
ВІТАЛІЙ ТЕЛЬВАК 
Осередок УІТ ім. М. Грушевського 
Дрогобич, Україна

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ У КИЇВСЬКОМУ 
УНІВЕРСИТЕТІ

(До проблеми формування теоретико-методологічних поглядів)

Від 1886 до 1894 рр. тривав перший київський період життя М. 
Грушевського (за періодизацією Л. Винара1). З цих років більшість 
часу (1886 -  1890 рр .) майбутній учений був студентом історико-філо- 
логічного факультету Київського університету. Саме на ці роки припа
дає найактивніше формування теоретичних поглядів М. Грушевського.

Психологічно та емоційно перші роки навчання в університеті 
були заповнені для М. Грушевського, за його словами, подоланням 
наслідків матуральної кризи та “аскетичних страшилок”. Допомогли 
Михайлові в цій боротьбі, як він сам згадує, “свідомість національного 
обов’язку” та здобутки світової культури. Великий вплив на юнака у ті 
часи мала філософія Гердера -  його “образ людства в формі арфи, на 
котрій різні народності являються струнами” і від наявності цілости та 
повнозвучности яких залежить повнота акорду людського життя, 
вселюдської культури2. Михайло ставить собі за мету плекати 
“українську струну”, невтомно працювати на терені рідної культури.

До поглядів Гердера М. Грушевський долучив також історіо
софію Геґеля -  “його космічний дух, що усвідомлює себе в людстві, і 
різні національні культури являються різними стадіями ... цього 
космічного усвідомлення”. Михайлові імпонувало твердження Геґеля 
про те, що за світом германським має виступити на арену творчости 
світ слов’янський, а в ньому, поряд народности великоруської повинна 
в повній мірі розгорнутись і проявити себе народність українська3. У 
такій “комбінованій” історіософії М. Грушевського “служіння націо

1 JI. Винар, “Вступ до науки грушевськознавства”, Український Історик, 1996, 
4.1-4, стор.37.

2 М. Грушевський, “Спомини”, Київ, 1992, ч. 3-4, стор.137.
3 Там же.
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нальному життю, національній культурі діставало санкцію майже 
релігійну”4.

У внутрішній боротьбі між релігією та наукою перемогла все- 
таки світська наука. Цікавим документом духовних пошуків Михайла 
того часу є стаття “Силы даны для того, чтобы ими действовать”, яка 
була написана в 1887 р.5. Її лейтмотивом була фраза : “Природа не 
терпить мертвого капіталу”6. Це ніби заклик до активізації власної 
діяльносте у всіх сферах життя. М. Грушевський шукає нові мотиви, 
стимули, які б допомогли йому вийти з кризового стану. І він знаходить 
їх не лише в релігії, але й у науковій діяльності, яка має етичну 
мотивацію, більше того -  санкцію релігійну.

Перші два курси Михайло присвятив вивченню програмних 
предметів, студіюючи грецьку і латину. У листі до свого тифліського 
друга М. Горяєва він скаржиться на надлишок загальних курсів та 
клясичних мов, що забирає час від занять історією7. Студент вдається 
до давно перевіреного методу -  самоосвіти. Щоденник та конспекти М. 
Грушевського дають змогу частково відновити коло спеціяльної літе
ратури. Тут згадуються праці Г. Геґеля, І. Гердера, Д. Дрепера, Г. 
Бокля, Т. Карлайля, Ч. Дарвіна, А. Сміта, Т. Гобса, Т. Мальтуса, Б. 
Гільдебранда, А. Фінкеля, Е. Лавелє, К. Маркса, М. Бобржинського, М. 
Карєєва та ін. Як видно з переліку, серед лектури були і політе- 
кономісти, й історики-романтики, й історики-позитивісти. Подекуди в 
щоденнику юнак наводить власні думки про прочитані тексти.

Неоднозначно студент Грушевський оцінював спадщину твор
ців позитивізму -  найпопулярнішої в ті часи філософської системи. 
Позитивістські рамки обмежували прагнення до філософського уза
гальнення минулого. В щоденнику неодноразово відзначалась не
достатність “сухого” висвітлення самих соціальних явищ без ураху
вання людських вимірів суспільних процесів. Тож закономірно, що 
його критика позитивізму посилювалась і крізь призму християнського 
світогляду -  юнакові не подобалось, що замість одвічних християн
ських цінностей творці позитивізму пропагували лише релігію Розуму. 
В щоденнику Михайло занотував: “Мині завше трохи не до сподоби, як 
дуже вже кланяюцця європейській освіті; я наче боюсь, щоб замість 
того правдивого доброго, що єсть у тій освіті, не підставляли лжеславій 
лжеплинного розуму, як позитивізм etc. Бо доброго певне єсть там, де 
з’явився правдивий гуманізм, воля, права особистосте, прихильність до 
недужих, не кажучи за наукове добро”8. У цьому та інших місцях

4 Там же.
5 ЦДІАУК, ф. 1235, оп.1, спр.99, арк.9-16.
6 Там же, арк.11.
7 ЦДІАУК, ф. 1235, оп.1, од. зб. 275, арк.7.
8 М. Грушевський, Щоденник (1888-1894 рр.). Підготовка до видання, переднє 

слово, упорядкування, коментарі і післямова Леоніда Зашкільняка, Київ, 1997, стор.50.
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щоденника, а також у багатьох працях історика яскраво виявляється 
невдоволення КЛЯСИЧНИМ ПОЗИТИВІЗМОМ.

Серед теоретиків історії в щоденнику згадується декілька 
прізвищ: М. Карєєв, А. Фінкель, М. Бобржинський. Про методологічні 
конструкції останнього М. Грушевський записав: “Вражіння чимале 
зробили на мене передмови Бобржинського -  про потребу широкого 
виховання і об’єктивізму”9. Як слушно зазначає Л. Зашкільняк, “можна 
знайти дуже багато спільного у методологічних позиціях М. 
Бобржинського і М. Грушевського” °. По-перше, молодому історикові 
імпонувало визначення польської історії як “зображення життя нашого 
народу у всій його протяжності і у всіх проявах”. Зміни у житті та 
розвитку народу залежать від “мети народної діяльносте, що рахується 
зі зміненими умовами”, від змін суспільної організації, яка відповідає 
цій меті, від змін морального, інтелектуального і побутового характеру 
народу. По-друге, такі зміни не залежать від зміни політичних форм 
правління, тому що згадані форми не змінюють устрою, в “якому 
протікає народне життя”. По-третє, цей процес є результатом 
нагромадження елементів нового укладу і переходу до нової якосте, 
яка, однак, не усуває минулого відразу. По-четверте, історія як наука не 
повинна бути служницею жодної “апріорної системи”, а є самостійною 
галуззю пізнання життя: історія покликана дати “голу правду”, котру 
не можна спотворювати жодними поглядами, оскільки “лише ніяк не 
прихована істина може вчинити рятівний вплив на суспільство, надати 
йому здорову розумову їжу, збудити в ньому енергію мужньої 
витривалосте і натхнення до праці”. По-п’яте, ані особисті інтуїтивні 
якості історика, ані уривчасті політичні відомості не є достатніми для 
відбору, зіставлення й оцінки фактів. Підставою для історичного 
судження є досконале знання суспільних наук, які й вкажуть “межу”, де 
закінчується наукове спостереження і починаються гіпотези. По-шосте, 
всі явища суспільного та політичного життя народів підкоряються 
певним законам, “віднайденням їх та систематизацією і займається 
історія”11. Польський історик критикує засновників позитивізму за 
схематизацію та надмірну соціологізацію історичного процесу, оскіль
ки “історія людської діяльносте ґрунтується на незалежній волі”. 
Докладний виклад поглядів М. Бобржинського дозволяє констатувати 
майже повну схожість методологічних поглядів досвідченого поль
ського вченого та українського історика-початківця.

Аналіз щоденникових записів М. Грушевського засвідчує його 
прискіпливу увагу до проблеми об’єктивносте в історичній науці. Ця 
тема часто обговорювалася молодим ученим із іншими істориками,

9 Там же, стор.108.
10 Л. Зашкільняк, “Методологічні погляди Михайла Грушевського”, Україна 

модерна, 1999, ч.2-3, стор.2-39.
11 М. Бобржинский, Очерк истории Польши, СПб., 1888, т.1, стор.1-23, 30-32.
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роздумам над нею присвячено багато сторінок щоденника12. На думку 
М. Грушевського, суворе дотримання принципу об'єктивносте дозво
лить уникнути багатьох хиб в історичному дослідженні.

