
ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

НАЙВИДАТНІШИЙ ІСТОРИК УКРАЇНИ 
МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ 
(У 50-ліття смерти: 1934-1984)

Лю бомир Винар

Написання суцільної істор ії України рано, ще в ки ївських 
часах, стало моєю задуш евною  гадкою , до певної міри, 
питанням чести своєї й свого покол іння... Сю  роботу я уважав 
задачею свого  життя.

М. Груш евський, Автобіографія, Київ, 1926 (стор. 15).

Але Груш евський залиш ив велику і страш ну для ворогів 
українства спадщ ину. Це історія України-Руси  Груш евського, 
кам інь краєугольний укра їнсько ї істор іограф ії... Це його схема 
укра їнсько го  процесу. Це його історична ідея України — 
синтеза нашої істор ії й перспектива наш ого майбутнього...

О. О глоблин, ” М. Груш евський і укра їнське  національне 
в ід родж ення” , Український історик 1964, 2-3.

25 листопада 1984 року минає 50 років з дня смерти Михайла 
Сергійовича Грушевського, найвидатнішого історика України, 
провідного організатора українського наукового життя і видат
ного суспільно-політичного діяча. Діяльність і творчість Михайла 
Сергійовича творять цілу епоху в інтелектуальному, науковому і 
національно-культурному розвитку нової України. Він, побіч Тара
са Шевченка і Івана Франка — цієї ’’всеукраїнської трійці” націо
нально-державного відродження української нації — належить до 
унікальних і найвизначніших постатей в історії України.

Відзначення 50-ліття смерти Грушевського випадає на час, 
коли українська нація, як і за його життя, знаходиться в стані 
смертельної боротьби за збереження її національних і культурних 
цінностей, які визначають її самобутність. Нагальна русифікація 
української культури, української мови, розгром українського 
наукового життя, переслідування українських науковців і діячів 
культури теперішньою російсько-радянською владою за допо
могою українських яничарів — все це так нагадує часи Грушев
ського, коли він боровся за самобутність української культури з 
російською царською владою і зі своїми рідними малоросами, які 
допомагали нищити український національний рух. І на історіо-

Автор статті викладає в Кентськом у ун іверситеті (штат О гайо), є 
засновником  і довгол ітн ім  редактором ж урналу Український історик.
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графічному фронті також бачимо багато подібностей і паралель
— за Грушевського в передреволюційній історичній історіографії 
домінувала імперська концепція ’’загальноросійської культури 
«общерусского народа» і історії” , а в теперішній радянській 
Україні домінує псевдонаукова концепція ’’нової історичної 
формації радянського народу” , яка базується на спільності похо
дження і історично-культурного розвитку російського і україн
ського народів. І, дійсно, ’’загальноросійська національність і 
культура” в минулому і ’’радянський народ” із своїм центром в 
Москві в теперішньому — це невипадковий збіг обставин. Ці дві 
російські історіографії і політичні концепції пов’язані безпосеред
ньо з руйнівним процесом русифікації України і її культури. Так 
само як це було в часи Грушевського, коли він провадив нещадну 
боротьбу з ворогами українства, з гробокопачами української на
ції.

У цей переломний період в житті української нації ще більше 
відчувається потреба призадуматися і оцінити творчу спадщину і 
діяльність Грушевського як засновника української новітньої на
ціональної історіографії, як батька української державности в 
1917-1918 роках. Він, як історик і творець історії, заслуговує на 
повне і об’єктивне вивчення дослідниками історичного розвитку
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України і Східньої Европи. Розмір нашої статті не дозволяє висвіт
лити всі ділянки його діяльности і творчости, тому обмежимся 
лише обговоренням однієї ділянки творчої спадщини Грушев
ського — української історії, що була головною сферою його на
укових досліджень. Вже маємо достатню історіографічну пер
спективу, щоб наново схарактеризувати та оцінити його провідні 
історичні концепції, які традиційно розглядалися українськими і 
неукраїнськими дослідниками в контексті ’’народницької” і 
’’державницької” шкіл в українській історіографії і тим самим 
причинилися до неповної, а часами, суб’єктивної аналізи його 
історичної творчости.

Наукова творчість Грушевського розвивалася в рамках його 
науково-організаційної діяльности, яка охоплює його внесок у 
розбудову установ, що вже існували, або творення нових науко
вих українознавчих центрів, які займалися науково-історичними 
дослідженнями та вивчали інші ділянки українознавства. Саме 
тому, для кращого розуміння його історіографічної спадщини, хо
тілося б коротко накреслити життєвий шлях Грушевського, з 
наголошенням його ролі в творенні і розбудові організаційної 
структури наукового українознавства, яка стала основним фунда
ментом для відродження і розвитку української національної 
культури.

1. Життєвий шлях і науково-організаційна діяльність

У 1904 році Франко, Володимир Гнатюк, Степан Томашівсь- 
кий і інші співробітники Грушевського писали з нагоди його 10- 
літньої діяльности в Галичині:

...д іяльність Михайла Груш евського  була головним осередком , коло 
яко го  згуртувалися в ідокремлені давні й нові сили. Укра їнська  істо 
рія, л ітература, етнограф ія й етнологія , а за ними інші науки ... пере
стали лежати облогом, або ледво прим ітивно обробленим полем як 
було доси. В парі з науковим рухом п іш ов небувало доси зр іст 
видавництв і видне п іднесення осв ітнього  рівня в сусп ільности, а 
вплив його відбився корисно  на всім публичнім  ж иттю ... Коли сьо
годн і справді почалося на укра їнськи х  землях весняне світання й 
нове життя розбудж ує давно давлену над ію  кращ ої будучности на
роду найнещ асливіш ого з нещасних — то істор ія колись згадає в тім 
переломовім моменті імя М ихайла Груш евського, як того, що вказу
вав укра їнській  інтел ігенц ії нові д ороги  й охороняв її в ід  ідейної блу
канини та повторення знаних історичних пом илок.1

