
264

УДК 930.1 (477) (092) “20”
Вікторія ТЕЛЬВАК

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ –                                  
ДОСЛІДНИК УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ 
(ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

В сучасному наукознавстві утвердився погляд, що видатний історик, як правило, 
є також й історіографом. Це зумовлено кількома моментами. Передусім розробка та 
утвердження в науці нової концепції зазвичай розпочинається з історіографічного 
аналізу доробку попередників. Також історик із широким світоглядом не може стояти 
осторонь історіографічних дискусій, що особливо загострились на зламі ХІХ – ХХ ст. 
Брати в них участь можливо лише спираючись на історіографічний аналіз праці 
попередників та критичний погляд на доробок сучасників. Протягом творчого життя 
історику завжди доводиться давати різного роду критичні відгуки на праці колег по цеху, 
а глибоко аргументована рецензія, як відомо, належить до історіографічних досліджень. 
Історики у своїй професійній діяльності нерідко також займаються й спеціальними 
історіографічними дослідженнями, особливо “персоналійними” студіями. І, останнє – 
якщо вчений-історик одночасно є й педагогом, то в кожному лекційному курсі він 
знайомить студентів також і з елементами його історіографії.

У творчості М. Грушевського всі окреслені вище аспекти історіографічної діяльності 
знайшли своє докладне втілення. Зрозуміло, що в межах однієї статті повноцінно 
висвітлити всі ці моменти є неможливим, тому ми докладніше зупинимося лише на 
ключових теоретико-методологічних аспектах історіографічної моделі видатного 
вченого – баченні ним предмету та завдань історіографічного дослідження, його 
теоретико-методологічних засад, а також періодизації української історичної думки.

Проблемі визначення предметного поля історії історіографії М. Грушевський ніде 
спеціального місця не відводить. Проте вивчаючи історіографічні погляди вченого, 
подані в багатьох працях, ми спробуємо реконструювати його візію зазначеного пи-
тання. Передусім дослідник зосереджується на надзвичайно важливому на початку 
ХХ ст. історико-теоретичному аспекті – предметному розмежуванні історіографії та 
джерелознавства. Як відомо, практика ототожнення цих галузей історичного знання 
була доволі поширеною в ті часи. Складність даної проблеми полягала в типологічній 
спільності історичних та історіографічних джерел, коли джерело історичне було 
нерідко й джерелом історіографічним. Критерієм їхнього поділу М. Грушевський обрав 
специфіку походження. З цього погляду джерелами до історії України виступали “…
звістки чужосторонців про неї”, тобто будь-які відомості неукраїнського походження. 
Відповідно, предметом української історіографії визначалися відомості про минуле 
України вітчизняного походження. “Українською історіографією, – зазначає він, – 
мусимо вважати те, що описує історію українського народа як такого, незалежно від 
політичних чи інших звязей, які вязали його з іншими народами чи краями”1. Але 
тут для вченого постає інша проблема, пов’язана з особливостями вітчизняної історії. 
Деструктивні умови чужинецького панування, денаціоналізація еліти, релігійний розкол 
призвели до того, що “те що попередні століття полишили нам в сфері українознавства, 
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а спеціально історіографії – тільки більше або меньше, та й то припадком, відповідає 
поняттю української історіографії”2. Можемо констатувати подібність розуміння 
М. Грушевським предмету історіографічного та історичного дослідження, який, своєю 
чергою, витримано в суто позитивістському дусі. Визначення М. Грушевським предмету 
історіографічного дослідження як розвитку не лише праці над дослідженням рідного 
минулого, а й української національно-історичної думки, дозволяє йому залучати до 
українського історіографічного процесу видатних діячів українського національного 
відродження, які ідейно впливали на подальший розвиток історіографії (літераторів, 
мовознавців, етнографів і патріотично налаштованих представників українського дво-
рянства та інтелігенції). Окрему увагу приділяє вчений ідейним впливам на українську 
історичну науку таких визначних постатей, як Т. Шевченко, М. Драгоманов, І. Франко. 
У зв’язку з цим стає зрозумілим, чому, наприклад, в “Історії української літератури” 
М. Грушевського тісно пов’язано історію літератури з розвитком історичної науки. 
Він наводив оригінальну інтерпретацію розвитку української історичної думки та 
наукових історичних досліджень як складової частини національно-культурного руху. 
Вчений пов’язував зростання інтересу до власної історії з своєрідним інстинктом 
самозахисту та самозбереження нації, що є загальною закономірністю суспільного 
життя. Історична думка для М. Грушевського – стрижень історичної традиції, “з якої 
впливом… раз – у – раз треба серіозно рахуватись”3.

