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УДК 930.1 (477) (092) 
Інна САВЧУК

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ ТА ЖУРНАЛ “УКРАЇНА” 
(ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ)

У процесі інституціалізації української гуманістики першої третини ХХ ст. жур-
нал “Україна” посідає особливе місце і з огляду на тривалість свого функціонування, 
і внаслідок специфіки виконуваних культурно-наукових та громадських функцій. 
Виходячи з незначними перервами в 1907 – 1930 рр., часопис відобразив у собі 
особливості поступу вітчизняної науки кількох історичних епох і нерідко був єдиною 
фаховою трибуною для істориків Наддніпрянщини. Попри вказану унікальність цього 
видання, воно досі залишається на периферії історіографічних пошуків. Фактично, 
на сьогодні маємо лише одну спеціальну публікацію Аркадія Жуковського, що аргу-
ментовано підкреслив значущість “України” для розвитку нашої історіографії1. Втім, 
очевидний недогляд цієї праці знаного вченого, за слушним спостереженням Руслана 
Пирога, полягає у “відсутності аналізу праць самого Грушевського, вміщених у журналі, 
адже, крім продовження його багатотомних творів, основний науковий доробок вче-
ного київської доби побачив світ саме в “Україні””2. Актуальність звернення до праць 
М. Грушевського підкреслюється також тим фактом, що вчений, будучи редактором 
“України” протягом 1914 – 1930 рр., визначав проблемно-тематичне обличчя журналу, 
вказуючи своїми статтями важливі напрямки наукового пошуку. З огляду на сказане, 
спробуємо узагальнити діяльність видатного вченого як автора журналу “Україна”.

Давньоруська проблематика традиційно перебувала в центрі наукових зацікавлень 
М. Грушевського. На сторінках “України” вчений звернувся до нововіднайденого 
листа X ст. анонімного хозарського книжника3. Цінність цього документа, за слова-
ми вченого, полягає в цікавому погляді на хозарсько-візантійські відносини, в яких 
брала участь Русь. Віднайдений хозарський текст розповідає про війни з Візантією за 
Азовське узбережжя. М. Грушевський твердить, що цей документ дає нам відомості, які 
хронологічно відносяться до 30 – 40-х рр. Х ст.4 Вивчивши його зміст, учений вказує, 
що попри певні неточності, в ньому опосередковано висвітлено малознані аспекти 
політичної історії Київської Русі Х ст.

Поряд із політичною історією, М. Грушевський немало уваги приділяв проблемам 
давньоруської культури, зацікавлено реагуючи на появу нових публікацій. В поле його 
критичної уваги потрапила книга В. Адріанової “Житіє Алексея Человека Божія во древ-
ней русской литературе и народной словесности”, що вийшла друком у революційному 
1917 р. і не була належно оцінена дослідниками. Рецензуючи книгу, М. Грушевський 
вказує, що авторка звернулася до вивчення малознаної, передусім в українській науковій 
літературі, теми – історії духовного вірша5. Вчений критично поставився до гіпотези 
В. Адріанової про те, що вірш датується другою половиною ХVІІ ст. На противагу 
дослідниці, М. Грушевський доводить, що цей твір у своїй основі сягає старого житія 
Олексія, відомого ще в Златоструях ХІІ ст., а всі пізніші його редакції походять від 
цього архетипу. Історик підсумовує, що аналітична робота в рецезованій книзі варта 
визнання, адже в ній висвітлюється низка малознаних дослідникам питань, зокрема, 
як жив і чим займався святий Олексій, якою була його іконографія6.
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 Давньоруській народній словесності – билинам та історичним пісням – були 
також присвячені ґрунтовні дослідження В. Міллера і М. Сперанського. Оскільки 
М. Грушевський опрацьовував в 1920-ті роки проблематику давньоруських історичних 
пісень на сторінках фундаментальної “Історії української літератури”, він звернувся 
до критичного аналізу праць російських колег. Насамперед український учений зо-
середився на складній проблемі типології давньоруської пісенності, запропонованої 
В. Міллером і М. Сперанським. Історик схвально оцінив той факт, що російські 
автори серед окремих груп билин називають новгородські та галицько-волинські7. 
Позитивно М. Грушевський відгукнувся і щодо соціально-економічного контексту 
аналізу билинної творчості, запропонованого В. Міллером і М. Сперанським. Разом 
з тим, вказує рецензент, російські дослідники вочевидь недооцінили значущості для 
розвитку давньоруської літератури галицько-волинської билинної групи, що послабило 
загальну доказовість їхніх висновків.