1. В. Гнатю к, Д. Коренець, І. Кривецький, Ст. Том аш івський, Іван 
Ф ранко , "Передмова” , Н ауковий зб ір н и к  присвячений проф. М ихайпови  
Груш евськом у ученикам и і прихильникам и з нагоди Його десят иліт ньої 
н а уково ї праці в Галичині (1894-1904) (Львів: Видання Ком ітету, 1906), 
стор. V II-V III.
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Це правдиве свідчення співробітників і учнів Грушевського про 
його ролю в науковому і інтелектуальному житті галицької 
України приводить нас до основного питання: звідки взялося в 
Грушевського стільки знання, ідейного горіння і велетенської 
енерґії, що протягом 10-літньої наукової діяльности у Львові він 
став головним організатором наукового життя і визнаним авто
ритетом серед широких кіл галицької інтелігенції? Які провідні 
ідеї керували Грушевським в його науковій діяльності? Відповідь 
на ці засадничі питання знаходимо в його автобіографічних за
писках, його творах, а також спогдах сучасників.2

Грушевський походив із священичого роду Грушів, що осів в 
Чигиринському повіті на Київщині в 18 ст. Він народився 29 верес
ня 1866 року в Холмі, де його батько Сергій викладав у греко- 
уніятській гімназії. Проте, свої молоді роки, починаючи від 1869 
p., Михайло Сергійович провів на Кавказі, куди його батько пе
реїхав на посаду директора народних шкіл. Від 1880 року він 
навчався в клясичній гімназії в Тифлісі, яку успішно закінчив в 
1886 році. Саме тоді формувався світогляд і наукові зацікавлення 
молодого Михайла. Тут треба підкреслити три чинники, які при
чинилися до кристалізації його світовідчування в молоді роки: 
вплив родини, зокрема його батька Сергія; українознавча лектура 
і його зацікавлення красним письменством, яке виявилося в ран
ній літературній творчості. Сергій Грушевський прищепив синові 
любов до рідного краю — ’’його природної красоти, етнографіч
них особливостей, мови, пісні, поезії” .3 Вже на гімназіяльній лаві 
він зачитується працями М. Костомарова, П. Куліша, А. Скальков- 
ського та інших дослідників історії і побуту України. Тоді вже 
помітно на його світоглядових засадах вплив Івана Нечуя- 
Левицького в ділянці художньої літератури і вплив Костомарова у 
формуванні його суспільних поглядів. Вже на гімназіяльній лаві

2. З автобіограф ій Груш евського  згадаймо: Автобіографія (Львів, 
1906, власним накладом); Автобіографія (Київ, 1926, власним накладом); 
” Як я був колись белетристом ” , Під зорями (Київ: В-во Рух, 1928), стор. 5- 
18. Автор цієї статті перевидав з прим іткам и київську автоб іограф ію  1926 
року: Л ю бом ир  Винар, Автобіографія Михайла Грушевського з 1926 року 
(Н ью -Й о р к— М ю нхен: Укра їнське  історичне товариство, 1981), 47 стор. Це 
видання м істить також  передрук ”Як я був колись белетристом ” і окрем у 
студ ію , присвячену аналізі ки ївсько ї автобіограф ії. Порівняльне до 
сл ідж ення двох автобіограф ій Груш евського  подане в нашій праці Авто
біографія Михайла Грушевського з 1906 і 1926 років як джерело до вив
чення його ж ит т я і творчости (Н ью -Й орк: Укра їнське  історичне това
риство. Серія Груш евськіяна, ч. 1, 1974), 36 стор. Цитати з автоб іограф іч
них праць Груш евського  беремо з наш ого видання 1981 року.

3. М. Груш евський, Автобіографія ..., стор. 7.
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Михайло пробує свої творчі сили і пише кілька оповідань, які 
завдяки Нечуєві-Левицькому були друковані в львівському Ділі і 
херсонському альманахові Степ.Л Ранні твори молодого 
Михайла, зокрема оповідання ”Бех аль Джугур” віддзеркалюють 
здоровий стихійний націоналізм їхнього автора. У згаданому творі 
він підкреслює любов до рідного народу і ненависть до понево
лювачів. Про це Грушевський виразно пише в своїй літературній 
автобіографії: ”Я писав, як український патріот і противник 
насильства і експлуатації колоніяльних народів т. зв. високо
культурними” .5 Вже тоді він емоційно переживав, як писав, 
читаючи Задачи украинофильства Костомарова, "недоробле
ність українського відродження, розпорошеність інтелігенції, 
занедбання нею свого обов’язку перед безликою і безсовітньою* 
народньою масою, відречення від славного минулого, від скарбів 
рідної народности...” — це все він вважав ’’всесвітньою ганьбою і 
безчестям, яке крило й мене, й всі живі покоління — поскільки б 
вони не захотіли приложити рук до того, аби з того безчестя очис
титися” .6

Такі були ідейні настанови молодого Грушевського, який вже 
тоді вирішив присвятити себе справі національного відродження 
українського народу, спершу в ролі українського письменника (в 
найраніший період своєї творчости), а трохи згодом вирішив ви
брати шлях дослідника української історії. Крім того, в гімназі- 
яльні роки Михайло Сергійович виявив надзвичайну працьови
тість і волю і, як пізніше згадував, мав замилування ”до якнай
більших напружень волі” .

На наступному етапі свого життя між 1886-1894 роками Гру
шевський студіював і провадив наукові досліди на історично- 
філологічному факультеті Київського університету. Там він 
розпочав свою наукову працю під керівництвом Володимира 
Антоновича, провідного українського історика і громадського 
діяча. В цей час Грушевський вже був автором поважних історич
них праць,7 які здобули йому загальне визнання в науковому світі 
як винятково здібного історика.

4. Д осл ідж ення ранньої творчости і д іяльности Груш евського  подане 
в: Л ю б ом ир  Винар, М олодіст ь Михайла Груш евського  (М ю нхен: УІТ, 
1967), 36 стор.