У розвитку української історіографії, особливо її найновішої фази, М. Грушевський 
виокремлює різноманітні напрями та школи. Критерієм селекції історіографічних 
напрямків для нього є об‘єкт дослідження – спільність певних тематичних, ідеологічних 
і теоретико-методологічних ознак. В цьому ключі вчений розрізняє романтичний, на-
родницький, позитивістський, соціально-економічний та інші напрями у вітчизняній 
науці. Серед провідних напрямів, або, як іноді пише вчений, течій сучасної собі історичної 
думки, він виокремлює соціально-економічний, репрезентований творчістю О. Ла-
заревського та його учнів. М. Грушевський наводить провідні риси цього напрямку, 
що вирізняють його серед інших течій у вітчизняній історичній думці: зосередження 
дослідницької уваги на соціально-економічній еволюції Гетьманщини, документалізм, 
гіперкритицизм, антиелітаризм й ін.4 Проте основною рисою досліджуваного напрям-
ку, на думку вченого, є поглиблений соціально-економічний аналіз історичних явищ. 
Саме цей послідовний економізм дав підставу М. Грушевському простежити цікаву 
історіографічну тенденцію та ствердити, що “праці О. Лазаревського… вплинули на 
поглиблення того соціально-економічного досліду, який так близько підходить до вимог 
того, що тепер зветься історичним матеріалізмом й історією класової боротьби”5.

В історіографічній спадщині М. Грушевського достатньо відрефлектовано також 
поняття наукової школи. На відміну від історіографічного напрямку у цьому випад-
ку визначальним є суб‘єктивний критерій – наявність відомого вченого-засновника 
школи. Дослідник виокремлює ряд спільних складових, комбінація яких дозволяє 
говорити про існування певної школи: керівник, спільна тематика дослідження, подібні 
теоретико-методологічні підходи, наявність навчальної або наукової установи, довкола 
якої об’єднуються учні. Вчений пропонує своєрідну типологію шкіл, критерієм поділу 
визначаючи своєрідність шляхів її формування. З цього погляду вчений пише про два 
варіанти наукової школи в українській історіографії. Перший – це академічна школа 
класичного типу, яка формується довкола університетської професури – ex cathedra. 
Як приклад такого типу шкіл М. Грушевський пише про “школу Антоновича”, “скеп-
тичну школу Каченовського”, “школу Ключевського”6. Іншим типом наукової школи 
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є об’єднання дослідників довкола певного напряму в історіографії, персоніфікованого 
видатним ученим, що не пов’язаний із жодним навчальним закладом. Характерним 
прикладом такого типу об’єднання М. Грушевський називає соціально-економічну 
школу О. Лазаревського, до якої зараховує О. Єфименко, І. Лучицького, М. Василенка, 
В. Мякотіна7.

Зауважимо, що теоретичні побудови М. Грушевського стосовно предмету, струк-
тури та дисциплінарного статусу історіографії не можуть вважатися цілісними та за-
вершеними. Зрештою, і сам учений не ставив перед собою такого завдання. Проте ми 
можемо говорити про доволі зріле, як для загального стану історичної думки першої 
третини ХХ ст., розуміння ряду теоретико-історіографічних питань. Так, розширене 
розуміння М. Грушевським предмету вивчення української історіографії, який стано-
вить дослідження історії історичної думки в контексті національного самопізнання, 
в цілому корелюється із поглядами на цю проблему дослідників нашого часу8. Відповідає 
сучасному баченню дисциплінарного статусу історіографії й думка М. Грушевського 
про історію історичної думки як спеціальну історичну дисципліну9.

З іншого боку, відзначимо деяку архаїчність висловлювань ученого про історіографічні 
школи та напрямки, а також деякі термінологічні розбіжності та недосконалості, 
які, проте, відбивали початковий етап формування історіографічних досліджень як 
спеціальної галузі в межах історичної науки і були властиві дослідницький парадигмі 
тієї доби. Зауважимо, що й сьогодні проблема визначення дисциплінарного статусу, 
структури та завдань історії історичної науки залишається відкритою.