Власні роздуми на тему билинної літератури М. Грушевський поглибив, аналізуючи 
дослідження А. Лященка “Былина о Соловье Будимировиче и сага о Гаральде”. Редак-
тор “України” з жалем відзначив, що в другій половині 20-их років студії з вивчення 
билинного епосу фактично занепали, тому нова праця заслуговує особливої уваги. 
В своєму огляді М. Грушевський докладно аналізує роботу А. Лященка, показуючи 
читачеві особливості її змістового наповнення та фактично солідаризується з голов-
ними висновками автора8.

Давньоруській словесності була присвячена й праця О. Яцимирського “Библио-
графический обзор апокрифов в южнославянской и русской нисьменности”. Пози-
тивно оцінюючи появу цієї студії, М. Грушевський разом з тим вказує на її суттєвий 
недолік – ігнорування автором текстів західно-слов’янського походження, що не 
дало йому можливості повною мірою вирішити проблему взаємовпливів писемності 
південних та східних слов’ян9.

Поряд із російськими вченими, давньоруську літературну проблематику опра-
цьовували також польські літературознавці. Незважаючи на складність наукової 
комунікації у міжвоєнний період між радянською Україною та Польщею, М. Грушевсь-
кий доволі оперативно реагував на новинки польського наукового книговидавництва. 
Так, у поле зору українського вченого потрапила праця знаного польського славіста 
Яна Лося, присвячена найдавнішим пам’яткам польської писемності, що розвивалася 
у тісній взаємодії з давньоруською літературою. Підносячи високий фаховий рівень 
польського колеги, рекомендуючи його студії українським гуманітаріям, редактор 
“України” водночас висловлює побажання Я.Лосю в наступних своїх працях зосере-
дитися на цікавій проблемі мовно-літературних порівнянь старих польських текстів 
з аналогічними текстами чеського, східнослов’янського або германо-романського 
походження10.

Увагу М. Грушевського привернула й стаття польського історика Казимира Добро-
вольського, присвячена діяльності перших релігійних сект у Польщі. На переконан-
ня редактора “України”, враховуючи незначну кількість українських історичних та 
літературних джерел, які дають нам можливість проаналізувати впливи численних 
ідеологій на релігійне життя українських земель в XIV – XVI ст., чимале значення ма-
ють угорські, румунські, словацькі, а також польські літературні пам’ятки. Їх вивчення, 
вказує М. Грушевський, уможливлює проведення аналогій щодо подібних процесів 
на українських землях ранньомодерного часу11. Праця польського автора, підсумовує 
рецензент, постає цінним джерелом для студіювання релігійної історії Польщі.
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Важливій методологічній проблемі взаємовпливів слов’янських літератур була 
присвячена стаття польського дослідника Вєнцеслава Лєдніцького. Критичну увагу М. 
Грушевського привернуло твердження вченого, що завданням славіста не може бути 
синтетичне опрацювання історії слов’янських літератур як цілісності12. Полемізуючи 
з польським колегою, редактор “України” доводить, що слов’янство як певна культурна 
цілісність існувало завжди, підтвердженням чого були тісні контакти та взаємовпливи 
слов’янських народів.

Подібній проблемі взаємовпивів слов’янських літератур була присвячена й стат-
тя М. Сперанського. В своїй рецензії М. Грушевський зазначає, що російський 
дослідник ставить перед собою важливе і складне завдання простежити взаємозв’язок 
давньоруських писемних пам’яток з південнослов’янською книжністю13. Доклад-
но інформуючи українського читача про висновки М. Сперанського, рецензент 
солідаризується з ним у визнанні тісних взаємовпливів між болгарською і руською 
книжністю в XII – XIII ст.

Важливій проблемі давньоруського літописання була присвячена праця Є. Пер-
фецького “Русские Летописные своды и их взаимоотношения”. Визнаючи важливість 
нового погляду на староруську літописну традицію, М. Грушевський уважно поста-
вився до запропонованої Є. Перфецьким теорії походження найдавніших літописних 
пам’яток XI – XII ст. На підставі аналізу володимирської компіляції першої половини 
XIV ст. російський історик спробував реставрувати загальноруський літописний звід 
1189 р. За складові частини цієї компіляції, зазначає М. Грушевський, Є. Перфецький 
приймає переяславський літописний звід 1186 р. і володимирські записки14. Схваль-
но оцінюючи намагання Є. Перфецького переосмислити попередні історіографічні 
теорії, український учений, разом із тим, стверджує, що концептуальні висновки 
рецензованої праці виглядають непереконливо, чому також помітно шкодить її не-
вдала стилістика.