5. М. Груш евський, ” Як я був колись белетристом ” , цит. пр., стор. 9. 
*Б езрадною  — Ред.
6. Там таки, стор. 43.
7. М. Возняк, ”Ол. К ониський  і перші томи З а п и со к” (3  додатком  йо

го листів до М итроф ана Дикарева), Записки  НТШ , т. 150 (1929), стор. 375. 
Про наукову сп івпрацю  Груш евського  з Антоновичем див.: Л. Винар, Мо-
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В цей київський період він ґрунтовно перейшов архівні мате- 
ріяпи, що пізніше дало великі плоди в опрацюванні Іст орії Укра- 
Їни-Руси. Також в ті часи завдяки Антоновичеві і Олександрові 
Кониському Грушевський брав участь в українському громадсь
кому житті Києва, а також нав’язав зв’язки з Галичиною. Можна 
сказати, що в дійсності молодий історик мав двох ’’хрищених 
батьків” : Антоновича в науковій праці і Кониського — в суспільно- 
громадській діяльності. Вони обидва мали головний вплив на 
формування історіософічного і громадського світогляду Михайла 
Сергійовича в ранньому періоді його наукової і громадської праці. 
Вони безпосередньо причинилися до виїзду Грушевського до 
Львова як зв’язкового і посередника між Великою Україною і 
Галичиною в справі розбудови наукової бази української націо
нальної культури. Недаром Кониський писав у своєму листі від 4. 
V. 1984 року до М. Дикарева у зв’язку з виїздом історика на 
зайняття катедри історії до Львівського університету:

П орад ійте нашій вельми важній новині: на катедру істор ії у Львові 
ц ісар 9 кв ітня затвердив звичайним проф есором Груш івського. О со
бисто  для мене — се невимовно велика радість!.. От се момент, з 
яко го  почнеться істор ія  нашої національної освіти і культури! Праця 
моя не погибла і д ож ив таки я до  сего спод іваного  часу!..6

Кониський не помилився в своїй прогнозі. Діяльність Грушев
ського в Галичині (1894-1913) на форумі Наукового товариства 
імени Шевченка, у Львівському університеті і в українських освіт
ніх і громадських установах повністю розкрила його геній в на- 
уково-організаційній і культурно-освітній праці.

Наукова праця Михайла Сергійовича розвинулася в трьох 
головних напрямах: 1) розбудова НТШ, яке під його проводом 
стало неофіційною фактичною українською академією наук; 2) 
розгортання колосальної видавничої діяльности, пов’язаної перш 
за все з заснуванням, за і н і ц і а т и в о ю  Грушевського, Української 
руської видавничої спілки (1889), а також започаткування видання 
Літературно-наукового вісника (1889) та публікацій цілої низки 
наукових серійних видань НТШ;9 3) підготова і виховання нових

лодіст ь М ихайла Груш евського; Зв ’язки М ихайла Сергійовича з Конись-
ким проаналізовано в праці М арка Антоновича, ” 0 . К ониський  і М. Гру
ш евський” , У кра їнський  іст орик, том. 21 (1984).

8. Там таки.
9. Д окладна  аналіза науково-видавничої праці Груш евського  в Гали

чині подана в нашій м онограф ії М ихайло Груш евський і Наукове Това
рист во  ім. Т. Ш евченка, 1892-1930 (М ю нхен: Д н іпрова  хвиля, 1970), стор. 
17-27.
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кадрів українських істориків, головно його студентів зі Львівсько
го університету, які творили нову історичну школу Грушевського і 
репрезентували українську наукову національну історіографію.

Яку провадив Грушевський наукову політику і як розумів він 
завдання НТШ? Відповідь на це засадниче питання знаходимо в 
його записці до загального збору НТШ від 1898 року, яка вислов
лювала думку, що наукове товариство має стати ’’осередком на
укової роботи на рідній мові, особливо в галузях безпосередньо 
звязаних з нашим краєм і народом, скупити коло себе якнай
ширший круг наукових робітників, вірних народнім інтересам, 
організувати наукову роботу й у тій організації виховувати нових 
робітників, нові наукові кадри — сю мету, кажу, розвивало Това
риство ... енерґічно і успішно не зважаючи на тяжкі перепони, які 
стрічало на своїй дорозі” .10 Це завдання Грушевський успішно 
виконав, не зважаючи на внутрішні перепони (специфічний 
інтелектуальний і політичний клімат галицького життя) і зовнішні 
перешкоди (вороже наставления польських наукових і політичних 
кіл до розвитку української науки, культури і незадовільний 
матеріяльний стан). Михайло Сергійович вивів НТШ і українознав
ство на міжнародний форум наукового життя і тим самим заклав 
тривалий фундамент під розвиток української національної 
культури і науки. Я повністю  поділяю висновок Василя 
Герасимчука, колишнього учня і співробітника Грушевського, що 
його ’’головною і незатертою часом заслугою є те, що він видвиг- 
нув на перший плян ідейний чинник духово-культурного пог
либлення нашого народнього єства через піднесення наукою на
ціональної свідомости і національної культури. ... Бистрою аналі- 
зою і консеквентним розслідом проф. Грушевський роз’яснив 
наше національне «я», вивів наш народ з сумерку сумнівів і непев- 
ности щодо походження і своєю історією України дав нашій нації 
удовіднене право на належне їй ім’я на самостійне горожанство в 
світі” .11 Саме такі наслідки принесла науково-організаційна праця 
і наукова творчість Грушевського в Галичині.

Проте Михайло Сергійович не обмежував своєї діяльности під 
час ’’львівської доби свого життя” Галичиною. Після 1905 року він 
поширює свою наукову і громадську працю на придніпрянську 
Україну, змагаючи до всеукраїнського об’єднання наукових і сус
пільних сил українського суспільства, без огляду на кордони

10. М. Груш евський, ’’Записка для Загального збору 1898 р о ку ” , За
писки  НТШ , т. 21 (кн. І., 1898), стор. 10.