У розмаїтті наукової літератури молодому історикові більше до 
вподоби критично-аналітичні твори, позбавлені риторичних та бе
летристичних нашарувань. Так, читаючи Т. Карлейля, М. Грушевський 
занотовує: “Цікаво, хоч більше поезії, ніж властивої філософії й 
досліду”13.

Серед засилля другорядних курсів відрадою для студента 
стають факультетські семінари професорів Ф. Фортинського, В. Ікон- 
нікова та В. Антоновича. У семінарі із загальної історії Ф. Фортин
ського М. Грушевський підготував декілька цікавих рефератів: 
“Древносте”, “Русские древносте”, “Брак”, “Гельмгольд и его “Сла- 
вянская хроника”. Всі вони зберігаються у фонді Грушевських в 
ЦЦІАК і досі не опубліковані. В першому рефераті М. Грушевський 
досліджує розвиток джерелознавчої критики, пише про еволюцію в 
науці поняття “древносте”. Реферат присвячено ставленню до 
збережених матеріяльних і духовних цінностей та їх використанню 
сучасниками. В ньому наводиться хронологічна клясифікація “древ
ностей”. Студент визначає специфіку культурних залишків епох 
кам’яного, бронзового та залізного віків. На думку Михайла, культурне 
обличчя людства кардинально змінює поява писемносте, що відділяє 
доісторичні часи і власне історичні14. Найважливішим для історика, на 
думку автора, є оволодіння джерелознавчою критикою, оскільки лише 
вона дає можливість “раціональним чином використати дані джерел”15. 
Далі юнак робить історичний екскурс у розвиток джерелознавчих 
студій, аналізує специфіку джерел різних епох. Особливу увагу 
Михайло приділяє спадщині Ранке, який “уперше застосував критичні 
методи до джерел”. Вражає своєю широтою літературна основа 
реферату -  це твори античних філософів та істориків, середньовічних 
хроністів, новітніх теоретиків джерелознавства.

Близьким за змістом до “Древностей” є реферат “Русские 
древносте”. У ньому ототожнюється поняття “древносте” з археоло
гічними пам’ятками. М. Грушевський наводить короткий огляд архе
ологічних студій протягом XIX ст. Юнак розмежовує історію та 
археологію за трьома основними ознаками: 1) змістом; 2) характером 
об’єкту; 3) хронологією. Цей реферат цікавий тим, що в ньому вперше 
зафіксовано розуміння М. Грушевським предмету історії. “Історія, -  
пише він, -  розуміється тепер як історія культури”16. Таким чином

12 Див. напр.: М. Грушевський, Щоденник (1888-1894рр.).., стор.159.
13 Там же. стор.214.
14 ЦДІАУК, ф. 1235, оп.1, спр.100, арк.1238.
15 Там же, арк.338.
16 Там же, арк.15.
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молодий дослідник виразно маніфестує свою належність до культурно- 
історичного напрямку в існуючому історіографічному процесі. Про 
схильність М. Грушевського до “культурно-етичного” трактування 
історичного процесу свідчить також запис у щоденнику про те, що він 
узяв у бібліотеці книгу бельгійського історика та економіста Е. Лавелє і 
читає її “залюбки”17. Погляди Е. Лавелє імпонували М. Грушевському, 
оскільки автор наголошував на залежності економічних відносин від 
психології, моралі, етики, традицій і звичаїв. Бельгійський учений 
розвивав думки про те, що будь-яка цивілізація складається зі здобутків 
окремих націй, а тому необхідно, щоб “кожна національність зберігала 
усю свою незалежність і усю свою силу, щоб кожна внесла у загальний 
людський концерт свою оригінальну ноту”18. Наведений матеріял 
спростовує погляди про переважаючий вплив на Грушевського- 
студента тогочасних економічних теорій19. Увага до історико-куль- 
турних досліджень, поряд із студіями соціяльно-економічної історії 
стала визначальною для його подальшої наукової творчості.

У рефераті “Брак” досліджується регламентація державою 
шлюбних відносин у різні часи від античності до нового часу. Реферат 
також написано на значній джерельній та літературній базі. Він 
засвідчує, що метод критичної аналізи правових документів був 
засвоєний М. Грушевським під керівництвом Ф. Фортинського.

У пляні аналізи формування джерелознавчого методу М. 
Грушевського особливо цікавим є реферат “Гельмгольд и его “Сла- 
вянская хроника”. Він присвячений дослідженню історичного твору 
саксонського священика XII ст. Гельмгольда, що є одним із джерел до 
історії західних слов’ян20. Робота побудована за принципом, клясичним 
для такого роду досліджень. Спочатку наводиться огляд джерел та 
літератури. Далі пошукувач пише про самого Гельмгольда, аналізує 
його погляди -  політичні, культурні, релігійні. На сторінках реферату є 
багато покликань на літературу предмету, полеміки із деякими 
усталеними в історіографії поглядами на Гельмгольда та його твір. 
Особливу увагу автор приділяє критиці форми та стилістики 
“Хроніки”. На його думку, загальним недоліком такого роду літератури 
є надмірна описовість, дрібний фактографізм, відсутність належної 
критики \  Дослідник також перераховує відомі редакції та видання 
“Хроніки”, порівнює їх між собою. В кінці реферату наведено загальну 
оцінку праці, порівнюються її дані та сучасний стан відомостей,

17 М. Грушевський, Щоденник (1888-1894pp.).., стор.184.
18 Е. Лавеле, Современный социализм, СПб., 1882, стор. 11-12, 26-35.
19 Див. напр.: О. Пріцак, “Історіософія Михайла Грушевського”, Михайло Гру

шевський, Історія України-Руси, Київ, 1991, т. 1, crop.XLIX-LII; І. Кревецький, “Україн
ська історіографія на переломі”, Записки НТШ, 1924, т. 134-135, стор. 183-184.

20 ЦЦІАУК, ф. 1235, оп.1, спр.101, арк.1-39.
21 Там же, арк. 16 зв. -  17 зв.
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визначено місце твору в системі джерел до історії західних слов’ян.
Значний вплив на формування М. Грушевського як історика- 

професіонала мало його знайомство з В. Іконніковим, який у своїх 
курсах російської історії значну увагу звертав на історіографічні та 
методологічні питання 2. З перших студентських років між молодим 
дослідником та відомим ученим зав’язались дружні відносини, про що 
свідчить їхнє листування. Михайло просить у професора рекоменда
ційних листів до архівів та бібліотек, радиться з приводу концеп
туального обґрунтування своїх перших історичних гіпотез23. Під 
керівництвом В. Іконнікова М. Грушевський написав реферат “Роспись 
вещам боярина Н.И. Романова и представленные ею бытовые данные”, 
що цікавить нас у пляні становлення джерелознавчого методу 
молодого вченого. Як відомо, В. Антонович звертав меншу увагу на 
текстологію та комплексне джерелознавство, орієнтуючи учнів на 
кількісну документалістику, накопичення джерел, використання яко
мога більшого числа документів. Робота М. Грушевського про опис 
майна боярина М.І. Романова дає уявлення про побут і життя 
російського дворянства у середині XVII ст. Докладну текстологічну 
аналізу праці молодого історика здійснено В. Ульяновським24. Взагалі 
ж робота свідчить про те, що під керівництвом В. Іконнікова М. 
Грушевський пройшов серйозну школу конкретно-історичного, порів- 
няльно-аналітичного джерелознавства, яке стало в подальшому осно
вою його історичної методології.

В “Автобіографії*” М. Грушевський згадував, що в університеті 
визначальний вплив на його світогляд мали лекції з галузі суспільної 
економії та економічної історії25, які проводив відомий дослідник 
історії Франції І. Лучицький. У центрі дослідницького кола цього 
вченого були теоретичні проблеми історії. “Справа історика -  
дослідження конкретних фактів, окремих видів або підвидів; різновидів 
явищ суспільного життя та суспільного розвитку”26. Відкриття законів
-  справа соціологів, історики повинні обмежуватись точними описами 
фактів. “Ми не оцінюємо факти, ми не маємо за мету дослідити, чи

22 Т.М. Попова, О.В. Мельник, “Про викладання теоретичних курсів з історії в 
університетах України 19 -  початку 20 століття”, Україна: становлення незалежності. 
Зміст і методика висвітлення в курсах соціальних та гуманітарних наук. Всеукраїнська 
науково-практична конференція. Доповіді і виступи, Одеса, 1993, ч.І. стор.107-109.

