні ріжницї, й застарілі 
конфлікти розвязувала кінець кінцем принціпами пожитя і співро
бітництва”1 . Такий підхід має яскраво виражений моральний підтекст, 
так як апелює до понять обов’язку та вічних ідей гуманносте. Для 
Грушевського все найкраще на землі було здобуто під гаслом homo 
homini res sacra.

Особливості бачення історіографічного процесу у чітких націо
нальних рамках, які сповідувалися М. Гру шевським, були покладені в 
основу діяльносте його історичних інституцій в совєтській Україні. 
Так, під безпосереднім керівництвом Академічної катедри історії 
українського народу у 1925-1928 pp. відбулося відзначення ювілейних 
дат низки визначних українських науковців та громадсько-політичних 
діячів, які справили помітний вплив на становлення української істо
ричної думки. При цьому наголошувалося, що ці святкування “дають 
дуже корисні імпульси заняттям історією української історіографії в 
зв’язку з історією громадських і політичних течій і підготовляють 
здійснення того, що нам бракує: історії української історіографії в 
зв’язку з історією української політичної думки”11. Цілком очевидно, 
що такою програмою стояло дослідницьке кредо самого Грушевського.

Вповні свої думки, які мають важливий методологічний харак
тер, Михайло Сергійович виклав у декількох історіографічних розвід
ках, присвячених видатним українським історикам. Так, завершуючи 
огляд наукової спадщини О.М. Лазаревського, Грушевський зазначив, 
що увага до основоположників наукового вивчення української минув
шини справить позитивний вплив на дослідження історіографії. При 
цьому видатний історик спеціяльно наголосив: “Не треба забувати, що 
наша історіографія се заразом історія політичної української мисли; 
великі історики України були її великими ідеологами, давали напрям і 
тон не тільки історичній, але й громадській і політичній свідомості 
нашого суспільства”12. Зазначимо, що ці міркування Грушевський 
висловив у зв’язку з оцінкою діяльносте О. Лазаревського, вченого, 
який стояв осторонь від українського національного руху, більше того, 
який “провадив досить виразну і витривалу боротьбу з усякими на
ціональними ілюзіями на історичному ґрунті”. Хоча така позиція 
викликала не тільки прохолодне ставлення до Лазаревського україн
ських національно-настроєних кіл, але й “позбавляло саму роботу О.М.

10 М. Грушевський. “Історія й її соціяльно-виховуюче значіннє”.., стор. 69
11 “Академічна Катедра Українського Народу”, Україна, 1927, Кн.З, стор. 195.
12 М. Грушевський. “Кілька слів про його наукову спадщину та її дослідження. 

В двадцять п’яті роковини смерти Ол.М. Лазаревського”, Україна, 1927, Кн.4, стор. 17.
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того живого нерва, того внутрішнього горіння, що являється секретом 
популярносте історика і впливу його на громадянство”13. Як бачимо, 
національне спрямування для Гру шевського -  це запорука перетво
рення історичної науки у соціяльно значиме явище.

Свої думки щодо становлення української національної історіо
графії Грушевський розвинув у ювілейному виступі 2 жовтня 1927 р. у 
ВУАН з приводу столітнього ювілею “Малороссийских песен” М. 
Максимовича, який розцінювався ним як взагалі століття розвитку 
української науки. Початок наукового українознавства історик послі
довно пов’язував з поглибленням національної свідомосте, основаної 
на світових ідеях романтичної народносте, перетворених на слов’ян
ському ґрунті у величні гасла народного відродження.

Грушевський гранично ясно визначав своє бачення націотвор- 
чої функції історичної науки в цілому і в українському випадку зокре
ма. На його переконання: “Історіографія взагалі відограє велику ролю в 
культурнім, і спеціяльно -  в національнім життю. Недурно її називали 
“самосвідомістю народу”. Але в історії деяких народів, особливо 
покривджених історією -  як от нашого українського, -  історіографія (й 
історія літератури, що являється другою стороною того самого діла) 
відограла ролю прямо таки колосальну”14. Дослідницьке кредо най
більшого історика можна вважати своєрідною провідною думкою всієї 
української історіографії доби національного становлення.