11. Василь Герасимчук, ’’М ихайло Груш евський як істор іо граф  Укра
їн и ” , Записки  НТШ , т. 133 (1922), стор. 2.
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чужих держав, що його розділювали, і ворогів українського націо
нального відродження. У 1908 році в Києві засновується під про
водом Грушевського Українське наукове товариство з завдання
ми, подібними до НТШ у Львові. Очолюючи ці два головні вогни
ща української науки у Львові і Києві, Грушевський значно 
поширює коло науковців, які займаються вивченням різних 
ділянок українознавства, одночасно закладаючи міцний науковий 
фундамент під майбутню Українську Академію Наук, яка постала 
в Києві в 1918 році.

Паралельно з консолідацією українських наукових сил Гру
шевський інтенсивно працює над своїми історичними працями, а 
також стає одним із найвизначніших українських публіцистів. 
Поява в 1898 році першого тому його монументальної Історії 
України-Руси започатковує нову добу в українській історіографії. 
Проте провідні ідеї його історичної творчости розглянемо пізніше, 
а тут лише ствердимо, що до 1904 р. він був автором 591 праці, 
які тематично охоплювали усі головні ділянки історії і інших 
галузів українознавства.12

Підсумовуючи діяльність Грушевського до 1914 року, можна 
ствердити її широкий діяпазон і багатогранність. Не було жадної 
помітної ділянки суспільного життя, в якій він безпосередньо й 
посередньо не брав би участи: розбудова українського шкіль
ництва і боротьба за український університет в Галичині, 
розвиток українського політичного життя уЛьвові і Києві (Україн
ська національно-демократична партія і Українська демократична 
партія), керування працею українських парляментських громад в 
1 і 2 Державній Думах, розбудова культурних установ і україн
ської популярної преси (Село і Засів) для вироблення націо
нального світогляду серед українських селянських мас — всі ті та 
інші почини безпосередньо в’яжуться з діяльністю історика. На 
той час, до 1914 року, Грушевський став символом всеукраїн
ського єднання і справжнім провідником українства. Недаром 
його співробітник, а одночасно і ідеологічний опонент Дмитро 
Дорошенко ствердив, що Михайло Сергійович був визнаний за 
’’провідника українського національного руху Росії” , а ’’його 
слово було для нас за тих часів законом” .13

Вибух Першої світової війни припинив на деякий час багато
гранну діяльність Грушевського, який у 1914 році повернувся до

12. Іван Л евицький, ’’Реєстр наукових і л ітературних праць проф. М. 
Груш евського ” , Науковий Збірник присвячений Проф. Михайпови Грушев- 
ському (Львів, 1906), стор. 1-64.

13. Д м итро Д орош енко, Мої спогади про давнє-минуле (В інн іпег, 
1949), стор. 83.
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Києва. Тут немає змоги обговорити причину цього рішення — мо
жемо лише ствердити, що він це зробив на вимогу українських ки
ївських діячів, зокрема членів Товариства українських поступов
ців (ТУП).14 Після приїзду Грушевського до Києва російська влада 
його заарештувала як ’’мазепинця” і ’’австрофіла” і заслала спер
шу до Симбірська, згодом до Казані, а вкінці, за посередництвом 
Російської Академії Наук, до Москви.

Революція 1917 року повернула Грушевському волю, і вже в 
березні того року він повертається до Києва і стає головою 
Української Центральної Ради, а потім першим президентом Укра
їнської Народної Республики. Це було тріюмфальним завер
шенням його попередньої діяльности як провідника національ
ного відродження, найвидатнішого українського історика і 
провідного громадсько-політичного діяча. Цей період держав
ного будівництва Грушевського, який охоплював усі сектори 
українського національного життя, вимагає повної, об’єктивно- 
наукової переоцінки і нове насвітлення, а не ідеологічних або 
публіцистично-емоційних інтерпретацій ”3 перспективи років” . 
Грушевський будував українську державу на широкій демокра
тичній основі, яка охоплювала усі сектори національно-громад
ського життя. Вистачить докладно переглянути тогочасні Вісти з 
Центральної Ради (1917), оф іц іоз Центральної Ради, щоб 
зрозуміти та охопити динаміку і діяпазон державного будівництва 
’’батька Грушевського” , як тоді його називали в Україні. Ця 
державність творилася в надзвичайно складних умовах револю
ційної боротьби і міжнародних ускладнень. Не зважаючи на всі 
перешкоди, Україна під проводом Грушевського стала суверен
ною і незалежною державою, демократичною республікою, 
звичайно, з усіма її позитивами і неґативами. Політичний заповіт 
Грушевського тієї доби знаходимо в збірці його статтей На порозі 
Нової України (Київ, 1918).

У 1919 році Грушевський, відсунений політичними діячами від 
державного будівництва, виїхав до Чехо-Словаччини, а згодом до 
Австрії і оселився в Бадені біля Відня. Тут він наново розгортає 
наукову і громадсько-політичну діяльність. Окремої уваги заслу
говує постання Українського соціологічного інституту за його 
ініціятивою, під егідою якого вийшла низка цінних наукових 
публікацій. На еміґрації він також започаткував працю над фунда
ментальною Історією української літератури (останний четвер
тий том вийшов у Києві в 1925 році). До 1922 року він був поважно

14. М. Груш евський, ’’Л ист М. Груш евського  до Е. Ф арин яка  з 12. І. 
1923” , У кра їнський  іст орик  (ч. 1-2, 1977), стор. 118-119.
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заанґажований в лівому крилі Української партії соціялістів- 
революціонерів, де він редаґував періодичний орган Борітеся- 
поборете. Проте еміґраційна атмосфера не сприяла Грушев- 
ському.і він після деяких міркувань вирішив повернутися на Укра
їну, що зробив в 1924 році. Дослідник діяльности Грушевського 
стоїть перед засадничим питанням причини повернення най- 
видатнішого історика і першого президента УНР до Києва. Ця 
справа вимагає окремого і об’єктивного дослідження. Тут можемо 
лише вказати на дві головні причини: бажання Грушевського про
довжувати працю над Історією України-Руси, яка не була 
можливою на еміграції, і прагнення ділити долю українського на
роду на рідних землях та причинитися до дальшого розвитку 
української національної культури. Грушевський був прекрасно 
обізнаний з тодішньою політичною ситуацією в Україні і ще в 1923 
році писав, що ’’дотеперішня «самостійність» Укр. Республики 
була чистою іронією: однаково всім правила купка большевиків 
московських ... так їх [українців — /7. В.] стероризували роз
стрілами, арештами, засланнями, що бояться пальцем рушити” .15 
Не зважаючи на загрозу, за дозволом більшовицької влади, Гру
шевський повернувся до Києва.