Достатньо модерними були також методологічні особливості історіографічних 
студій М. Грушевського. Провідним загальнотеоретичним підґрунтям історіографічної 
рефлексії вченого, як, зрештою, більшості українських істориків тієї доби, був позитивізм 
“другої хвилі” з притаманним йому синтезом сцієнтизму, документальності, критичності 
та кумулятивності знання з одного боку, та модерністських новацій (індивідуалізм, 
психологізм, поліфакторність) – з другого. Праці М. Грушевського є практичним 
утіленням позитивістського ідеалу науковості: безліч імен, дрібних та поважних 
історіографічних фактів, подробиць, описовість, документалізм. Запозичену з арсеналу 
позитивістів еволюціоністську формулу розвитку української Кліо М. Грушевський 
послідовно проводить у всіх своїх історіографічних студіях. Поряд із цим відзначимо 
також, що від початку ХХ ст. все більше помітним стає вплив на історіографічно-
методологічну модель дослідника концептів різних філософських систем – романтизму, 
позитивізму, неокантіанства, “філософії життя”, історичної соціології. Це зайвий раз 
доводить поліперспективність творчих пошуків професора, його намагання тримати 
руку на пульсі тогочасних історіографічних новацій10. Відзначимо, що наявність чітких 
і відрефлектованих теоретико-методологічних принципів у працях М. Грушевського 
ставить його історіографічні студії значно вище як від сучасних йому, так і від більш 
пізніх вивчень української історичної науки.

Найбільш актуальними для нас є різноманітні варіанти моделювання М. Гру-
шевським періодизації українського історико-наукового процесу. Учений вико-
ристовував два основних варіанти такої періодизації. Так, деклароване розуміння 
вченим історіографічного процесу пов’язано з його сприйняттям безперервності 
(“тяглости”) української історії від Київської Русі до новіших часів. Дослідник без-
посередньо пов’язує український історіографічний процес із загальними етапами 
історії України. Підставою періодизації для нього виступає спільність основних 
рис історичної думки певної епохи, що однаковою мірою властива всім пам’яткам. 

Вікторія ТЕЛЬВАК
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Тяглість вітчизняного історичного, а відтак й історіографічного процесу розуміється 
дослідником як один суцільний і нерозривний процес на всім просторі історичного 
життя нашого народу в усі періоди його існування. В історичній еволюції українського 
народу М. Грушевський виокремлює три основних і два перехідних періоди11. Всі 
вони є взаємопов’язаними, тому будь-яка “…фаза історії народу мусить бути до-
кладно вияснена в своїх зв’язках з попередніми стадіями, бо органічна зв’язаність 
і тяглість народнього життя не переривається вповні ні при яких змінах і переломах, 
поки живе даний народ”12.

Поряд із схемою періодизації вітчизняної історичної думки, що була безпосе-
редньо прив’язана до основних етапів історії України, М. Грушевський пропонує 
іншу – суто історіографічну. Її критерієм для вченого виступає теза про предметну 
неоднорідність історіографії та історичної науки. Історіографія в доробку дослідника 
виступає дещо синкретичною галуззю, що поєднує в собі як наукову парадигму, так 
і різноманітні версії донаукової чи метанаукової історичної думки (літописи, історичні 
думи, історичну белетристику, прозу та поезію й ін.). Звідси весь історіографічний 
процес поділяється на два великих періоди – час існування історіографії в донауко-
вих формах і добу власне історичної науки. Прикметно, що М. Грушевський надавав 
виразну перевагу саме другому варіанту, тим самим заклавши традицію спеціалізації 
історіографічних досліджень у вітчизняній науці. Незважаючи на початковий етап 
становлення вітчизняної історіографічної парадигми, вчений зміг подолати тотальний 
націоцентризм у визначенні основних віх історичної думки. У його концепції “внутрішня” 
періодизація, орієнтована на національні феномени, тісно пов’язана із “зовнішньою”, 
вихідним пунктом якої стали еволюційні процеси в теоретико-методологічному образі 
світової Кліо. Це дозволило вченому органічно вписати вітчизняну історичну думку 
в загальнолюдський інтелектуальний контекст, тим самим адекватно відобразивши 
оригінальне та запозичене в ньому, виважено вирішити проблему історіографічної 
конвергенції. Саме такий контекстуальний підхід і генетичний вектор історіографічної 
спадщини дослідника робить її цінною для пізнання шляхів поступу європейської 
гуманітаристики початку ХХ ст.