Далі Грушевським подавався механізм впливу історичної 
думки на формування національної свідомосте, виходячи з конкретної 
української ситуації. Означена вище ідея “покривджености” україн
ського народу ґрунтувалася на переконанні у вирішальній ролі 
політичних чинників у справі уповільнення національного становлення 
українців. Грушевський вважав, що сусідні держави та народи- 
конкуренти намагалися загальмувати розвиток історичної свідомости 
українського народу. Для цього фальсифікувалася його минувшина, 
послаблювався органічний зв’язок його переживань. Робилося це 
шляхом привласнення давньокиївської спадщини і проголошення 
українського життя новотвором. Тому будь-яке наукове досягнення, 
“яке усувало сі розриви української традиції і реставрувало її органіч
ність -  промацувало суцільність, неперерваність і одностайність 
українського народнього життя під всіма бурхливими колонізаційними 
катастрофами, під ріжнородними політичними і соціяльними формами” 
ставало величезною громадською і національною заслугою. Особливу 
пам’ять мало свідоме українське громадянство щодо внеску історіогра
фії в напрямку реставрації і оживлення української традиції.

Відповідно М. Максимович кваліфікувався “одним з творців

13 Там само, стор. 5.
14 М. Грушевський. “Малороссийские песни” Максимовича і століття 

української наукової праці”, Україна, 1927, Кн.6, стор. 6.
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української історіографії, а інакше -  історичної української ідеології*”15. 
Як бачимо, подібний висновок ґрунтувався на загальній концепції 
Грушевського щодо найтіснішого зв’язку історичної науки та націо
нального відродження. М. Максимович своєю конкретною дослідною 
діяльністю закладав основи наукового українознавства. Хоча, як 
справедливо зазначав Михайло Сергійович, Максимович не оформив 
свої погляди у завершені національні форми, що було зроблено лише 
продовжувачами його діла -  Костомаровим, Антоновичем, Драгома- 
новим і особливо самим Грушевським, але дав для цього початковий 
поштовх. Цікаво, що у поглядах першого ректора Київського 
університету Грушевський знаходить витоки того заперечення, відки- 
нення т.зв. “звичайної*” схеми російської історіографії, яке здійснив 
сам. “Московській точці погляду “съ московской высоты Ивана 
Великого”, як він висловився, -  з котрої досі трактувала історію 
Східного Слов’янства офіційна і неофіційна російська наука, -  
Максимович протиставив точку погляду київську, і з неї освітлював всі 
сі філологічні, історично-літературні й історичні факти”16, -  твердив 
історик. Предметно це виявлялося у тому, що спираючись на 
документальні матеріяли, дослідник доводив, що “стара Київська Русь 
була українською, і в новім українськім руху знаходила своє 
продовження і завершення”.

Конкретні дослідницькі заслуги Максимовича, на гадку 
Грушевського, полягали у обороні давности, органічносте й самостій
носте української мови, що цілком відповідало окремішності укра
їнського етнічного типу. Величезне значення для “суцільносте україн
ської традиції, для української історіографії, української ідеології*”, 
мали висновки Максимовича про народні, тобто українські, впливи на 
пам’ятки книжної культури часів Київської Русі -  літописи та “Слово о 
полку Ігоревем”. Характерною особливістю дослідницького й світо
глядного кредо науковця було наголошення на цілості й тяглості 
історичного процесу та безсумнівних конструктивних здібностях 
українського народу. Традиціоналістські основи історичної концепції 
Максимовича не були сприйняті наступним поколінням українознавців
-  Антоновичем, Житецысим, Чубинським, Лазаревським, Драгомано- 
вим. Хоча всі вони із симпатією ставилися до наукової спадщини 
Максимовича, але не поділяли його соціяльного консерватизму, 
особливо у державницькій площині. У цьому контексті видається 
цікавою така оцінка Грушевського: “Сі представники новішого 
українознавства в ім’я інтересів народу-маси вважали своїм обов’язком 
різко підчеркнути розходження з його інтересами у старих представ
ників української державносте й українських вищих верств”17. Ця

15 Там само.
16 Там само, стор. 5.
17 Там само, стор. 10.
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думка становить певний інтерес і для з’ясування ставлення самого 
Грушевського щодо державницького підходу. Як бачимо, він сприймає 
його поширення в українському історіографічному процесі відповідно 
до суспільних обставин розвитку українознавства та світоглядних 
орієнтирів істориків. Таке розуміння відносної цінности державництва 
зайвий раз підкреслює взаємозалежність між науковою думкою і 
обставинами національного розвитку. Повертаючись до ставлення 
молодшого покоління українських дослідників до Максимовича, 
Грушевський спеціяльно наголошував на розвитку ними основополож
ної ідеї суцільности і народности української історії.