Черговий київський період діяльности Михайла Сергійовача 
характеризується його активною науково-організаційною і твор
чою працею: він очолює Історичну секцію ВУАН, відновлює укра
їнознавчий журнал Україна, творить численні наукові комісії в 
Академії, очолює катедру історії України і започатковує цілу низ
ку серійних наукових публікацій в рамках ВУАН. Він також керує 
працею багатьох істориків, так що можна говорити про постання 
київської історичної школи Грушевського в 1920-их роках як орга
нічне продовження львівської. А головне — Грушевський має 
змогу тепер продовжувати свою працю над дальшими томами 
Іст орії України-Руси. Під натиском, а пізніше під терором більшо
вицької влади він не міняє своїх історіографічних концепцій і не 
приймає марксистських концепцій історії України. Більшовикам 
не вдалося використати авторитету Грушевського в своєму 
інтересі. Він не складав жадних бажаних більшовицькою владою 
заяв і не йшов на будь-які компроміси в справах самостійности 
української нації і її культури. Навпаки, його учні і інші історики 
прийняли історичну схему Грушевського як основу української 
національної історіографії. Отже конфлікт між Грушевським і 
більшовицькою владою був неминучий. Починаючи вже від 1926

15. О. М. (О. Степаниш ина), ’’Останні дні життя акад. М. Груш евсько
го ” , Наш і д н і (ч. З, 1943).
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року, більшовики п ідготовляю ть плян л ікв ідац ії історичних 
установ Грушевського в Академії, а в 1929 р. зачинають його 
систематично реалізувати. Спершу історика обвинувачують в 
’’буржуазному націоналізмові” , ’’буржуазному світоглядові” , а вже 
в 1931 році йому приписують керівництво ’’українським націо
нальним центром” , який мав бути однією з головних українських 
’’націонал-фашистських” організацій. Протягом 1929 і 1930 років 
більшовики ліквідують історичні установи Грушевського, його 
видання і ’’реформують” ВУАН з ’’буржуазної” на пролетарську. 
Рівночасно проводяться арешти учнів і співробітників Грушев
ського. Самого історика в 1931 році НКВД заарештовує і піддає 
допитам у Харкові, а за короткий час його депортують до Москви, 
де він проживає під сталим наглядом НКВД. Тут від нього знову 
вимагають декларацій на користь радянської влади, але Грушев
ський відмовляється і це прискорює його несподівану смерть. В 
жовтні 1934 p., під час побуту в Кисловодську на Кавказі, Грушев- 
ський дістає інфекцію чиряка на карку, зазнає операції і неспо
дівано вмирає.16 Знаючи вороже наставления Грушевського до 
більшовицької влади і вплив його творів на українське суспіль
ство, а також більшовицьку ’’систему” ліквідації небезпечних для 
них людей, немає сумніву, що його смерть була передчасна. Так
25 листопада 1934 р. перестало битися серце великого українця.

Хоч російсько-більшовицька влада розгромила історичні 
установи Грушевського, знищила його родину, а також його 
видання, проте вона не виграла головної битви. Не вдалося 
більшовикам знищити його творчої спадщини, його історичної 
схеми і його історіографічних концепцій, цієї, як вдало підмітив 
Олександер Оглоблин, страшної спадщини для ворогів україн
ства. Як знаємо, в Україні боротьба проти Грушевського і його 
творчости далі триває і у зв’язку з теперішньою русифікацією 
української науки і культури набирає ще більшої гостроти. Тому 
бажаємо бодай коротко висвітлити провідні ідеї його історичної 
творчости і визначити місце Грушевського в сучасній українській 
історичній науці.

Далі буде

16. Про обставини смерти Груш евського  див.: Григор ій  К остю к, ’’Та
ємниця смерти академ іка  М. С. Груш евського ” — На маґіст ралях доби  
(Торонто: В-во ’’С м ол оскип” , 1983), стор. 9-30.
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ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

НАЙВИДАТНІШИЙ ІСТОРИК УКРАЇНИ 
МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ
(У 50-л іття смерти: 1934-1984) (II)

Лю бомир Винар

2. Замітки про історіографічну спадщину Грушевського

Михайло Грушевський був не лише найвидатнішим органі
затором українського наукового життя, але рівночасно і найви
значнішим істориком України. Його творча спадщина охоплює 
понад дві тисячі бібліографічних одиниць, з яких більша частина 
становила його наукові, науково-популярні і публіцистичні статті, 
присвячені різним періодам і ділянкам української історії. Само
зрозуміло, що в цій статті неможливо обговорити, навіть і по
верхово, цю винятково багату історіографічну спадщину історика, 
яка вимагає окремого, обширного монографічного дослідження. 
Тут можна обмежитися лише кількома спостереженнями і корот
кими коментарями до головних історіографічних концепцій Гру
шевського, які домінували в його головних творах.

Якщо сьогодні ставити питання про найважливіший внесок 
Грушевського в українську історіографію, то відповідь має бути 
недвозначна: впровадження істориком самобутньої схеми укра
їнського історичного процесу, яка лежить в основі української 
національної історіографії, і опрацювання монументальної ана
літично-синтетичної Іст орії України-Руси, яка мала вирішальний 
вплив на розвиток української історичної науки в 20 ст. І Дмитро 
Багалій, один із найвидатніших українських істориків не поми
лявся, коли твердив у 1926 p., що Грушевський є ’’найзаслуже- 
ніший історик України” , а його Історія України-Руси була першою 
монументальною синтетичною працею, побудованою на окремій 
схемі, яка відповідає вимогам європейської методології і ’’під
водить підсумки усієї попередньої української історіографії.17 В

Початок статті див. Сучасність 1984, 11.