Реалізацією проголошених М. Грушевським теоретичних поглядів, зокрема запро-
понованої ним схеми минулого українського народу, стали конкретно-історіографічні 
студії вченого. Все розмаїття історико-наукових пошуків професора виразно групується 
довкола двох основних періодів нашої історичної думки – донаукового та, власне, 
періоду існування історії як науки. Донауковий період нашої історіографічної традиції 
в працях ученого виступає як цілісний, органічний, внутрішніми зв‘язками пов‘язаний 
феномен. Незважаючи на деяку жанрово-тематичну та теоретико-методологічну 
різноманітність історичних пам‘яток цього періоду, для них властиво немало спільних 
рис, що в своїй сукупності дозволили М. Грушевському віднести їх до однієї значної 
історіографічної групи. Спільними є також ті теоретико-методологічні підходи та 
концептуальні інтерпретації, які запропонував професор для вивчення донаукової доби 
нашої історіографії. Творча спадщина М. Грушевського як дослідника історичної думки 
XI – XVIII ст. досить різноманітна та неоднорідна. Вона поєднує у собі як численні 
спеціальні дослідження13, так і розлогі екскурси в синтетичних працях, передусім, 
у двох великих “Історіях”. Більшою ґрунтовністю відрізняються його студії над давньо-
руським літописанням. Вони не тільки продовжували потужну загальноєвропейську 
дослідницьку традицію, але й надали їй надзвичайно важливий українській вимір, що 
змусило вчених ХХ ст. багато в чому переглянути усталені концептуальні побудови. 
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Неоціненним був внесок професора в українські вивчення літописів – він, фактично, 
започаткував новітній етап дослідів над давньоруським літописанням14.

Розробки М. Грушевським польсько-литовської та козацької історіографії нерідко 
фрагментарні та досить неповні, навіть порівняно з тогочасним станом історіографічних 
пошуків. Це пояснюється кількома причинами. Передусім специфікою дослідницької 
уваги вченого – переважанням зацікавлень історика-джерелознавця над дослідником 
історичної думки. А оскільки в досліджувану добу кількість джерельного матеріалу 
помітно зросла, завдання детальної реконструкції фактів минулого поглинає всі зусил-
ля вченого, а джерелознавчий аналіз все більше домінує над історіографічним. Також 
важливе значення відігравало переконання автора “Історії України-Руси” у слабкості 
тогочасної історіографічної традиції, домінуванні літературної, церковно-релігійної та 
суспільно-політичної тематики над суто історіографічною. Проте вчений, рідко став-
лячи перед собою спеціальні історіографічні проблеми, не задовольнявся існуючими 
дослідженнями, намагаючись дати власні відповіді на актуальні історіографічні питання. 
Більшість його думок, розсіяних як у спеціальних розвідках, так і в узагальнюючих 
працях, запліднили новими ідеями подальшу вітчизняну історико-наукову традицію. 
Запропоновані ним підходи до вивчення цієї доби нашої Кліо, концептуальні ідеї та 
оціночні інтерпретації, не тільки відповідали тогочасному стану історико-наукових 
пошуків, але й досі не втратили своєї наукової цінності15.

Іншим варіантом реалізації теоретико-історіографічних роздумів М. Грушевсь-
кого є його біоісторіографістика. Це найбільш ґрунтовна та значуща частина його 
історико-наукової рефлексії. Її аналіз дозволяє простежити послідовність застосу-
вання задекларованих теоретичних принципів, зазирнути до творчої лабораторії 
дослідника, розкрити багатство та різноманітність його історіографічних підходів 
до емпіричного матеріалу. Більшість персоналогічних студій М. Грушевського були, 
по суті, першою спробою такого роду. Попередники вченого зосереджувалися або на 
індивідуальності істориків, або на загальних тенденціях розвитку історичної думки 
ХІХ – початку ХХ ст., що призводило до певної однобічності в розумінні обох цих 
аспектів історіографічного аналізу.