Про широту наукової ерудиції М. Грушевського свідчить його рецезія на працю 
московського нумізмата А. Орєшникова, присвячену хронології монет Київської доби. 
За словами українського вченого, російський автор намагався встановити хронологію 
монет, взявши за критерій їх династичний знак чи герб15. На цій підставі А. Орєшников, 
описуючи родові знаки Володимира Великого та Ярослава Мудрого, називає родовим 
знаком Володимира двозуб. Редактор “України” не погоджується з російським колегою, 
вказуючи на слабку аргументацію і логічну сумнівність його гіпотез.

Ранньоісторичній проблематиці була присвячена критична замітка М. Грушевського, 
написана з приводу двох книг знаного російського антикознавця Михайла Ростовцева. 
Не входячи в суть історичних гіпотез російського колеги, зрештою, віддаючи належне 
його фаховості, редактор “України” зосередився на термінології рецензованих праць. 
Він указує на безпідставне вживання М. Ростовцевим як синонімічних топонімів 
“Росія” та “Русь”, що вводить в оману західного читача, котрий через таку плутанину 
схильний ототожнювати цивілізаційну спадщину Київської Русі та московської дер-
жави ранньомоденого часу16.

В 20-ті роки в центрі наукових зацікавлень М. Грушевського перебувала історія 
української козаччини – саме тоді творилися козацькі томи його великої “Історії”. 
З огляду на це, стає зрозумілою увага вченого до козакознавчої проблематики на 
сторінках “України”. Цікавою та оригінальною за тематикою є стаття М. Грушевського, 
в якій проаналізовано причини та наслідки розселення українців за московською гра-
ницею напередодні Хмельниччини. За словами вченого, процес розселення українців 
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на східних кордонах Речі Посполитої не здобув відповідної оцінки як факт української 
історії, залишаючись фактично у центрі уваги краєзнавства Слобідської України17. 
Звертаючись до цієї проблеми, М. Грушевський спирається на карту Боплана, яка 
відобразила результати колонізаційного зросту Східної України в середині XVII ст.18. 
Оцінюючи значення колонізаційного руху, вчений акцентує насамперед його позитив-
не значення для української історії – утворення значних кадрів військової людності, 
що брала участь у повстанні Богдана Хмельницького. Втім, М. Грушевський називає 
і негативну сторону цього процесу, яка полягала в тому, що після невдач революції 
1648 р. розчарована частина українського населення замість того, щоб продовжити 
боротьбу, воліла залишити українські території під владою Польщі і йшла на Схід 
вже второваними шляхами.

Звертався М. Грушевський також до дипломатичної історії Хмельниччини. У 1880 р. 
в московському архіві при описі відділу “Сибірського приказу” було знайдено ба-
гато цінного матеріалу до історії України, втім і акти дипломатичних місій, якими 
обмінювалися в 1648 р. козацька та московська сторони19. На сторінках “України” 
М. Грушевський піддав докладному аналізу оригінальні акти місій Силуяна Мужи-
ловського (висланого Хмельницьким у Москву) та Григорія Унковського (посла до 
гетьмана з Москви), а також наводить текст записки Мужиловського, що містила 
в собі цікаву інтерпретацію повстання Хмельницького20. Опрацьовуючи зміст запи-
ски, вчений звертає увагу читача на те, що в ній підносилися релігійні мотиви війни 
гетьмана, зокрема вказується на те, що шляхетська Польща поставила перед собою 
завдання викорінити православну віру21.

Будучи одним із найбільш плідних дослідників козацької доби, М. Грушевський 
охоче відгукувався рецензіями на козакознавчі праці вітчизняних та зарубіжних учених. 
Так, в поле його уваги потрапили дві книги А.Кащенка, присвячені історії запорозьких 
козаків. Схвально відгукнувшись на зацікавлення автора козацькою тематикою, М. Гру-
шевський разом із тим, піддав критиці стилістику, а також слабкість джерельного та 
історіографічного підґрунтя праць А. Кащенка22. Якщо метою наукової роботи, радить 
М. Грушевський молодшому колезі, ставиться з’ясування історії січового козацтва, 
то екскурси в загальну історію козацтва є абсолютно зайвими. Вчений твердить, що 
наука вже давно утвердила схему дослідження подій козацької минувшини, отже 
немає потреби вигадувати власні інтерпретаційні комбінації23.