17. Д. Багалій, ’’Слово” , Ювілей Акад. М. С. Грушевського 1866-1926 
(Київ, 1927), стор. 8.
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іншій своїй праці Багалій, який не належав до приятелів Грушевсь- 
кого, дав таку характеристику і оцінку схеми Грушевського:

Я властиво визнаю схему М. С. Грушевського за правильну щодо 
української історії; вона правильна і з теоретичного, і з практичного 
боку, бо український народ жив історичним життям протягом більш, 
ніж тисячеліття, здобув собі з великими труднощами свою власну 
територію, витратив колосальну енергію, щоб її охороняти та нею 
користуватися, утворив за цей час націю...18

Тому що вищезгадана схема Грушевського лежала в основі його 
Іст орії України-Руси та інших його історичних праць і була 
визнана українськими істориками як національна схема україн
ської історіографії, почнемо наші роздумування від обговорення 
цієї схеми.

3. Історична схема Михайла Грушевського

У 1904 р. Грушевський опублікував на сторінках збірника 
петербурзької Академії наук свою працю ’’Звичайна схема «рус- 
скої» історії й справа раціонального укладу історії східнього сло
в’янства” , в якій виступив з науковою критикою російської схеми 
історії східньоевропейських народів, і рівночасно запропонував 
свою історичну схему історичного розвитку українського, російсь
кого і білоруського народів.19

Ця наукова схема стала основою його Іст орії України-Руси та 
інших історичних і українознавчих дослідів. Вона була визнана і 
прийнята українськими істориками в Галичині, в 1920-их роках у 
радянській Україні і на еміграції і в своїй основі стала головною 
схемою української історичної науки за життя Грушевського і 
після його смерти.

У чому ж полягає значення схеми Грушевського, яку він нау
ково обґрунтував в Іст орії України-Руси, а теоретично з’ясував у 
вищезгаданній статті? У першу чергу він відкинув гіпотезу-схему 
російських істориків (М. Карамзін, С. Соловйов, В. Ключевський і 
ін.), які обстоювали концепцію ’’общерусскої” народности, історії 
і культури, яка властиво була виявом російського історіографіч

18. Д. Багалій, Нарис іст о р ії У кра їни на соц іяльном у економ ічном у  
ґрун т і (Київ: Українська Академія Наук, 1928), стор. 81.

19. С борник ст ат ей по с л а в я н о в ід ін ію ,  вип. 1. Під ред. акад. В. 
Ламанського (СПб: Імп. Академія Наук, 1904), стор. 298-304. Статтю 
Грушевського передруковано в: Михайло С. Грушевський, Вибрані т вори  
(Нью-Йорк, 1960), стор. 202-224. Цитати в дальшому тексті цієї статті 
подаються з вищезгаданого передруку.
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ного шовінізму й імперіялізму і неґувала історичний розвиток 
українського і білоруського народу. Грушевський уважав, що 
немає ’’общерусскої історії” , а тим більше ’’общерусскої” народ
ности. Він писав, що пов’язання Київської держави з її суспільно- 
політичнимукладом і культурою,з Володимиро-Московським кня
зівством 13 і 14 ст. не витримує наукової критики. ” Ми знаємо, — 
писав Грушевський, — що Київська держава, право, культура 
були утвором одної народности, українсько-руської; Володимиро- 
московська — другої, великоруської” . Отже штучне сполучення 
української і московської історії в середньовіччі не має об’єктивної 
історичної бази. Взаємини Київської держави з Московською він 
порівнював до взаємин Римської держави з її ґальськими провін
ціями, ”а не переємства двох періодів у політичнім і культурнім 
житті Франції” (стор. 204). Рівночасно у своїй схемі Грушевський 
встановлює періодизацію українського історичного процесу, а 
також відповідну історичну термінологію. Рання історія, Київська 
держава, Галицько-Волинська держава є органічно пов’язані полі
тичними, етнічними і культурними процесами українського народу. 
Вони знаходять своє продовження в Литовсько-Польській дер
жаві. Отже Грушевський наголошував тяглість і нерозривність 
української історії від її ранньої доби, через середньовіччя аж до 
нового періоду історії України. Саме тому він називає свій осно
вний твір Історія України-Руси, пов’язуючи природну нову і стару 
історичну назву України. Український історичний процес охоп
лював цілість діяння і життя українського народу на його території 
від найдавніших часів до доби Грушевського. У цьому контексті 
історіографічної схеми історика Грушевського цілком слушно 
можна вважати батьком української національної історіографії, 
яка розвивалася на основі його історичної схеми. Осип Гермайзе 
мав підставу твердити, що Грушевський ставить дослідження іс
торії України ”на цілком український ґрунт, не тільки по суті, але 
по формі. Бо український елемент у попередних учених дуже 
часто був обережно прихований, затемнений з причин цензурного 
переслідування та інших подібних обставин” .20 Проте Грушевський 
пов’язував свою схему з історіографічною спадщиною своїх по
передників, без огляду на їхню езопівську мову. У статті, при
свяченій О. М. Максимовичеві, він писав:

Але коли я піввіку пізніше брав сміливість договорювати сі тези до
останнього слова, протиставляючи віками усвяченій російській схемі
Східнього Словянства — московсько-династичній, — схему, подик-

20. Осип Гермайзе, ’’Сорок років діяльности акад. М. С. Грушевсь
кого” , Життя і революція (Київ) 1926, 10, стор. 95.
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товану реальними взаємовідносинами східнє-словянських народ
ностей; коли я трактував київську добу, як стару добу української 
історії, і позволив собі називати Ярославів і Мономахів українськими 
князями, накликуючи гнів, глузування і доноси хранителів казьон- 
ного православія, самодержавія і народности, перед котрими мусів 
застьобувати на всі ґудзики свій віцмундир наш старий ректор, — я 
тільки назвав поіменно ті тези, ті погляди, ті зіставлення, які давав 
сей наш перший ректор, і після нього розвивали великі продов
жувачі його діла — Костомаров, Антонович, Драгоманов.21