М.С. Грушевський доводив, що з кінцем XIX ст. українська 
історична наука отримала “зовсім нову фізіономію, зовсім новий 
зміст”. Пояснювалося це багатьма сцієнтистськими та суспільними 
чинниками: збільшенням архівного матеріялу, введеного до наукового 
обігу, впровадженням нової методології дослідження, зокрема вико
ристання даних соціології, етнології, лінгвістики, поширенням історич
них досліджень на всю територію України, у тому числі і на Галичину, 
зрештою зміцненням українського руху як суспільної основи україно
знавчих досліджень18.

Тому нова українська наука наприкінці XIX ст. виразно 
маніфестувала свою спадкоємність щодо наукових здобутків Макси
мовича. Це виявилося у підходах гуртка “Киевской старины”, В. Анто
новича та, зрештою, і самого М. Грушевського. Найбільшими подвигом 
Максимовича як і всього передреволюційного українознавства Грушев
ський вважав, “вияснення народньої основи української історії, її тяг- 
лости і неперерваности, і укріплення на сім ґрунті того переконання, 
що Український Народ се дійсний будівничий великого тисячолітнього 
діла української історії і одвічного господаря Української землі, 
политої його потом і кров’ю”19. У такій оцінці, якщо полишити осто
ронь її народницьку наснагу, не важко побачити суто ідентифікаційну 
потребу у континуїтеті інтелектуальної традиції, спробі власне бачення 
перенести на історично віддалений, але важливий для націотворення 
час. Під таким же кутом зору Грушевський розглядав історіографічний 
набуток М. Костомарова, П. Куліша, М. Драгоманова, В. Антоновича. 
Тим самим подавалася завершена схема сприйняття історичної думки 
як націотворчого чинника.

На кінець варто зазначити, що для Грушевського етнона- 
ціональна функція історичної думки мала чинність лише у соціяльних 
координатах. Він досить щільно визначав інтелектуальний розвиток 
української спільноти, у тому числі історіографічний процес домі
нуванням тієї чи іншої соціяльної верстви. Так, у виступі під час 
ювілейного засідання з нагоди свого шістдесятиріччя та у відкритому

18 Там само, стор. 11.
19 Там само, стор. 13.
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листі з цього приводу він зазначав, що з 1860-х рр. українська 
історична наука зорієнтована на історію селянської маси, на її інтереси 
та свідомість20. І на середину 1920-х рр. ця праця ще не була 
завершена, оскільки селянство мало значний націотворчий потенціял. 
На переконання Грушевського: “Через повне усвідомлення селянства 
лежить шлях до відповідно і повно розвиненої робітниче-селянської 
України й національної повноти українського народу”. Пояснював таку 
національну вагу селянського елементу слабістю українського робіт
ництва: “Робітнича свідомо-українська верства не має в національному 
житті нашої батьківщини такої удільної ваги, яка потрібна для 
нормального розвитку і активності нації. І тільки з моментом, коли 
вповні, на сто відсотків усвідомлена селянська маса почне заливати 
міста України -  досі ще так мало українські,...і буде українізувати 
міське життя й робітничий пролетаріят, а не підпадати русифікації в 
його рамцях, -  тільки тоді українське національне життя здобуде 
потрібну повноту і завершеність...”21.

У світлі бачення М. Грушевським етнонаціональної функції 
історичної думки стає зрозумілішим і його особистий внесок у ста
новлення української історичної науки як національної. Крім того, 
викладене дозволяє чіткіше визначити особливість історичної кон
цепції патріярха української історіографії, його методологічні підходи 
та загальне розуміння суспільного значення історичного знання.

20 “Відкритий лист М. Грушевського до учасників ювілейних зборів з нагоди 
відзначення його шістдесятиліття”, Михайло Грушевський: Між історією та політикою 
(1920-1930-тіроки). Збірник документів і матеріялів. Київ, 1997, стор. 84.

21 Там само, стор. 85.