До проблеми дипломатичної історії Хмельниччини М. Грушевський звернувся, 
рецензуючи статтю чеського професора Яна Рипки, присвячену аналізу листа турець-
кого султана до гетьмана, датованого 1650 р. Аналізуючи аргументи чеського колеги, 
рецензент вказує на очевидні недоліки його праці, викликані надмірною довірою 
до перестарілих поглядів М. Костомарова, котрий вважав аналізований документ 
найдавнішим свідченням дипломатичних стосунків Хмельницького з Портою24. 
Розглядаючи вказану проблему, М. Грушевський аргументовано вказує, що перше 
посольство від гетьмана до турецького султана було відправлене ще в 1649 р.

Журнал “Україна” не стояв також осторонь проблематики українського ХІХ ст. Як 
головний редактор видання, М. Грушевський ініціював обговорення декабристознавчої 
тематики. З нагоди століття повстання декабристів, що широко відзначалося в 1925 р., 
вийшло спеціальне число “України”. У редакційній передмові М. Грушевський 
визначив ключові питання, відповідь на які мали б дати матеріали часопису. Серед 
них особливо значущими були такі: українські декабристи чи декабристи в Україні; 
в якій мірі декабристське повстання було пов’язане з соціально-економічними 
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і культурними умовами українського життя; яке значення воно мало для подальшого 
розвитку подій в Україні та ін.25 Сам історик вказав, що вважає повстання декабристів 
одним з ключових етапів розвитку революційної ідеології в XIX ст.

Розглядаючи проблеми історії України ХІХ ст., М. Грушевський звертається до 
культурної політики царату. В статті під промовистою назвою “Ганебній пам’яті” 
він аналізує наслідки дії Емського указу на українських землях26. Порівнюючи стан 
української культури за царату і в двадцяті роки, вчений підводить читача до осмис-
лення національної політики комуністичної влади на українських землях. При цьому 
він недвозначно вказує, що деякі партійні діячі, зокрема А. Енукідзе, подекуди до-
зволяють собі вислови цілком у дусі царських ідеологів27.

Багато уваги на сторінках “України” М. Грушевський присвятив розвитку української 
інституційної історіографії. Як багатолітній голова Наукового товариства імені Шевчен-
ка, вчений зажди тримав у полі зору розвиток цієї некоронованої української Академії 
наук. З нагоди п’ятдесятиліття від часу заснування НТШ, М. Грушевський поділився 
своїми рефлексіями стосовно минулого та майбутнього Товариства, наголосивши на 
непроминальності його внеску до української культури28. Подібні ідеї вчений висловив 
і з нагоди п’ятдесятип’ятиліття заснування НТШ, яке відзначалося у 1928 р.29.

Відгукнувся М. Грушевський і на двадцятилітній ювілей Українського Наукового 
Товариства. Як його перший голова, вчений у змістовній розвідці ділиться своїми 
цікавими спогадами про історію створення товариства, характеризує різні напрям-
ки його його діяльності, головна мета якої полягала у започаткуванні системних 
українознавчих студій на Наддніпрянщині30.

Торкається у своїх історіографічних студіях М. Грушевський також проблем 
розвитку сучасної йому української науки на підрадянських землях. Як колишній 
випускник Київського університету святого Володимира, він коротко зупинився на 
характеристиці наукової діяльності його факультетів у пореволюційний період. На 
проблемах розвитку української науки в 20-х роках редактор “України” зупинився 
у своїй публікації, присвяченій сесії Пленуму Укрнауки, що вперше відбулася в Києві 
в 1924 р. Як її учасник, М. Грушевський навів на сторінках журналу свою промову. На 
думку історика, однією з найбільш важливих проблем, яку повинна вирішити сесія, 
є становище і розвиток в радянській Україні бібліотечної справи31. Основна думка ви-
ступу історика була віддзеркалена в його твердженні, що “коли Київ має бути науковою 
лабораторією України, коли Українська Академія має бути науково-організаційним 
осередком для цілої країни, то в ній повинна бути і відповідна наукова бібліотека”32.

В 20-ті роки журнал “Україна” активно включився у процес вшанування пам’яті 
видатних діячів української науки і культури. Як головний редактор часопису, М. Гру-
шевський написав низку біографічних нарисів, що вказували дослідникам на найбільш 
актуальні проблеми біоісторіографічних студій. Так, учений відгукнувся короткою 
заміткою на роковини смерті Тараса Шевченка. В ній автор згадує Шевченків “Заповіт” 
та влучно відзначає, що українці й досі не виконали настанови великого Кобзаря 
об’єднатися в “сім’ї вольній, новій”33.