Справді, як багато могли б навчитися з цих рефлексій Грушевсь
кого деякі українські історики, які д іють на Заході, і замість 
продовжувати працю Грушевського, поширювати і доповнювати 
його схему, плутаються в своїх історіографічних гіпотезах про 
походження українського народу і не продовжують кращих тради
цій української національної історіографії. Автор цих рядків пов
ністю погоджується з Дорошенком, що ’’основною заслугою проф. 
Грушевського перед українською історіографією є те, що він 
уґрунтував і впровадив в учений вжиток схему історії українського 
народу на цілім просторі його історичного життя” .22

Тепер виринає засадниче питання про ставлення українських 
істориків, які живуть і займаються наукою в радянській Україні і 
на Заході, до схеми Грушевського. Як відомо, радянські історики 
змушені діяти у системі тоталітарного режиму, дотримуватися 
директив КПРС, не маючи змоги вести самостійні історичні дослі
дження. Вони відкидають схему Грушевського, яка підважила 
головні історіографічні концепції передреволюційної російської 
історіографії, а також радянську схему історії України. їхнє на- 
ставлення до схеми і історичної творчости Грушевського чітко 
представлені в недавно виданій Історіографії іст орії Української 
РСР Л. Коваленко:

Видання зовні солідної багатомової ’’Історії України-Руси” лише 
прикривало ідейну нікчемність і наукове банкрутство націоналістич
ної історіографії. Усі трафаретні вигадки буржуазних націоналістів 
Грушевський здобрив власним соусом — ’’схемою історії України” . 
Суть її полягала в двох постулатах: 1) історія нібито розвивалася по 
колах, піднесення змінюються занепадами, 2) загальноросійської 
історії нібито не може бути, а історію українського народу слід 
розглядати не лише без будь-якого зв’язку з російською, а й у 
цілковитім відриві від неї. ...Новою у Грушевського була лише 
особлива посилена антиросійська спрямованість, та не проти ца

21. Михайло Грушевський, "Малороссійскія пЬсни Максимовича і 
століття української наукової праці” , Україна (Київ) 1927, 24, стор. 5-6.

22. Д. Дорошенко, Огляд української іст оріограф ії (Прага: Укра
їнський університет в Празі, 1923), стор. 197.
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ризму. російських поміщиків і буржуазії, а проти російського на
роду.*-4

Картина цілком ясна. Вона повністю віддзеркалює теперішній 
трагічний стан української радянської історіографії, яка є служкою 
російськорадянського режиму і його політичної пропаганди. Ця 
псевдонаукова історіографія не має нічого спільного зі справж
ньою українською історичною наукою. Українські історики, які 
проживають на Заході, продовжують кращі традиції української 
національної історіографії, базованої на історичній схемі Гру
шевського. Вони не прийняли її як якусь застиглу ’’історіографічну 
догму” — навпаки, вони її критично проаналізували, відповідно 
поширили і допровадили до 20 ст.2-'* Тут треба підкреслити, що 
періодизація і термінологія історії України, ці дві інтегральні 
частини схеми Грушевського, були також прийняті дослідниками 
історії української літератури, етнографії, економіки та інших 
наукових ділянок, пов’язаних із вивченням життя українського 
народу і його суспільних інституцій. У цьому ширшому контексті 
історіографічна схема Грушевського з її доповненнями стала 
рівночасно схемою наукового українознавства.

4. «Історія України-Руси» і інші праці історика

У своїй автобіографії Грушевський писав, що опрацювання 
суцільної історії України було задачею його життя, задушевною 
мрією і справою чести його і його покоління. Це завдання у 
головній і\,;ірі він виконав. 1898 рік, коли у Львові з ’явився перший 
том його капітальної Іст орії України-Руси, і 1934 рік — рік смерти 
Грушевського — охоплюють повних тридцять шість років, про
тягом яких Грушевський систематично реалізував задачу свого 
життя (друга частина 9 тому Іст орії України-Руси з ’явилася в 
Києві 1931 p., а останній 10 том історії вийшов вже після смерти 
історика в 1936 р. за редакцією його доньки Катерини). На додаток 
до цього, Грушевський був автором біля 2.000 праць, які охоплю

23. Л. Коваленко, Іст оріограф ія іст о р ії У кра їнсько ї РСР  (Київ: В-во 
"Вища школа” , 1983), стор. 107-108.

24. Для прикладу згадаймо праці таких дослідників: Олександер 
Оглоблин, Проблема схеми іст о р ії Укра їни 19-20 ст оліт т я  (Мюнхен: 
Українське історичне товариство, 1973); Ярослав Пастернак, В а ж л и в і 
проблеми ет ногенези укра їнського  народу в св іт л і археологічних дос
л ід ж е н ь  (Нью-Йорк: Українське історичне товариство, 1971); Любомир 
Винар, ’’Проблема періодизації козацької доби” , У країнський іст орик  1963, 
1; Микола Чубатий, У кра їнська  іст орична наука  (Ф іляделфія: ’’Про
видіння” , 1971); О. Домбровський, ”До питання періодизації і термінології 
ранньої історії України” , Укра їнський  іст орик  1975, 2-3.

60

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


вали, крім історії, інші ділянки українознавства (історію літератури, 
етнографію, допоміжні історичні науки, соціологію  та ін.), які 
друкувалися різними мовами і в різних бібліографічних форматах 
(монографії, нариси, статті, рецензії, некрологи тощо). Грушевсь
кий був людиною енциклопедичного знання, великої наукової 
ерудиції, невичерпної енергії і систематичної наполегливої працьо- 
витости, і лише тим можна пояснити такий широкий діяпазон його 
наукових зацікавлень, як також і якість і кількість його наукової і 
публіцистичної творчости.

Історія України-Руси (далі: ІУР) базується на науковій схемі 
східньоевропейської історії Грушевського і є першою фунда
ментальною науковою історією України,-5 в якій проаналізовано 
багатовимірний розвиток українського народу від його ранніх 
початків до 1657 р. включно. Ця праця не обмежувалася лише 
аналізою і синтезою політичної історії України, але рівночасно 
охоплює культуру і освіту, релігійне життя, господарський роз
виток, державно-правний аспект, судівництво і всі інші головні 
аспекти історичного розвитку української нації. Якби ми мали 
визначити головну історіографічну концепцію автора цієї мону
ментальної праці — то на перше місце висувається наукове 
обґрунтування безперервности українського багатовимірного істо
ричного процесу на всій території, заселеній українським народом.