23 ЦНБ України ім. В. Вернадського. Інститут рукопису, ф.ІІІ, од. зб. 48680-
48683.

24 В.І. Ульяновський, “Незнана рання праця М. Грушевського з русистики та 
джерелознавства”, Український археографічний щорічник. Нова серія, Київ, 1993, вип.2, 
стор.263-279.

25 М. Грушевський, “Автобіографія, 1906”, Великий Українець, Київ, 1991,
стор.200.

26 И.В. Лучицкий, “Отношение истории к науке об обществе”, Знание, 1875, 
ч.1, стор.18.
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були вони погані чи ні, ми констатуємо їх”, -  стверджував Лу- 
чицький27. Він неодноразово повторював, що партійність суперечить 
об’єктивності історика, часто змушуючи його “давати те чи інше 
насвітлення фактам, насвітлення, що спотворює самі факти”28. Лу- 
чицький настійливо шукав шляхів подолання суб’єктивности в 
дослідженнях. Нарешті, історик зупинив свою увагу на статистичному 
методі, визнавши його найбільш об’єктивним. Учений швидко 
підхоплював нові наукові ідеї. Все більшого значення надавав він 
економічним питанням. На початку 80-х рр. учений своїми працями 
довів власну причетність “до послідовників того напрямку в науці, які 
ставлять на перший плян історію суспільного устрою, установ, 
економічних відносин і т.д.”29. Але марксистську теорію про виз
начальну роль виробництва вчений не поділяв. Серед студентських 
паперів М. Грушевського нами знайдено поширені конспекти ряду 
праць І. Лучицького, що засвідчує зацікавленість студента творчими 
пошуками свого професора. На нашу думку, увага М. Грушевського до 
економічного фактору в історії, використання в його ранніх працях 
статистичного методу було значною мірою зумовлене впливами ідей І. 
Лучицького.

Проте найбільший вплив на формування теоретичних поглядів 
М. Грушевського мав В. Антонович. Продовжувач і керівник Київської 
документальної школи, Антонович відіграв у нашій історіографії 
“ролю, подібну до ролі Ранке в німецькій і світовій історіографії під 
оглядом впровадження наукового методу історичного досліду”30. Анто
нович був учнем М. Іванішева, що вивчав методологію історії права та 
методи видавання історичних документів в Берлінській історико- 
юридичній школі Ф. Савін’ї. Від Іванішева В. Антонович перейняв і 
розвинув на ґрунті української історіографії метод критичної аналізи 
джерел, специфіку опрацювання актового матеріялу, об’єктивність при 
аналізі історичних явищ. “З Антоновичевих часів, зазначав О. Гер- 
майзе, -  закріпляється в нашій історіографії оця нова традиція 
документалізму”31. Значний вплив на світогляд В. Антоновича мали М. 
Максимович та М. Костомаров. Від останнього Антонович запозичив 
принцип монографічного краєвого дослідження минулого України, 
ідеалізацію вічевих форм давньоруського життя та федералізму, народ
ництво як інтегральну світоглядну основу історичного дослідження.

27 И.В. Лучицкий, “Очерк развития скептической мысли во Франции в XVI- 
XVIII вв.”, Знание, ч. 1. стор.67.

28 И.В. Лучицкий, “Обзор литературы по философии истории за 1872 год”, 
Знание, 1873, ч. 9. стор.66.

29 И.В. Лучицкий, Предисловие к книге: Э. Зеворт. История нового времени 
(Ш -Ш ІІ  ст.). Киев, 1882.

30 Л. Винар, Силуети епох. Дрогобич: “Відродження”, 1992, стор.97.
31 О. Гермайзе, “В.Б. Антонович в українській історіографії”, Україна, 1928, ч. 

5, стор.36.
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“Українським Тьєррі” називав Костомарова Антонович32. Як послі
довник позитивізму, В. Антонович був плюралістом у підході до 
об’єкту своїх досліджень. На думку історика, пізнати людське сус
пільство можна лише на основі вивчення його власної природи. А для 
цього однієї лише історії, як чіткої хронології подій, замало. Тому він 
вважав за потрібне глибоко вивчати і такі витвори суспільного життя, 
як фольклор (особливо народну словесність), етнографію, релігію, 
літературу, національну та соціяльну психологію. Позитивістська 
“теорія факторів”, яку сповідував В. Антонович, мала ряд незаперечних 
переваг перед тими методологічними схемами, що панували в 
історичній науці, оскільки дозволяла вивчати історичний процес 
цілісно та різнобічно.

У суспільних поглядах професора, за його висловом, 
домінували “загальні принципи теоретичної демократії*”, звідси в 
історика прагнення до дослідження соціяльної структури суспільства та 
інтерес до історії нації. “Притулюючи свої невеликі знання про 
українство до загальної демократичної французької теорії, я одкрив сам 
собою українство...”, -  писав В. Антонович33. На його думку, істо
ричний розвиток суспільства визначає провідна ідея або дух народу. 
Сформувавшись, ця ідея зазнає різноманітних впливів, які то 
стримують її розвиток, то, навпаки, сприяють йому. Розкриття про
відної ідеї того чи іншого народу й становить суть розуміння 
історичного процесу.

Історик визначає зовнішні й внутрішні обставини, які сприяють 
розвитку людського суспільства. Кожне суспільство, стверджує В. 
Антонович, відзначається прагненням до саморозвитку й природним 
нахилом до розумової діяльносте, але для того, щоб цей нахил міг 
знайти застосування, необхідно, щоб дане суспільство могло 
користуватися достатніми умовами побуту, за яких лише й можливий 
розвиток його розумових сил. Тому головна мета історика -  
“простежити моменти, що їх переживають народні маси в політичному, 
економічному й моральному житті, спостерегти ідеали народу в різні 
періоди його життя, простежити розвиток культури і цивілізації у 
народу”34.

Виходячи з таких історіософських засад, Антонович підійшов 
до розробки концепції українського історичного процесу. Спираючись 
на досягнення своїх попередників у тогочасній історіографії та на 
власні дослідження, В. Антонович доводив, що український народ має 
свою самостійну провідну ідею. Це, на противагу росіянам і полякам, -

32 В. Антонович, “Н.И. Костомаров как историк”, Киевская старина, 1885, ч. 
5, стор.ХХІ V-XXV.

33 В. Антонович, Твори, Київ, 1932, т.1, стор.61-63.
34 “Кафедральне “вірую” Володимира Антоновича”, Київська старовина, 1992, 

ч. З, стор.67.
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“принцип вічовий, принцип широкого демократизму і признання 
рівного політичного права задля кожної одиниці суспільства”3 .

Безперечними є переважаючі впливи ідей В. Антоновича на 
становлення теоретичної моделі М. Грушевського. Цей вплив особливо 
яскраво позначився на ранніх працях початкуючого історика, що були 
виконані під безпосереднім керівництвом В. Антоновича. Першою із 
таких праць була робота, підготовлена у семінарі В. Антоновича про 
південноруські господарські замки в середині XVI ст.36. Ця перша 
друкована праця молодого історика була позитивно оцінена науковою 
критикою. Так, П. Голубовський відзначив цінність праці М. 
Грушевського, який подав стислий, але місткий образ колонізаційних 
степових теренів України на підставі опублікованого актового 
матеріялу. “Праця п. Грушевського, -  писав він, читається з великою 
цікавістю та легкістю, а за сумлінністю обробки матеріялів та 
повнотою, з якою автор вичерпує питання, представляє собою приємне 
явище в російській історичній літературі”37.

Під безпосереднім впливом В. Антоновича розпочалось 
становлення М. Грушевського як наукового рецензента і загалом 
формування його критичного стилю та методу. Зміст та концептуальні 
особливості перших рецензій М. Грушевського проаналізовано Л. 
Зашкільняком38. Зазначимо лише, що вже в перших оглядах молодого 
історика проглядають основні риси його критичного стилю: безком
промісність, толерантність, глибока аналіза концепцій опонента, від
стоювання власного бачення дискутованих проблем.