Біоісторіографічні студії М. Грушевського демонструють послідовність його 
дослідницької програми – теоретичного обґрунтування тяглості вітчизняної істо-
ріографічної традиції від середньовіччя до доби модернізму та її персоніфікації в кожну 
конкретну епоху. Вчений створив цілу галерею глибоко-аналітичних та яскраво-
психологічних образів визначних представників нашої Кліо – М. Максимовича16, 
П. Куліша17, М. Костомарова18, В. Антоновича19, О. Лазаревського20, М. Драгоманова21 
та ін. Поряд із вивченням їх творчості, увагу М. Грушевського привертали також аматори 
історичної справи, що, переважно, працювали в галузі краєзнавства. Ці “автодидакти”, 
як писав учений, своєю самовідданою працею заповнюють значні лакуни історичного 
українознавства. Ілюстрацією поглядів М. Грушевського на роль аматорських студій 
у вітчизняній історіографії можуть бути його оцінки праць камінецького священика та 
краєзнавця Ю. Сіцинського. Вчений ставить у приклад іншим дослідникам української 
минувшини його завзятість і патріотизм, гаряче бажання своєю працею прислужити-
ся культурі “малої батьківщини”. Він писав: “О. Юхим Сіцинський, сьвященник в м. 
Камінці, представляє собою типового провінціального дослідника в ліпшім значінню 
того слова і для тих, що сидячи в провінційних містах, плачуть ся на неможливість 
щось робити, може бути прикладом, як може чоловік робити, сидячи в такім мало 
інтелігентнім куті, як славний Камінець”22.
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Крім праць з “ретроспективної” історіографії М. Грушевський також приділяв 
серйозну увагу історіографії “біжучій” – був автором значної кількості рецензій 
у бібліографічному розділі таких періодичних видань, як “Записки НТШ”, “Україна” та 
ін. Зрозуміло, останній вид діяльності мав власну специфіку, часто змушував керува-
тися безпосередніми полемічними міркуваннями. Проте, рецензуючи значну кількість 
історичних видань, М. Грушевський не обмежувався анотуванням змісту, а намагався, 
з одного боку, фіксувати загальні тенденції сучасного йому історіографічного проце-
су, а з іншого – впливати на цей процес. Такий вплив проявлявся щодо гальмування 
міфотворчих тенденцій, намаганні втримати рівень історичних досліджень у межах 
наукового дискурсу23.

Персоналогічний підхід М. Грушевського постає перед нами як оригінальна 
методологічна техніка, покликана не лише розкрити повноту наукової творчості того 
чи іншого історика, а передусім розкрити глибинні психологічні мотиви діяльності, 
реконструювати його творчу лабораторію у всій можливій повноті її складності. 
Основними параметрами цієї техніки були міждисциплінарний та генетичний під-
ходи, психологізм, об‘єктивність і наукова коректність. Методологічна сторона 
його дослідів приваблює намаганням контекстуального зображення проблеми, 
пов‘язаного із необхідністю не лише відобразити витоки наукових поглядів того чи 
іншого історика та пояснити їхню специфіку, але й простежити подальше “життя” 
акумульованих ними ідей, виявити становлення історіографічної традиції та нових 
історико-наукових напрямків. Інша перевага його дослідницької техніки, порівняно 
з тогочасними історіографічними студіями, визначається, як писали сучасники, 
“соціально-психологічним” підходом до предмету вивчення. М. Грушевський завжди 
намагається простежити етапи духовного становлення особистості вченого, впливу на 
його творчість різноманітних соціальних груп (від родини до професійного оточення), 
шукає в характері дослідника психологічні підстави для сприйняття саме тих, а не 
інших наукових ідей і т. д. Відзначимо теоретичну лабільність біоісторіографічного 
підходу М. Грушевського – намагання адаптувати дослідницьку методику до вимог 
досліджуваного періоду та матеріалу, сформулювати запитання так, щоб отримати 
якомога більше корисної інформації. Найяскравіше така лабільність простежується 
при чергуванні дослідником макро- та мікроісторіографічних підходів. Зауважимо 
також, що при вивченні творчості істориків учений у більшості випадків був змушений 
сам формувати історико-наукову традицію, визначати певні дослідницькі пріоритети 
та орієнтири, за якими мали б іти наступні покоління дослідників українського 
інтелектуального життя. М. Грушевський уперше комплексно виокремив шляхи 
становлення української історичної науки, простежив європейські впливи на цей 
процес, відобразив роль істориків на особливостях його протікання. Все це, з одного 
боку, створювало нові теоретико-методологічні виміри у вітчизняному історико-
науковому дискурсі, задавало тон для наступних поколінь дослідників українського 
інтелектуального життя. З іншого – спонукало до глибокої дослідницької рефлексії 
як над власною творчістю, так і над сучасним собі історіографічним процесом та 
усвідомленням свого місця в ньому. Складність завдання була викликана багатьма 
моментами: етичним (оцінка доробку своїх учителів і сучасників), особистісним 
(необхідністю відрефлектувати власні історіографічні корені), пізнавальним (непо-
внота джерел аналізу при вивченні сучасної собі історіографії) та ін. Специфіка також 
полягала у відсутності достатньої, а подекуди й будь-якої часової перспективи, що 
дозволила б відсторонено поглянути на діяльність видатних українських істориків. 