Новаторською в історіографічному плані була стаття М. Грушевського, написана 
з приводу сорокових роковин смерті Миколи Костомарова. Відзначимо, що вона 
становила своєрідне продовження попередніх костомарознавчих студій ученого34. 
Аналізуючи суспільно-політичний світогляд видатного історика, редактор “України” 
називає його чоловим ідеологом українських народовців35. М. Костомаров, за словами 
вченого, був одним із перших борців за соціальну рівноправність, а також речником ідеї 
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федеративного об’єднання слов’янських народів, що повною мірою була реалізована 
в радянській державі36.

В 1926 р. українська громадськість відзначала тридцяті роковини смерті Михай-
ла Драгоманова. На сторінках “України” М. Грушевський подав власне розуміння 
значущості внеску видатного політика в українську справу. Вчений акцентує увагу 
читача на останньому еміграційному періоді життя М. Драгоманова. М. Грушевський 
наголошує, що заснування ним громадівського гуртка у Женеві сприяло визволенню 
українства з тенет провінціалізму, спрямувавши його подальший поступ на широкі 
шляхи світового культурного руху37. В цьому редактор “України” вбачає важливість 
національної місії М. Драгоманова.

До постаті М. Драгоманова М. Грушевський звертається також у рецензії на книгу 
Д. Заславського, вважаючи її одним із найцінніших досліджень про київського про-
фесора. Автор праці, за словами рецензента, поставив перед собою цікаве завдання 
показати, що М. Драгоманов був у першу чергу революціонером-соціалістом, а не 
лібералом-конституціоналістом38. Оригінальність праці Д. Заславського, на думку 
М. Грушевського, полягає в спробі довести, що завдяки М. Драгоманову в російських 
революційних колах національне питання взагалі і українське зокрема привернуло 
до себе неабияку увагу. З огляду на це, рецензент рекомендує українському читачеві 
ознайомитися з книгою російського автора.

Не міг М. Грушевський також не відгукнутися й на двадцятиліття смерті свого вчи-
теля Володимира Антоновича. Зауважимо, що звернення М. Грушевського до творчої 
спадщини В.Антоновича цікаве також як своєрідна рефлексія власного історіографічного 
світогляду, оскільки вчений, як відомо, формувався під переважаючими впливами 
київського професора. На думку вченого, сучасники В. Антоновича уникали цілісного 
аналізу всієї багатомірності його творчої спадщини, найчастіше розглядали лише 
окремі ділянки його життя, переважно, громадсько-політичну або наукову. Це при-
зводило до дисгармонії при вивченні непересічної особистості засновника київської 
школи, суперечності деяких оцінних характеристик. На сторінках “України” вчений 
зазначав, що “Антонович як історик, як громадський діяч і як людина не досліджений 
і не спопуляризований”, незважаючи на те, що його особа “представляла цілу стадію 
українського життя”39. Долаючи зазначені недоліки, М. Грушевський уперше здійснив 
спробу подати цілісний, психологічно насичений образ свого вчителя з урахуванням 
усіх перипетій його творчої біографії.

У статті “З соціально-національних концепцій Антоновича” М. Грушевський 
здійснив спробу простежити витоки своєрідних підходів свого вчителя до держави 
взагалі та української державності зокрема. “В своїй автобіографії, – писав М. Грушевсь-
кий, – Антонович поясняв, як він прийшов до свого українського патріотизму, через 
демократизм до місцевої народної маси і її землі”. “Але се не був виключно розумовий 
процес, – зазначив далі дослідник, – підклад був емоціональний. За поміччю своїх 
демократичних ідей він тільки надав принципіальний характер своїм симпатіям до 
краю, його минулого, його побуту і людей... При світлі революційного західного аналізу 
Антонович знайшов свій “предмет” в українській масі, в її стихійних малосвідомих, 
але в істоті вповні революційних поривах боротьби з феодальними привилеями, 
з бюрократизмом і централізмом”40. Ці погляди формувалися всупереч впливам шля-
хетського середовища, в якому зростав молодий Антонович, та російського офіційного 
бюрократизму, в умовах якого жив і працював історик. А ту нехіть до державного при-
мусу, – пояснював М. Грушевський позицію вчителя, – яку навіювали на нього вікові 
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експерименти, що здійснювали чужі правителі та наїзники над українським народом, 
він переніс і на свійські спроби поневолення й експлуатації народної маси – навіть 
в інтересах власної національної культури і держави. Не держава, а “Громада”, – ось 
гасло В. Антоновича, – вказував М. Грушевський, яке прозвучало на чверть століття 
раніше, аніж стало “в новій редакції програмою для Драгоманова і його гуртка”.