Теоретико-методологічні погляди, засвоєні М. Грушевським на 
студентській лаві, найповніше синтезовано в його “Нарисі історії 
Київської землі від смерті Ярослава до кінця XIV сторіччя”. Ця робота, 
як і решта обласних праць учнів В. Антоновича, була побудована за 
типовою схемою, коли спочатку характеризувалась географія землі, а 
згодом вже її історія. Методологічною основою “Нарису...” була 
позитивістська теорія факторів, пропагована В. Антоновичем. Взагалі 
позитивістські установки були властиві прихильникам вивчення 
руської історії за областями, оскільки плюралістичний підхід краще 
підходив для обґрунтування такого вивчення, ніж будь-який моністич
ний. Проте вже в ранніх працях М. Грушевського, зокрема в “На
рисі...”, позитивістська “теорія факторів” зазнає певної трансформації

35 В. Антонович, Про козацькі часи на Україні, Київ, 1991, стор.18.
36 М. Грушевский, Южнорусские господарские замки в половине XVI века. 

Историко-статистический очерк, Київ, 1890, 34 стор. (окрема відбитка).
37 П.Г. [Голубовський П.В.], “Рец. на: Грушевский М. Южнорусские 

господарские замки в половине XVI века ...”, Киевская старина, 1890, т.ХХХ. стор.334.
38 Л. Зашкільняк, “М. Грушевський і Галичина (до приїзду до Львова 1894 

р.)”, Михайло Грушевський і Львівська історична школа. Матеріали конференції..., 
Львів, 1995, стор.114-138.
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-  плюралістичний підхід все частіше поєднується із виокремленням 
якоїсь однієї причини історичного розвитку і найчастіше цією при
чиною є економічна. Так, пишучи про суспільний устрій древньої Русі 
та покликаючись на В. Ключевського, М. Грушевський підкреслює, що 
суспільство “сортувалось на основі економічних відносин -  київську 
аристократію складали люди багаті, це була аристократія капіталу”, що 
утворилась насамперед на основі торгівлі. “Володіння капіталом 
ставило в залежність від них маси як сільського, так і ще більше -  
міського населення”39. Як гіпотезу М. Грушевський пропонував 
економічний чинник і щодо пояснення причини народних рухів.

Історичний процес, в розумінні М. Грушевського, розпадається 
на два взаємозалежні фактори -  зовнішній та внутрішній. “Зовнішня 
історія” -  це об’єктивні наслідки людської діяльносте, “внутрішнє 
життя” -  переломлення соціяльних умов у свідомості людей, суспільна 
свідомість. Завданням дослідника М. Грушевський проголошує віднай
дення діялектичного зв’язку, взаємодії об’єктивного і суб’єктивного 
чинників історії40. Об’єктивними є для історика природно-соціяльні 
умови, під впливами яких формуються суб’єкти історії -  “народи- 
нації”. В цьому аспекті незаперечними є впливи на теорію М. Гру
шевського географічного напрямку в позитивізмі.

У “Нарисі...” М. Грушевський викладає свою концепцію 
наскрізної історії єдиного “південно-руського” народу від полян і 
деревлян до входження Київщини до складу Литви. Ці ідеї молодий 
історик запозичив від старшої генерації -  М. Максимовича, М. 
Костомарова, В. Антоновича. Під їхнім впливом М. Грушевський 
сформулював також історіософську тезу про двоїстість у суспільному 
устрої давньої Русі. Два елементи (фактори) в політичному житті Русі 
удільно-вічевого періоду бачились історику -  “земська, автономна, 
суверенна община, що обнімає собою всю землю, та одноосібна влада, 
що спирається на дружину”, причому “...ці два елементи іноді 
конкурують та стикаються”41. Ця історіософська теза обґрунтову
ватиметься дослідником і в подальшій творчості. Так, у праці, 
представленій 1892 р. на магістерський іспит, М. Грушевський називав 
князя як представника дружинного начала і віче як орган -  представник 
общини, “двома стихіями, двома основними факторами вічевого 
устрою руської історії*”42.

Проте вже в “Нарисі...” деякі історіософські конструкції 
народницької традиції зазнали певної трансформації. Так, на відміну 
від поглядів М. Костомарова та В. Антоновича, в книзі М. Грушев-

39 М. Грушевський, Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця 
XIVстоліття, Київ, 1991, стор.352-354.

40 Там же, crrop.V.
41 Там же, стор.301.
42 Державний архів міста Києва (далі -  ДАК), ф. 16, оп. 465, спр.1039, арк.9.
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ського ми не знаходимо апології федеративному устрою Київської Русі, 
більше того -  в ній відсутній сам термін “федерація”. Історик говорить 
лише про “племенні відмінності”, які “не заглушили потягу до осіб
ності”, як про причину роздріблености єдиної держави і про посилення 
ролі земства в окремих землях і, як наслідок, про “земську автономію”, 
що спирається на общинно-дружинний елемент43.

У “Нарисі...” спостерігається також відхід від деяких позити
вістських установок. Так, на відміну від клясичних позитивістів, уче
ний не боїться будувати певні гіпотетичні конструкції історіософського 
характеру. Бідність джерел змушує М. Грушевського відвести значне 
місце для гіпотетичного елементу. “Я вважаю, -  писав він, -  що з 
одним “методом математичним”, в розумінні підведення підсумків ка
тегоричними твердженнями джерел, наука не піде далеко; вважаю, що 
всяка гіпотеза має право на існування, якщо для неї є підстави, якщо 
вона взмозі пояснити що-небудь і не суперечить безспірним даним 
науки”44. М. Грушевський відкидає також позитивістську схематизацію 
історичного процесу, для нього важливо підмітити “індивідуальну 
фізіономію” кожного історичного феномену. Взагалі, історичний про
цес для дослідника є поступальним та нерозривним, континуальним: 
“епоха київської історії*” -  це лише “сполучна ланка” між попередньою 
та наступною епохами.

Цікавою є методологічна сторінка твору. Як представник Київ
ської документальної школи, М. Грушевський особливу увагу звертає 
на роботу із джерелами. Через їх бідність та малоінформативність у 
деякі історичні періоди (наприклад, післямонгольський час) 
“Київщина... складає в історії пусте місце”, тому досить часто автору 
приходиться “більше гадати, ніж стверджувати”. Вчений дуже прискіп
ливо і суворо досліджує наявні джерела, як пише він сам, піддає їх 
“інквізиційним тортурам”. Гостра нестача писемних свідчень заставляє 
дослідника вдаватись до різноманітних методологічних прийомів. Так, 
успішно використовує М. Грушевський ретроспективний та генетич
ний методи, метод історичних паралелей. Вчений сміливо висуває та 
обґрунтовує гіпотези, оскільки навіть “...невдала гіпотеза веде за со
бою більш ґрунтовну та правдоподібну”.

Широко використовує М. Грушевський дані археології, особ
ливо в розділі, присвяченому економічному розвитку Київської Русі. 
При вивченні побуту та життя Русі, пише М. Грушевський, “... на 
допомогу літературним джерелам приходить археологічний матеріял і 
заповнює деякі пробіли у небагатих свідченнях писемних джерел”45.

Вдається дослідник також до методів порівняльного мовознав

43 М. Грушевський, Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця 
XIVстоліття.., стор.57-58, 501.

44 Там же, стор.УІ.
45 Там же, стор.370.
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ства. Критикуючи погодинську теорію про масову міграцію жителів 
Київщини після монгольської навали, М. Грушевський як аргумент 
наводить лінгвістичні дані.

Важливе місце в “Нарисі...” відведено роздумам про роль осо
би в історії. Щоденник М. Грушевського доніс до нас його вагання 
щодо етичності оцінювання історичних діячів. Молода людина, що 
знаходилась під впливом християнського світогляду, співвідносить 
історичну оцінку із заповіддю Христа “не судіте” 6. Ця проблема 
настільки гостро стала перед Михайлом, що за допомогою він зверта
ється до єромонаха. І навіть після того, як останній пояснив, що нічого 
недоброго немає в науковій оцінці, сумніви у юнака ще залишились. 
Врешті-решт М. Грушевський доходить висновку, “що іноді судити не 
гріх -  судити з обов’язку, що історична праця єсть теж обов’язок для 
суду, що тра тільки судити правильно, не вдаючи з своїх думок 
конечну істину”47.

Погляди М. Грушевського на роль особи в історії виникли та 
формувалися на основі суперечливих інтелектуально-наукових течій. 
Це, безперечно, романтична та позитивістська історіософії, а також 
“переломлення” цих напрямків наукової думки через призму 
народництва В. Антоновича та лібералізму М. Драгоманова.