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ – ДОСЛІДНИК УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ...
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Саме ці фактори зумовили як сильні (наприклад, безпосередність і психологічна 
насиченість образів), так і слабкі (наприклад, відсутність теоретичного узагальнення 
здобутків української історіографії першої третини ХХ ст.) моменти історіографічної 
спадщини М. Грушевського. Проте сам факт предметної різнобарвності та теоретичної 
складності проблематики у працях ученого дає підстави стверджувати, що вони й досі 
сприймаються одночасно як класичні та надзвичайно сучасні.

Поряд із визначенням статусу історіографії як історичної дисципліни, М. Грушевський 
багато уваги також приділяє її дидактичній функції. Вчений переконаний, що історія 
історичної думки повинна стати обов’язковим навчальним предметом у структурі 
фахової підготовки істориків. Ще на початках своєї професійної кар‘єри – у Львівському 
університеті – М. Грушевський розпочинав курс української історії обов‘язковими 
лекціями з історіографії та джерелознавства, поєднання яких було характерним для 
історії обох дисциплін на початковій стадії їх формування. На думку дослідника, 
особливо зростатиме методичне значення історіографічної дисципліни в майбутніх 
українських університетах, оскільки сприятиме виробленню розуміння тяглості 
інтелектуальної традиції у вітчизняній культурі від початків її становлення24.

Організаційне оформлення історіографії як дисципліни означало, поряд із викла-
дацькою практикою, утворення спеціальних установ, дослідницьких центрів розробки 
історії історичної науки в Україні. Так, у структурах історичної секції ВУАН в середині 
1920-х років під керівництвом М. Грушевського була організована науково-дослідна 
Комісія для вивчення історії української історіографії25. Підкреслюючи важливість 
її організації, М. Грушевський зазначав: “Я сподіваюся, що заснування спеціальної 
академічної комісії для досліду української історіографії послужить дальшому 
розвиткові сих студій: їх плановости, послідовности і неперервности, та наблизить той 
момент, коли наше громадянство одержить повний образ нашої історіографії в аспекті 
еволюції політичної мисли на Україні, її величної і повної ваги історії”26. До складу 
комісії входили К. Антонович, М. Василенко, О. Гермайзе, К. Лазаревська, М. Пе-
тровський, М. Ткаченко, С. Гаєвський. У 1927 р. Комісією були проведені урочисті 
засідання, присвячені ювілейним річницям видатних українських істориків, учених, 
культурно-громадських діячів – П. Куліша, О. Лазаревського, В. Антоновича, М. Дра-
гоманова, І. Франка. У 1928 р. Комісія української історіографії видала том науково-
публіцистичних та полемічних творів М. Костомарова. У її планах була підготовка 
до видання праць В. Антоновича, М. Костомарова та О. Лазаревського. О. Гермайзе 
уклав огляд української історіографії 1910 – 1920 рр. Втім, у 1929 р. фінансування 
Комісії було припинене, а її робота згорнена. Зауважимо, що таке розуміння важливості 
самостійних історіографічних студій зайвий раз підкреслює розуміння вченим історії 
історичної думки як самостійної галузі в сімействі історичних дисциплін.

Тож яким постає загальне значення історіографічної спадщини М. Грушевського 
в еволюції вітчизняного історико-наукового дискурсу? Коло критеріїв або параметрів, 
на основі яких повинне визначатися місце історика в історіографічному процесі, вже 
давно окреслено в сучасній історичній літературі. У більш генерованому вигляді вони 
наведені в одній із статей М. Ковальського: “Для визначення місця й ролі вченого 
у науковому процесі, на наш погляд, слід врахувати такі параметри, як коло його 
наукових зацікавлень (наукова проблематика), наявність попередників, справу яких 
він продовжував, інтенсивність та темпи досліджень із визначенням певних етапів 
наукової діяльності, ступінь новизни наукових розробок, нові напрямки та методи 
досліджень, оцінка сучасниками та нащадками результатів його наукової творчості, 
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вплив ученого на історіографічний процес (наявність наукової школи)”27. Орієнтуючись 
на ці рекомендації, відзначаємо, що загальна оцінка історіографічних роздумів М. 
Грушевського, на нашу думку, вимагає певної диференціації – розгляду у двох часових 
площинах – як феномену науки його доби та вітчизняної гуманітаристики ХХ ст.