До аналізу творчості В. Антоновича і М. Драгоманова М. Грушевський звернувся 
також з нагоди п’ятдесятилітнього ювілею “Історичних пісень малоросійського на-
роду”. Високо оцінюючи діяльність дослідників у галузі фольклористики, вчений 
підкреслює при цьому найсуттєвіше – прагнення вчених до розгляду народних пісень 
на ґрунті історизму з метою відтворити історію українського народу, “розповіджену 
ним самим у поетичній формі”41. М. Грушевський зупиняється на структурі дво-
томника, розмірковує над нереалізованими планами упорядників, вивчає розголос 
в українофільських колах факту підготовки й виходу збірника. На думку дослідника, 
застосований авторами історико-літературний підхід до укладання збірника мусить 
стати визначальним при підготовці нового видання українських народних пісень. 
Найвищим досягненням В. Антоновича і М. Драгоманова вчений слушно вважає роз-
роблену методику дослідження пісень, котра включала: 1) зведення текстів і варіантів 
пісень; 2) виявлення автентичних текстів і їх підробок; 3) пояснення їх відповідно до 
стану розробки української історії, та з’ясування на цій підставі того, наскільки вірно 
пісні “дають поетичну репродукцію реальних образів дійсності”42. Одночасно М. Гру-
шевський акцентує увагу на обмеженості суто історичного підходу авторів до пісень, 
підкреслює потребу розширення у контексті новітніх досягнень європейської науки 
інструментарію дослідження історичного фольклору. “Необхідно підходити до нього 
не тільки з історичною, але і з літературною міркою, – пише М. Грушевський у своїй 
статті, – враховуючи складні психологічні й естетичні фактори”43. Разом із тим, з висоти 
останніх досягнень на ниві фольклористики, вчений констатує, що кінцева мета, яку 
поставили перед собою В. Антонович і М. Драгоманов, – “подати повну історію нашого 
народу в його власних піснях” була “перебільшена”, адже народна пам’ять і поетична 
творчість не охоплюють у цілісності всіх подій та явищ української історії.

Помітним був внесок М. Грушевського і в становлення франкознавства, адже довгі 
роки співпраці та товаришування пов’язували видатних діячів українства44. Редактор 
“України” відгукнувся на десяті роковини смерті Каменяра розлогою розвідкою45. 
В ній учений коротко аналізує праці видатного письменника, дає їм високу оцінку, 
наводячи найбільш промовисті уривки з окремих творів. Відзначимо, що висока оцінка 
М. Грушевським спадщини свого старшого товариша послужила відправним пуктом 
вшанування пам’яті Каменяра на Наддніпрянщині.

У 1927 р. українська інтелігенція відзначала тридцятиріччя смерті знаного українсь-
кого письменника Пантелеймона Куліша. Цій події М. Грушевський присвятив статтю 
“Соціально-традиційні підоснови Кулішевої творчості”, де навів яскраву характеристику 
Куліша-історика, розкрив основні риси його творчості, вперше в українській історіографії 
застосувавши “соціально-психологічний підхід” як метод історико-наукового досліду. 
Це стало можливим завдяки тому, що П. Куліш, як писав дослідник, “залишив багато 
матеріалу для пізнання своєї інтелектуальної, соціальної і творчої індивідуальності”. 
Відзначаючи “Історію поєднання Русі” як цінну з наукового та дослідницького погляду 
працю, дослідник уважав, що автор зіпсував її своїм “общерусством”, “цареславием”, 
“чолобиттям перед культурною місією польського магнатства”46. Основу історичних 
поглядів П. Куліша та їх еволюцію М. Грушевський, використовуючи соціально-
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психологічний підхід, пов’язував з його соціальним походженням зі стану збіднілих 
хутірських козаків і пояснював впливом дитячих вражень на творчість письменника. 
У його творчості вчений вбачав ідеологію “статочних кармазинів-хуторян”, на зразок 
автора “Літопису Самовидця”. З факту приналежності П. Куліша до козацько-панської 
верстви, що зберегла свої національно-культурні та державні традиції, виходила, вважав 
історик, основна суперечність його поглядів. Це – “антитеза традиції своєї верстви 
з демократизмом українського мужицтва і військової черні, що ліг основою нашого 
відродження”. На думку М. Грушевського, П. Куліш своєю яскраво вираженою вдачею 
дуже виразно скристалізував цю антитезу, “суперечність”, “характерну антиномію” 
українського життя: “тенденцію культурницьку і державницьку з соціальними й со-
ціалістичними домаганнями українського демосу…”47. До історичного синтезу цих 
тенденцій П. Куліш, на думку М. Грушевського, мав “органічну нездатність”. У той же 
час він визнавав велику “безперечну інтуїцію” письменника, за допомогою якої той 
висвітлив багато актуальних проблем української історії. Саме з таких – соціально-
психологічних – позицій, переконаний учений, і слід вивчати діяльність П. Куліша 
як історика.