У “Нарисі...” ми знаходимо переважно позитивістське став
лення до ролі особи в історії як до продукта “обставин” свого часу. Так, 
наприклад, для М. Грушевського “Мономах не піднімався над своїм 
часом; було би абсолютно несправедливо вважати його засновником 
нових шляхів. Мономах не був чудом століття, як його деякі нази
вають, а лише одним із видатних його представників...”48. У цій праці 
вченого можливо вичленити основні риси авторської концепції проб
леми ролі “героїчної індивідуальносте” в історії. Багато ідей, викла
дених в “Нарисі...”, лягли в основу оцінки історичних діячів у головній 
праці історика -  “Історії України-Руси”. Це, насамперед, уже згадувана 
оцінка конкретної історичної особи як продукту обставин певної доби. 
Так, в оцінці істориком Мономаха як ідеального князя, що сам входить 
у справи своєї землі, не покладаючись на підручних, М. Грушевський 
спирається на ту шкалу цінностей, яка була характерна для часів життя 
князя. Така сама оцінка дається і його синові Мстиславу. Князі є 
одночасно продуктами і провідниками ідей та принципів удільно- 
вічового ладу (незважаючи навіть на централістичне спрямування їх 
зовнішньої політики), проводячи принципи толерантности до земства, 
намагаючись весь час мати на своїй стороні суспільну думку. Таким 
чином, головним аспектом в оцінці істориком Мономаха та його сина

46 М. Грушевський, Щоденник (1888-1894pp.).., стор.84.
47 Там же, стор.108.
48 М. Грушевський, Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця 

XIVстоліття.., стор.134.
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виступають як відповідність “духові епохи”, так і відповідність народ
ним ідеалам, зрозумілість народові його політики та її корисність для 
окремої землі в цілому, включаючи не тільки привілейовані верстви, 
але й народні маси.

У “Нарисі...” піднімається також проблема “усвідомлености” 
дій конкретної історичної особи як критерій оцінки її ролі в історично
му процесі. Князі, які є продуктами своєї доби, приносять своїми діями 
користь чи шкоду Україні-Русі. Так, князі Всеволод та Андрій Бого- 
любський виступають як руйнівники економічного добробуту та полі
тичної системи Київщини. Але М. Грушевський оцінює їх по різному, і 
критерієм оцінки є насамперед усвідомлення цими історичними особа
ми наслідків своїх дій. Так, Всеволод, розхитуючи політичний устрій 
Русі, закликаючи на її землі половців, був, на думку історика, “несвідо
мим руйнівником”, який за своїми династичними цілями не міг перед
бачити та усвідомити наслідки своїх дій49. Андрій Боголюбський -  це 
вже навпаки -  “свідомий руйнівник”, він виступає ініціятором зміни 
удільно-вічового ладу владою “князів-самовладців”. Він ясно усвідом
лював різницю між суспільним устроєм в Південній Русі та створюва
ним ним ладом в своїй отчині. М. Грушевський вважав, що саме свідо
ме прагнення захитати підвалини удільно-вічового ладу штовхає його 
на погром Києва як морального центра цього устрою. Як бачимо, уже в 
цій ранній роботі історик підходив до проблеми ролі свідомої волі 
конкретної історичної особи, сформованої певними обставинами жит
тя. Грушевський переконаний, що індивід здатний активно і свідомо 
впливати на оточуючі його обставини життя, на історичні процеси.

Впливи позитивізму на концепції М. Грушевського просте
жуються у підходах ученого до розгляду ґенези нації як “соціяльного 
організму” та формування суспільної структури. Використовуючи дані 
Іпатієвського літопису, дослідник дає генетично-структурну аналізу 
формування соціяльної структури полянського племені: “Літописець 
зберіг уявлення про той час, коли плем’я складалось із окремих сімей
них общин... сім’ї ці повинні були об’єднатися у дрібні общини; остан
ні, в свою чергу, об’єднувались у земські округи -  це ясно видно із 
центрального “значення деяких київських міст, як Білгород, Вишгород, 
Васильків...”50. Ми бачимо картину росту з “соціяльної одиниці” дав
нього суспільства -  сім’ї, племінної організації, показану цілком у ро
зумінні закону “інтеграції -  диференціяції” Г. Спенсера. Диференціяція 
відбувається також аналогічно до Спенсерової теорії. За Спенсером, 
саме війни народжують військову верству та правлячі групи. Так само і 
М. Грушевський твердить, що, за аналогією з історією інших племен та 
народів слід вважати, що “поява дружинного елемента викликана була

49 Там же, стор.165.
50 Там же, стор.290.
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нападом чужинців та необхідністю оборони...”51
Із сказаного вище випливає, що у своїй першій синтетичній 

праці М. Грушевський орієнтувався в цілому на історичні погляди В. 
Антоновича, висловлюючи при цьому і власний погляд на те чи інше 
явище. Це помітно при аналізі його поглядів на рушійні сили істо
ричного процесу, розуміння ним сутности устрою Русі в удільно-віче- 
вий період. Такого роду розбіжності зрозумілі: твори М. Грушевського 
створювались через 20-40 років після появи концептуальних праць М. 
Костомарова та ранніх праць В. Антоновича. І, незважаючи на сильний 
вплив цих теорій, на історика не могли не вплинути інші, більш 
актуальні для кінця XIX ст. концепції, насамперед економізм. Водночас 
слід зазначити той факт, що ранні праці М. Грушевського перебували в 
рамках позитивістської парадигми.

Перша монографія М. Грушевського була прихильно сприйнята 
науковим середовищем. П. Голубовський, І. Філевич, П. Мілюков у 
своїх критичних відгуках високо оцінили ерудицію та дослідницький 
хист молодого дослідника, оригінальність і самостійність його теоре
тичних побудов52.

Після закінчення університету свої студії над історією України 
М. Грушевський продовжив у магістратурі53. Темою магістерської 
дисертації, за порадою В. Антоновича, було обрано історію Барського 
староства. Керувати роботою магістранта було доручено В. Антоно
вичу та В. Іконнікову54. Текст дисертації докладно проаналізовано у 
післямові М. Крикуна до перевидання “Барського староства”, тому ми 
коротко зупинимось на теоретичних особливостях праці. Слід зазна
чити, що з методологічного боку дисертація багато в чому подібна до 
“Нарису історії Київської землі”, хоча її теоретичні ознаки менш чітко 
простежуються внаслідок того, що праця, за словами автора, була 
“дуже спеціяльна”55. Структура роботи є типовою для такого роду по
районних досліджень школи Антоновича. Взагалі вона може бути 
визначена як історико-географічне та суспільно-політичне досліджен
ня. Характерними також для творів М. Грушевського є ґрунтовність

51 Там же.
52 П.Г. [Голубовський П.В.], “Грушевский М. Очерк истории Киевской 

земли...”, Киевская старина, 1892, т.ХХХУПІ, стор.431-438; И.П. Филевич, “Обзор 
главнейший сочинений и статей по западнорусской истории за 1891 год”, Славянское 
обозрение, СПб., 1892, т.1, стор.418-421; Русская мысль, 1893, кн.З, стор.188-192. Огляд 
був поданий без імені автора.

53 Докладніше про зарахування М. Грушевського до магістратури та про 
магістерські роки див.: М.Г. Крикун, “Магістерська дисертація Михайла Грушевського”, 
Михайло Грушевський, Барське Староство. Історичні нариси ХУ-ХУІІІ ст., Львів, 1996, 
стор.577-622; Л. Зашкільняк, “М.С. Грушевський у Київському університеті (1886-1894 
рр.)”, М.С. Грушевський, Щоденник (1888-1894рр.).., стор.222-255.

54 ДАК, ф.16, оп.465, спр.1028, арк.65 зв -  66.
55 М. Грушевський, “Автобіографія, 1906”.., стор.201.
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опрацювання джерел і повнота відображення їх змісту в дослідженні. 
Особливу увагу в тексті приділено критиці джерел. Наприклад, розгля
даючи дарчі грамоти, що фіксують пожалування шляхті земель, М. 
Грушевський зауважує: 1) “Роздача грамот на осадження сіл... може 
бути прийнята доказом колонізаційного росту тільки з оговірками: з од
ного боку... подібні грамоти іноді служили лише санкцією вже здійсне
ного заселення, з другого осадження насправді часто не проводилося”; 
2) “На свідчення грамот про запустіння не завжди можна покластися: 
одержувачеві [грамоти] завжди вигідно було представити маєток менш 
цінним, пустинним”; 3) “...дуже часто одержання дарчої грамоти, особ
ливо для тубільців, служило лише санкцією уже раніше здійсненого 
заволодіння, заселення, і звичайний запис грошової суми служив влас
нику лише гарантією, що маєток не буде випроханий “під ним” будь- 
ким іншим”56.