У першому випадку можемо вести мову про безперечне новаторство вченого, 
фактичному запроваджені ним системних історіографічних досліджень до вітчизняного 
наукового дискурсу. Зі всіх проаналізованих проблем, над якими працював М. Грушевсь-
кий протягом життя в галузі вітчизняної історіографії, він намагався показати внутрішню 
еволюцію кожної проблеми, залучити український історіографічний матеріал до 
загальноєвропейського історико-наукового контексту. Вже сама теоретична постановка 
дослідником ряду історіографічних проблем була для свого часу новою. Історіографічна 
концепція М. Грушевського перевершує всі попередні схеми своїм обсягом, джерелами, 
теоретико-методологічними засадами. Історію ідей, думки він розглядає в широкому 
хронологічному, топографічному, літературному та організаційному контекстах. Це 
стало можливим завдяки схильності дослідника до соціологічних спостережень, 
історичного та історико-наукового синтезу. В його працях йдеться про різноманітні 
форми історичних пам’яток – літописи, мемуаристику, літературні твори, роботи 
відомих діячів на ниві українознавства. М. Грушевськомупритаманна також чіткість 
і структурованість пропонованих історіографічних концепцій. Ґрунтовне визначення 
М. Грушевським теоретико-методологічних засад українського історіографічного 
процесу дозволило йому в єдиній цілісності розглянути історичні умови й обставини 
розвитку праці над дослідженням української історіографії, діяльність наукових 
і навчальних закладів, історичні концепції поодиноких істориків, їх найважливіші 
твори та творчі біографії.

Проте зрозуміло, що з погляду нашого часу деякі історико-наукові ідеї М. Гру-
шевського не могли не втратити свою актуальність – сучасні історики відзначають 
значно більшу кількість аспектів історіографічного дослідження. Впадають також 
у вічі деякі термінологічні розбіжності та недосконалості у творах ученого, які, проте, 
відбивали початковий етап формування історіографічних досліджень як спеціальної 
галузі в межах історичної науки. Загалом, ми вважаємо, що історіографічні спроби 
М. Грушевського явно випереджали свій час як у плані тематичному – виборі об‘єкта 
дослідження, так і у плані теоретичному – специфіки його дослідження та інтерпретації. 
Вчений цілком “історіографічно” усвідомлював мету своїх студій: на останньому за 
часом етапі українознавства підбити підсумки попередніх вивчень та зазначити вихідні 
точки надалі. Історіографічна спадщина М. Грушевського дає уявлення не тільки про 
джерела вітчизняного історико-наукового дискурсу, але й змушує сучасних учених 
більш уважно ставитись до методології власного наукового пошуку, враховуючи творчий 
досвід попередніх поколінь дослідників української історичної думки.
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Вікторія Тельвак.
Михайло Грушевський – дослідник української історіографії (теоретико-
методологічний аспект).
Стаття присвячена аналізу ключових теоретико-пізнавальних аспектів історіографічної 

моделі М. Грушевського – баченні ним предмету та завдань історико-наукового 
дослідження, його методологічних засад, а також періодизації української історичної 
думки. Виявлено філософські джерела методологічних поглядів дослідника, їх вплив 
на тогочасну науку. Зроблено висновок про актуальність історіографічних ідей ученого 
для сучасної української гуманістики.

Viktoria Telvak.
M. Hrushevsky as a researcher of Ukrainian historiography (theoretical-
methodological aspect).
The article is dedicated to the analyze of key theoretical-methodological aspects of 

M.Hrushevsky’s historiography model – his vision of the subject and tasks of historic 
scientific study, its methodological basis, periodization of Ukrainian historiography. The 
philosophical backgrounds of the scholar’s methodological ideas, its influence on the science 
of that time are shown. The topicality of the scholar’s ideas for modern Ukrainian human 
studies is underlined.
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