До аналізу літературної спадщини П. Куліша М. Грушевський вкотре звернувся, 
вивчаючи першу редакцію його “Іродової мороки”, що являла собою вертепну містерію 
на Різдвяні свята. Зробивши короткий аналіз змісту і прихованої суті твору, історик 
називає його традиціоналістичним, але з відчутними політичними інтонаціями48. 
В першій редакції твору, як стверджує М. Грушевський, важко зрозуміти, де закінчується 
жартівливий гротеск і починається сатира на Московське царство та його політику 
стосовно України. Загалом, учений називає цей твір найбільш яскравим виявом 
козакофільства П. Куліша – цілком серйозним соціальним маніфестом попри зверхню 
пародійну форму49.

У 1927 р. вийшов том “України”, присвячений 25-м роковинам смерті О. Лаза-
ревського. У редакційній статті М. Грушевський дав ґрунтовний аналіз його наукової 
діяльності, проаналізував найважливіші джерельні публікації та дослідження, виокре-
мив головні риси історичної концепції. Він зазначав, що О. Лазаревський започаткував 
вивчення соціально-економічної історії Лівобережної України XVII – XVIII ст. і став 
“фундатором нових течій нашої історіографії, які дали не тільки новий напрямок 
історії Гетьманщини, але вплинули на характер нашого історичного досліду взагалі”. 
В той же час, на його думку, “величезний матеріал, згромаджений О[лександром] 
М[атвійовичем] часто зістається без відповідних підсумків…, більша частина праць 
О[лександра] М[атвійовича] лишається розпорошеною по різних виданнях і зовсім 
не приступною в цілости”. Тому автор статті вважав за доцільне перевидати хоча б ча-
стину спадщини О. Лазаревського, що найбільш яскраво представляла його погляди 
на соціально-економічну історію Гетьманщини50.

Досліджуючи тематику та специфіку наукових праць О. Лазаревського, М. Гру-
шевський говорив про нього як про дослідника життя та побуту народу, історика-
біографа, для якого “історія втіляється не в економічних і соціологічних схемах, не 
в юридичних нормах, а в портретах, в характеристиках, в живих людях епохи, з кров’ю 
і м’ясою їх реальних інтересів”51. Праці видатного історика збагачували джерельну 
базу історичної науки, стимулювали вітчизняну наукову думку, окреслювали коло 
основних проблем історії України. Характерною особливістю О. Лазаревського як 
дослідника М. Грушевський відзначає те, що той не був ученим-теоретиком. Тому він 
не намагався робити у творах широкі узагальнення, не підходив до фактів з певною 
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доктриною чи теорією. Як зазначав автор статті, “…його репутація, як твердокамінного 
документаліста і об’єктивника стояла понад усяким сумнівом. Він був класичним 
прикладом документалізму”. О. Лазаревський дуже рідко виходив за межі реєстрації 
та систематизації документальних матеріалів (“задокументованих фактів”, як писав 
М. Грушевський), всіляко намагався уникати узагальнень і висновків, підозріло і досить 
скептично ставився до теоретичних конструкцій інших учених. На думку дослідника, 
він “не хотів приймати на себе відповідальности інтерпретатора, тим менше – обо-
ронця тої чи іншої тези, чи відповідної ідеї, не хотів ставати між читачем і голим 
фактом, неприкрашеним, документальним фактом, і лишав читачеві робити висновки 
і виробляти переконання на власний риск і відповідальність”52. На думку дослідника, 
своїм безпосереднім завданням О. Лазаревський вважав підготовку матеріалу та його 
первинну обробку, залишаючи робити висновки пізнішим дослідникам.

М. Грушевський відзначав, що О. Лазаревський завжди виступав проти ідеалізації 
історичного минулого, намагань підпорядкувати науку політиці або потребам окремих 
верств суспільства за рахунок спрощення її проблем і популяризації неперевірених 
даних. Він не визнавав “політизованої історії”. Це проявлялося в тому, що історик 
не брав майже ніякої участі в українському національно-визвольному русі, цурався 
національних організацій та, за образним висловом М. Грушевського, “скептично 
і навіть не завжди приязно ставився до тяжких в тодішніх несприятливих обстави-
нах потуг національного українського життя і до всяких спроб вивести його за межі 
етнографічної стихії та антикварного аматорства”53.