Своє теоретичне бачення проблеми М. Грушевський виклав у 
вступі до дисертації. Він був переконаний, що “южнорусская” історія, 
“окреслена працями попередніх поколінь істориків, вимагає для пере
вірки і більш міцного обґрунтування багатьох своїх положень якомога 
детальних досліджень, які, поряд із застосуванням порівняльного ме
тоду, одні мають належно пояснити чимало дуже важливих питань, 
дотепер вирішуваних зовсім по-різному, зважаючи на те, під яким ку
том зору вони розглядаються”. Проте “поряд із вивченням схожих 
явищ у різні часи і в різних місцевостях, я визнавав би дуже корисним 
якомога детальне вивчення різних явищ внутрішньої історії в її тери- 
торіяльному зв’язку: на певній території можна спостерігати ті конк
ретні відносини, що в них виступали між собою при зустрічі різні істо
ричні чинники, їх взаємодію і зв’язок, між тим як в інших випадках 
вони вивчаються більш або менш in abstracto”; такий підхід -  це “ніби 
пробні свердловини, котрі дають можливість простежити у ґрунті роз
ташування пластів... я визнаю дуже потрібним детальне вивчення сус
пільного устрою і відносин у будь-якому певному районі, який має 
достатню кількість матеріялів”5 . Таким чином, дослідник виступає 
прихильником мікроісторичної аналізи та індивідуалізуючого підходу, 
пориваючи тим самим із позитивістською методологією. Проте мікро- 
історичне для нього не є самоцінним, це лише підстава для кращого 
усвідомлення процесів макроісторичних. Так, М. Грушевський застері
гав, що в його завдання не входить “складання повної історії Барського 
староства”; саме староство, пише історик, “цікавить мене остільки, 
оскільки представлені ним факти доповнювали, уясняли, ілюстрували 
більш загальні явища південноруської історії в польський період”58.

56 Михайло Грушевський, Барське Староство. Історичні нариси XV-XVIII cm., 
Львів, 1996, стор.42-43, 92.

57 Там же, стор.ІІІ.
58 Там же, стор.У.
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Отже, як методологічний прийом учений пропонує так званий метод 
зміни масштабів -  коли дослідницька увага спочатку сфокусовується 
на мікроісторичних процесах та індивідуальному в історії, а потім 
фокус зменшується, вводячи тим самим індивідуальне в систему 
макроісторичних процесів. Така “зміна фокусів” дозволила М. Грушев- 
ському позбутися позитивістської соціологізації та схематизації, збе
регти відчуття індивідуального в історії. Історик і надалі широко ви
користовує діялектику індивідуалізуючого та генералізуючого підходів 
до вивчення минувшини, намагається створити її багатогранний образ.

Теоретичні положення дисертації були переважно навіяні В. 
Антоновичем, оскільки базувались на: прискіпливій увазі до ролі об
щини (міської); кількісному накопиченні матеріялів та їх критиці 
(принцип документалізму); порівняльній аналізі подібних явищ в різ
них землях (порівняльно-історичний метод); розгляді аналізованих 
проблем цілісно, з урахуванням всіх структурних зв’язків (принцип 
холізму); дослідженні явища в його внутрішній еволюції (генетичний 
метод); інтегральному баченні історії.

Наукова критика дуже прихильно сприйняла появу книги М. 
Грушевського. Рецензенти відзначали, що робота київського магістран
та -  “цінний внесок у скарбницю ... південноруської історії”, “у всій 
повноті представляє картину внутрішніх, економічних відносин” у Бар- 
ському старостві, “подає тим самим історичний взірець, вказує ніби 
норму тих же відносин в інших українських староствах подібної генези 
й категорії”59.

Сучасні дослідники історії Поділля також високо оцінюють 
“Барське староство” М. Грушевського, зокрема М. Крикун зазначає: 
“Час, що минув після появи праці Грушевського, переконливо довів, 
що вона залишається унікальним дослідженням..., а вивчення питань, 
охоплених тут Грушевським, мало зрушило з місця відтоді, як працю 
було видано... Своєю працею Грушевський склав другий нелегкий 
іспит на наукову зрілість. Нею, разом із “Нарисом історії Київської зем
лі”, було закладено міцний фундамент для дивовижно стрімкого його 
злету як вченого, передусім для створення багатотомної “Історії 
України-Руси”60.

Поряд із написанням магістерської дисертації М. Грушевський 
паралельно розробляє інші аспекти української історії, що вилилось у 
цілий ряд статтей, опублікованих на сторінках київської та львівської 
наукової періодики. Всього за час перебування в Київському універ
ситеті М. Грушевський написав дві монографії, понад 20 статей та 
рецензій, підготував до друку два обширні томи документів.

59 Н.В. [Н.В. Молчановський], “Рец. на: Грушевский М.С. Барское старост
во...”, Киевская старина, 1895, т.ХЬУІІІ, стор. 103-112; Kwartalnik Historyczny, Lwów, 
1897, г. XI, rozprawy, s.64-73.

60 М. Крикун, Цит. пр., стор.607.
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Знаковою в творчості М. Грушевського стала його стаття “Гро
мадський рух на Вкраїні-Руси в XIII віці”, що була опублікована в пер
шому томі “Записок НТШ” у 1892 р. Ця робота стала першою, де 
концентровано викладено теоретичні погляди молодого історика. Роз
виваючи концепцію історії Київської Русі, накреслену попередньо в 
“Нарисі історії Київської землі”, М. Грушевський змальовував бороть
бу двох суспільних чинників у давній Русі -  земельної громади і князів
сько-дружинного устрою. Як приклад такого протистояння він наво
дить справу так званих “болохівських людей” у середині XIII ст., котрі 
виступили проти підпорядкування галицько-волинському князю Да
нилу Романовичу, вважаючи за краще залишитись під контролем татар, 
які не втручались у справи громади, а вимагали лише сплати данини61.

З історіософського погляду робота цікава як ілюстрація позити
вістської концепції “прогрес-регрес”. Визначаючи власні пріоритети, 
М. Грушевський відкидає позитивістське бачення держави як гаранта 
суспільного порядку і миру. Історик застосовує прагматичний принцип 
при оцінці тієї чи іншої історичної ситуації. Для нього вихідним пунк
том є “інтереси громади”, хоча й зауважується роль держави “яко куль
турної і поступової форми”. Тому прогресивною держава вважається 
тоді, “коли вона дає запомогу духово-моральному, економічному й 
політичному розвитку громади”. Тогочасна держава, вважає історик, не 
могла задовольнити всім прагненням громади, а отже цілком нормаль
ним та історично-виправданим є протест громади, що вилився у 
руйнуванні державних структур та створенні форм самоуправління. 
Якби цього не сталося, пише М. Грушевський, -  “сили народні мали б 
гинути марно в дріб’язковій колотнечі, громада -  скніти в апатиї; на
родне життя мало б іти на регрес”62 [підкреслено мною -  В.Т.]. А це, 
згідно з просвітницько-народницькими переконаннями вченого, була 
би набагато більша втрата для “громадсько-політичного прогресу”.

Авторська оцінка дій болохівців неоднозначна, вона забарвлена 
позитивістською концепцією про визначальну роль у суспільному 
прогресі культури та освіти. Тому реформаторство татарських людей -  
“не найлучча, не найпряміша стежка” прогресу давньоруського сус
пільства. Низький рівень політичного виховання та освіти призвів до 
руйнації державних форм управління, тоді як більш прогресивним, 
зазначає дослідник, було б їхнє реформування. Питання про історичне 
значення дій болохівців М. Грушевський залишає відкритим -  “за се не 
беремося гадати”, але вся стаття просякнута оскарженням взаємозни- 
щувальної боротьби громади та князя, що врешті-решт призвело до 
панування чужої влади.

61 М. Сергієнко [Грушевський М.], “Громадський рух на Вкраїні-Руси в XIII 
віці”, Записки НТШ, Львів, 1892. т.1, стор.1-28.