Вірний своїм принципам історизму та генетизму, дослідник уперше в українській 
історіографії здійснив спробу вписати наукову спадщину О. Лазаревського та його 
школи в більш широкий історіографічний контекст, показати не лише джерела цього 
історіографічного напрямку, але й простежити перспективи його еволюції. Розгля-
даючи наукову спадщину школи О. Лазаревського, М. Грушевський зауважив, що її 
ідеї “вплинули на поглиблення того соціально-економічного досліду, який так близь-
ко підходить до вимог того, що тепер зветься історичним матеріалізмом й історією 
класової боротьби”54.

Поряд із відзначенням ювілеїв видатних українських діячів, М. Грушевський також 
долучився до обговорення творчої спадщини своїх менш іменитих сучасників. Для 
прикладу, назвемо його статті, присвячені осмисленню діяльності Федора Вовка55 та 
Кирила Студинського56. Відзначивши їх внесок до скарбниці української культури, 
редактор “України” фактично ініціював студії над українським інтелектуальним жит-
тям першої третини ХХ ст.

Значну увагу на сторінках “України” М. Грушевський присвятив проблемам роз-
будови музейної справи в республіці. Зі шпальт журналу він закликав державне та 
партійне керівництво берегти музейні та природні пам’ятки57. Вчений наголосив, що 
органи влади повинні утримувати в належному стані музеї, замки, історичні парки, 
створювати для їх вивчення наукові краєзнавчі осередки. М. Грушевський також по-
рушив важливе питання повернення українських культурних цінностей, вивезених 
з території України до російської столиці58. 

Підсумовуючи діяльність М. Грушевського як автора публікацій на сторінках журналу 
“Україна”, відзначимо різноманітність його наукових інтересів як у хронологічному, 
так і в проблемно-тематичному вимірах. Вчений опрацьовував проблематику від доби 
античності до новітнього періоду, висловлюючи власні авторитетні спостереження 
з питань нумізматики, мовознавства, музеєзнавства, церковної та політичної історії 

Інна САВЧУК



283

й багатьох інших галузей історичного знання. Інтенсивність появи текстів ученого на 
шпальтах “України” помітно зросла у 20-ті роки, коли дослідник фактично був позбав-
лений інших можливостей оперативно оприлюднювати результати свого наукового 
пошуку. Публікації М. Грушевського в “Україні” виконували низку наукознавчих 
і громадських функцій. Насамперед, вони вказували напрямки актуального наукового 
пошуку, оприявнюючи численні “білі плями” вітчизняної гуманістики. Поряд із цим, 
критичні тексти вченого виконували важливу контролюючу функцію: в них історик 
не лише закликав дотримуватися фахових стандартів, але й оперативно реагував на 
праці російських і західних українознавців, що не завжди коректно інтерпретували 
східнослов’янську проблематику. Врешті, статті редактора “України”, а також про-
ваджена ним редакційна політика, ініціювали полеміку довкола найрізноманітніших 
проблем української гуманістики, створюючи тим самим необхідний для поступу 
науки простір наукової комунікації, особливо важливий в умовах поступового згор-
тання українознавчих студій в другій половині 20-х років. В цілому, наше дослідження 
вказує на подальшу актуальність звернення до проблематики журналу “Україна” як 
в аспекті аналізу змістової наповненості часопису, так і в плані осмислення його місця 
в розвитку вітчизняної науки першої третини ХХ ст.
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Савчук Інна.
Михайло Грушевський та журнал “Україна” (проблемно-тематичний аналіз 
публікацій).
У статті проаналізовано проблематику праць М. Грушевського на сторінках журна-

лу “Україна”. Висвітлено погляди вченого на дискусійні питання української історії. 
Підкреслено важливість публікацій дослідника для розвитку української історичної 
науки першої третини ХХ ст.

Savchuk Inna.
Mykhailo Hrushevsky and the magazine “Ukraine” (the problem-thematic 
analysis of the publikation).
The problems of the works of M. Hrushevskyi on the pages of the magazine “Ukraine” 

are analysed in the article. The views of the scientist on the controversial guestions of the 
ukrainian history are elucidated. The importance of the researcher’s publication for the 
development of the ukrainian historical science of the first third of the XX th. century is 
emphasized.

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ ТА ЖУРНАЛ “УКРАЇНА”...