62 Там же, стор.28.
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М. Грушевський не був першовідкривачем “болохівської теми”, 
проте саме він дав їй перше історіософське тлумачення. Стаття викли
кала жваву дискусію в українській історіографії XX ст., стала підста
вою для звинувачення її автора у “патологічному народництві”. 
Сучасні дослідники доводять, що трактування “болохівців” як громад
ського руху не вичерпувало проблеми, оскільки йшлося про політику 
осадництва і підтримки татарського населення в українських землях.

Зазначимо також, що стиль, методика і джерельно-теоретичний 
рівень статті молодого історика відрізнялись від праць тогочасних ук
раїнських істориків, віддзеркалюючи нові явища в європейській істо
ріографії, пов’язані з посиленням уваги до теоретично-пізнавальних ас
пектів історичної науки. Такий стиль не відразу був сприйнятий у сус
пільстві. У щоденнику М. Грушевський зазначив, що в галицькій “Зорі” 
його статтю у першому томі “Записок” назвали “заспеціяльною”63.

Цінність статті, на нашу думку, полягає в тому, що в ній 
вперше теоретично обґрунтовано народницьку тезу про специфічну для 
української історії дихотомію суспільного устрою.

Важливою стаття М. Грушевського є також при реконструкції 
його методологічних поглядів. Основою методологічної структури вче
ного залишаються методи критичного джерелознавства -  порівняльно- 
текстологічний та комбінаційний. М. Грушевський критично оцінює 
об’єктивність джерел, оскільки літописці були прихильниками князів
ської влади і тому про “самостійницький рух є дуже мало відомостей”. 
Долаючи “джерельний голод”, дослідник вдається до найрізноманітні
ших методологічних прийомів. На перше місце в праці виступає порів- 
няльно-історичний метод. Вважаючи бажання громади “вибитись з-під 
влади князя” поширеним у тогочасних історичних обставинах, дослід
ник наводить порівняльні характеристики громадсько-князівського 
устрою в різних регіонах Київської Русі. М. Грушевський доходить 
висновку, що змагання громади до самоуправління -  поширена тенден
ція давньоруського суспільства. Активно користається також учений 
можливостями генетичного та ретроспективного методів, знаходячи за
родкові форми “громадської непокори” в домонгольські часи та прис
кіпливо аналізуючи свідчення літописців XIV ст.64. Характерним для 
теоретичних побудов М. Грушевського є метод історичних паралелей, 
це дозволяє досліднику створити широке історичне тло, на якому більш 
рельєфно проглядає досліджувана ним проблема. “Про загальний 
устрій громад, -  зазначає він, -  про їх відносини до Татарів маємо дуже 
цікаве поданнє, хоч воно належить до часів пізніших, до XIV в., й дає 
нам основу властиве для анальогій в давній литовсько-руській літопи

63 М. Грушевський, Щоденник (1888-1894рр.).., стор.197.
64 Там же, стор.24.
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си”65. На відміну від позитивістів учений широко використовує т. зв. 
“гіпотетичний метод” -  конструює схеми історіософського характеру. 
Ці та деякі інші методи (загально-наукові, кількісні та ін.), скомбінова
ні в оригінальну методологічну структуру, дозволили М. Грушевсько- 
му аргументовано висвітлити суспільно-політичні відносини в Україні 
в XIII ст. Узагальнюючи спостереження над методологічною концеп
цією М. Грушевського, відзначимо її подібність до теоретичних схем 
представників джерелознавчо-позитивістської парадигми (синтез дже
релознавчої методики школи Ранке із принципами позитивістської ме
тодології -  фактографізмом, історизмом, об’єктивністю та ін.).

В подальшій своїй творчості М. Грушевський неодноразово 
звертався до “болохівської теми”, розвиваючи тезу про поширеність у 
різних регіонах Русі синдрому “татарських людей”66. Болохівська проб
лема стає для вченого символічною в українській історіографії -  
“objecta litis старшої й новішої генерації*”. Так, символом старшої гене
рації була дискусія про “Копирев кінець”, тобто суто археологічний 
предмет наукових пошуків. Молодше ж покоління істориків перено
сить акцент своєї дослідницької уваги на суспільно-політичні пробле
ми, які їхніми попередниками вважались надто небезпечними з огляду 
на ідеологічну наповненість67. Слід відзначити, що М. Грушевський 
тонко підмітив тенденцію не лише в українській, але й в європейській 
історіографії кінця XIX ст., коли на зміну вузькій заспеціялізованості 
прийшли дослідження широкого спектру національних, соціяльних та 
політичних проблем історичного розвитку. Ці зміни були викликані за
гальною кризою клясичної парадигми науки та зростаючими впливами 
модерністських теорій.

Крім основної роботи, М. Грушевський не закидав рецензійно- 
бібліографічних справ. Уже в його ранніх рецензіях проглядають влас
ні історико-теоретичні погляди. Так, аналізуючи праці А. Ролле та JI. 
Фінкеля, вчений особливу увагу звертає на джерелознавчі студії поль
ських істориків. Рецензент схвалює критичність у ставленні до джерел, 
намагання авторів зібрати якнайдрібніші відомості68.

Слов’янознавчій проблематиці присвячено рецензію М. Гру
шевського, надруковану у львівській “Правді” під назвою “Нова крити
ка неославянофільства”. В ній змальовується еволюція російського сло
в’янофільства і його трансформація у неославізм, який прагнув обґрун

65 Там же.
66 Див. напр.: М. Грушевский. “К вопросу о Болохове”, Чтения Историчес

кого Общества Нестора-Летописца, 1893, кн.7, стор.3-10.
67 М. Грушевський, “Рец. на: Дашкевич Н. Еще разыскания и вопросы о 

Болохове и Болоховцах...”, ЗапискиНТШ, 1899, т.ХХХ, стор.5-7.
68 М.Г. [М. Грушевський], “Рец. на: Dr. Antoni J. [Rolle]. Opowiadania 

historyczne. Seria siódma. Lwów, 1891”, Киевская старина, Київ, 1891, Т.ХХХІУ, 
стор. 157-158; Його ж. “Рец. на: Dr. L.Finkel. Okopy Świętej Trójcy, dwa epizody z dziejów 
Polski. Lwów, 1889”, Там само, стор. 159-160.
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тувати виняткову роль Росії серед інших слов’янських народів необхід
ністю збереження існуючих консервативних підстав імперії, що намага
ються зберегти своєрідність слов’ян на противагу космополітському 
впливові Заходу. М. Грушевський вважав таку еволюцію слов’янофіль
ської ідеології цілком закономірною, оскільки вона спиралася на ідеї 
“месіянізму”, національної виключносте, на уявлення, що “свій народ 
має зовсім окремі, незвичайні ознаки, котрі далеко ліпші, важніші...”. 
Натомість він робить наголос на тому, що національний рух “повинен 
бути щиро демократичний ... подібно до того як ми поважаємо права 
особистосте і гидуємо рабством”69. Рецензент виступав рішучим про
тивником ідей слов’янської єдносте, вважаючи, що вони вступають у 
суперечність з ідеями гуманізму і демократії, самовизначення народів, 
незалежно від їх расової або племінної приналежносте.

Окремий блок рецензій присвячено працям про українську 
шляхту М. Стороженка та О. Єфименко. Ці огляди стали етапними у 
розробці власної концепції М. Грушевського щодо еволюції україн
ської шляхти, яка, на його думку, в силу егоїстичних прагнень до со- 
ціяльних і політичних привілеїв зрадила свої національні традиції70. 
Аналізуючи працю О. Єфименко, М. Грушевський дещо романтично 
підкреслював, що національно-визвольна війна середини XVII ст. зап
ровадила “найдемократичніший громадський устрій”, який фактично 
скасував становість суспільства. Але дальші невдачі української демок
ратії виникли через брак у народу “громадського і політичного вихо
вання, освіти і свідомосте; а тогочасна українська інтелігенція, ви
хована на шляхетській ідеології, не могла зрозуміти прагнень народу; 
вона була здатна побудувати лише “копію Речі Посполитої*”. І тоді, -  
пише М. Грушевський, -  народ виступив проти власної шляхти, чим 
скористались сусіди України. Вчений докладно обґрунтовує зовнішні 
та внутрішні причини такого явища, покладаючи вину за такі наслідки 
на саму шляхту71. На прикладі цієї рецензії ми бачимо подальше роз
гортання М. Грушевським позитивістсько-народницької тези про слаб
кість в українському суспільстві національної самосвідомосте та полі
тичної культури, і, внаслідок цього, існування віковічної двоїстосте та 
антагоністичности в ньому. Визначення М. Грушевським “освіти та 
культури” як необхідних умов національного поступу промовисто пе
регукувалось із поглядами його вчителя В. Антоновича на завдання 
українського руху.

Отже, становлення історіософсько-методологічної концепції М.

69 Хлопець [М. Грушевський], “Нова критика неославянофільства”, Правда, 
Львів, 1893, т.ХІХ, стор.567-568.

70 [М. Грушевський], “Українська шляхта в ХУІ-ХУІІ вв.”, Правда, Львів, 
1889, т.ІІІ, вип.ІУ, стор.67-71. Авторство рецензії встановив Л.О. Зашкільняк.

71 Хлопець [М. Грушевський], “Нова розправа про українську шляхту”, 
Правда, Львів, 1892, т.ХІІ, вип.35, стор.63-64; вип.36, стор.185-192.
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Грушевського як елементу фахової підготовки історика-дослідника 
відбулось у Київському університеті. Процес зростання його професіо
налізму, формування наукового світогляду проходив паралельно із 
процесом “секуляризації свідомости” -  звільнення її від паралізуючих 
впливів християнського аскетизму. Взаємовплив цих процесів призвів 
до створення цікавої синтези християнської етики із принципами 
світської науки. Це сприяло появі могутніх стимулів для освіти та нау
кової діяльносте М. Грушевського, що значною мірою пояснює диво
вижні здобутки молодого історика на терені професійної історіографії 
за неповних вісім років.

Узагальнюючи наведений вище матеріял, доходимо висновку, 
що формування теоретичних поглядів видатного історика проходило 
кількома шляхами. Перший -  офіційний, впровадження його відбува
лось через нормативні університетські курси. Сам М. Грушевський ду
же тепло згадує лекції В. Антоновича, В. Іконнікова, І. Лучицького, що 
допомогли йому краще зорієнтуватися у безмежжі наукових проблем та 
відкривали перед молодою людиною дослідницькі перспективи різно
манітних історіографічних шкіл та напрямів. Оскільки нормативні кур
си, за словами М. Грушевського, часто були перевантажені “зайвою 
інформацією”, особливу роль у формуванні його як історика-професіо- 
нала відіграли семінари. В дослідницьких семінарах Ф. Фортинського, 
В. Іконнікова та В. Антоновича закладено було солідний багаж знань та 
умінь у галузі теоретичного та практичного джерелознавства. Саме в 
цих семінарах М. Грушевським були написані перші наукові праці, що 
відбивають етапи формування його теоретичної моделі.

Проте, за словами М. Грушевського, заняття в університеті “не
багато могли дати по тім, що приносив з собою добре розвинений і 
обчитаний в якійсь спеціяльності студент”72. Тоді молода людина вда
ється до іншого ефективного шляху формування свого світогляду -  
самоосвіти. Завдяки щоденниковим записам, конспектам та бібліотеч
ним реєстрам книг, ми можемо досить повно відновити приватну лек
туру історика. Він читає та аналізує літературу з найрізноманітніших 
галузей -  економіки, філософії, мовознавства. Особливо багато (і це 
зрозуміло) М. Грушевський студіює історіографічну літературу та 
першоджерела. Саме завдяки самоосвіті студент знаходиться в курсі 
тогочасних теоретичних пошуків, виробляючи у себе оригінальну сис
тему історіософсько-методологічних поглядів. Свою теоретичну мо
дель він створює на основі пізнавальних можливостей позитивістської 
історіографічної парадигми.

Найбільш впливовим у формуванні теоретичних поглядів М. 
Грушевського був третій шлях -  неофіційне спілкування із про
фесорами університету і насамперед із В. Антоновичем. Саме під його

72 М. Грушевський, “Автобіографія, 1906 р.”..., стор.199.
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керівництвом початкуючий історик звів у цілісну систему різноманітні 
теоретичні погляди. Вище відзначався переважаючий вплив ідей В. 
Антоновича на історіософські та методологічні конструкції ранніх 
праць його учня. Зазначимо, що Грушевський-студент не без критики 
сприймав теоретичні вподобання свого вчителя. Ця еволюція позначи
лась вже на першому монографічному дослідженні М. Грушевського, 
де у дещо іншому теоретичному ключі розглянуто рушійні сили історії, 
деякі аспекти суспільно-політичного життя Київської Русі тощо. Вже в 
ранніх працях вимальовується “теоретичне обличчя” М. Грушевського: 
він виразно виступає прихильником культурно-історичної та соціяль- 
но-економічної історії. Внаслідок поєднання цих різних освітніх чин
ників молодий історик заклав міцний теоретичний фундамент під свій 
науковий світогляд.

Узагальнюючи сказане, зробимо спробу реконструювати теоре- 
тико-методологічні погляди раннього М. Грушевського та звести їх у 
систему.

Історіософські погляди М. Грушевського оригінально поєдну
вали в собі здобутки романтичної, просвітницької та позитивістської 
філософських систем. Суб’єктами історії для вченого є окремі “народи
-  нації*”, які складаються під впливом об’єктивних умов. Ці умови у М. 
Грушевського явно переважають, “тяжіють” над суб’єктивними чинни
ками (“народами -  націями”). Розвиток суб’єкта (народу) підпорядко
вується ідеї загального прогресу людства в цілому, який є здобутком 
всіх цивілізаційних суб’єктів. Кожний народ виступає окремою індиві
дуальністю з властивими для нього етнічно-культурними рисами. Ру
шіями поступу народу, згідно з позитивістською “теорією факторів”, 
М. Гру шевський визначає різні чинники: економіку, культуру, політич
ні відносини. Проте часто в його творах превалює економіко-культурне 
пояснення історичних процесів. Роль особи в історії вчений інтерпре
тує в дусі позитивізму: видатні діячі минувшини для нього -  “продукти 
суспільних обставин”, що своєю діяльністю цілком підкоряються 
об’єктивним історичним умовам. У кращому випадку, вони можуть бу
ти “каталізаторами” прогресивних змін, але знову ж за умови наявнос
те сприятливих обставин. Така історіософська система була деякою мі
рою суперечливою, оскільки вимагала цілісного розуміння “народу -  
нації*” як єдиної і незмінної спільноти, що не піддається соціяльній 
диференціяції.

Більш збалансованою була методологічна система М. Грушев
ського. В її основі лежав принцип критично-аналітичного документа
лізму. Особливу увагу вчений звертав на критику джерел та методи 
джерелознавства. Історичні факти досліджувались згідно з науковими 
принципами історизму, об’єктивносте, холізму, що дозволило вченому 
дати інтегральне бачення досліджуваних процесів. Серед методів мето
дологічного апарату М. Грушевського виокремлюються загальнонау-
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кові та спеціяльно-наукові. Серед загальнонаукових відзначимо істо
ричний, логічний, метод абстрагування (сходження від емпіричного до 
теоретичного), системно-структурний метод, евристичний (в терміно
логії М. Грушевського “гіпотетичний”). Із спеціяльно-наукових методів 
М. Грушевський найчастіше використовував порівняльно-історичний, 
ретроспективний, генетичний, типологічний. Ці методи були викори
стані вченим для дослідження історичної еволюції українського на
роду. Така методологічна структура була найпоширенішою наприкінці 
XIX ст. і найбільш ефективною в умовах становлення української 
історіографії. Типологічно вона поєднувала в собі джерелознавчу мето
дологію німецької історичної школи Л. Ранке та основні принципи нау
ковосте, що їх синтезувала позитивістська філософія. Подібна методо
логічна концепція була пропагована дослідниками позитивістського 
напрямку та знайшла відображення у тогочасних підручниках з методо
логії історії (наприклад, “Методологія історії*” Е. Бернгейма чи “Вступ 
до історичної науки” Ш. Ланґлуа та Ш. Сеньобоса).

Даючи загальну оцінку “київським” рокам життя та творчосте 
М. Грушевського, Л. Зашкільняк слушно зауважив: “Як би ми не нама
гались підійти до оцінки “київського” періоду життя історика, незапе
речним залишатиметься той факт, що саме тоді і саме в конкретному 
науковому середовищі Київського університету народився високопро- 
фесійний вчений і талановитий дослідник минулого, який у своїй праці 
намагався органічно поєднувати наукову об’єктивність і глибоку пова
гу до власного народу”73.

73 Л. Зашкільняк, “М.С. Грушевський у Київському університеті (1886-1894 
рр.)”..., стор.254.