Об’єктивність і критичне ставлення до інтерпретації історичних 
явищ, аналізи історичних джерел і взагалі до реконструкції істо
ричного життя українського народу лежить в основі ІУР і інших 
історичних творів дослідника. Тому автор цих рядків повністю 
погоджується з висновком Герасимчука, що вихідним пунктом 
’’досліду автора Іст орії України є безоглядне замилування до

25. До появи праці Грушевського вже маємо перші спроби укра
їнських істориків дати загальні нариси історії України. Проте ці спроби 
мали вузьку джерельну базу і були пристосовані до вимог російської 
царської державної цензури і взагалі до політичних постулятів російсь
кого монархізму. З видатніших праць згадаймо: Исторія Малой Россіи Д.
Н. Бантиш-Каменського (1824), яка була присвячена ’’всеприсвітлішо- 
му господарю імператору Николаю Павловичу, самодержцю всерос- 
сійскому...” ; Историа Малороссии М. А. Маркевича (1842-1843, 5 томів). У 
цих і подібних працях українських істориків 19 ст. виразно помічаємо 
своєрідну синтезу ’’малоросійського” (українського) патріотизму і ро
сійської державности. Якщо йдеться про дослідження Костомарова, Ол. 
Лазаревського, М. Драгоманова, Антоновича та інших видатних укра
їнських істориків того часу, вони були присвячені окремим проблемам і 
періодам історії України, і у великій мірі, через цензуру, були писані 
езоповою мовою. Саме тому ІУР зачинає новий період в українській 
національній історіографії.
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об’єктивної правди. Остання і найбільша мета його — се від
слонити реальну дійсність і правду, як цінности самі для себе” .26

Національний характер ІУР не йшов врозріз з основними 
вимогами методології історичного досліду об’єктивного відтво
рення історичного процесу. Грушевський був суворим критиком 
української історії. Він ніколи не ідеалізував ні історичні явища, ні 
діячів. Тому апріорно він не засуджував, ані вихваляв творців 
української історії. Його аналіза і синтеза були основані на гли
бинному і критичному вивченні історичних джерел. У зв’язку з 
цим цікаво подати оцінку ІУР відомого польського дослідника 
Брікнера, який уважав, що

сей твір проф. Грушевського є похвальним свідоцтвом учености і 
всесторонности українського автора. Незмірну літературу предмету, 
археольоґічну, історичну, філологічну опанував зовсім, зокрема ро
сійську, дотепер запечатану для Европи сімома печатями; автор 
дивує нас прямо своїм начитанням ... а з цим казочним начитанням 
іде в парі бистрота ума, самостійний осуд, вироблена метода — це 
все в мірі цілком незвичайній.27

Як відомо, Брікнер не належав до відомих прихильників укра
їнської національної історіографії.

Кілька слів про головні гіпотези та висновки Грушевського в 
ІУР. Грушевський уважав антів предками українського народу. 
Він відкинув т. зв. норманську гіпотезу і ставив наголос на ролі 
наддніпрянських полян в заснуванні і розбудові Київської се
редньовічної держави. Тут треба підкреслити, що історик зовсім 
не ігнорував державного чинника в історії України, як це твердили 
деякі історики т. зв. ’’державницької школи” . Але основною ру
шійною силою історичного процесу він уважав ’’етнос” — укра
їнський народ, який, не зважаючи на різні історичні катаклізми, 
поневолення України іншими державами, польонізацію і русифіка
цію української провідної верстви в різні історичні періоди, ви
тримав і завжди був джерелом народного або національного від
родження і став тим тривалим фундаментом-цементом, який 
пов’язував різні періоди історії України. Саме народ був основою 
тяглости та безперервности українського історичного процесу. 
Правда, що Грушевський, маючи певні застереження, волів не 
ставити головного наголосу на ’’державу” , як основний фактор 
історичних дослідів. Але його пояснення на цю тему є задовільні, 
а рівночасно відповідають напрямним навіть сучасної світової

26. В. Герасимчук, "Михайло Грушевський як історіограф України” , 
цит. праця, стор. 13.

27. Там таки, стор. 8. Рецензія з ’явилася в польському журналі 
Kwartalnik historychny 1906, 20, 665.
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історіографії. Він пише:

В теорії признається давно, що головна вага повинна бути пе
ренесена з історії держави на історію народу, суспільности. По
літичне, державне життя, розуміється, чинник важний, але поруч 
нього існують інші чинники — економічний, культурний, що мають 
часом менше, часом більше значення від політичного, але в кожнім 
разі не повинні лишатися в тіні поза ним. ... Українсько-руська 
народність ряд століть живе без національної держави, під впли
вами різних державних організацій — сі впливи на її національне 
життя повинні бути визначені, але політичний фактор сходить в її 
історії в сих бездержавних століттях на підрядну ролю попри 
факторах економічних, культурних, національних.28

Отже т. зв. ’’бездержавні народи” мають свою національну історію, 
яка не збігається з державною історією країни, яка в даний період 
узурпує чи окупує територію даного народу. Це найкраще ілю
струється історією українського народу під російською, поль
ською та іншими чужими окупаціями.

В ІУР Грушевський джерельно обґрунтував, що українсько- 
руські племена стали державотворчим елементом у формуванні 
Київської держави. Хоч ця держава розпалася і не могла виробити 
тривалої великодержавної організації, проте Грушевський за
значає, що вона залишила ’’глибокі впливи на суспільнім і культур
нім життю, зблизивши українсько-руські племена, привівши до 
певної одностайности елементи суспільної і культурної еволюції у 
них, та заложивши під неї широкі підстави” .5,9 Політично-культур
ну спадщину першої державної формації Руси-України перебирає 
Галицько-Волинська держава, а не Московська, як це було прий
нято в російській передреволюційній історіографії. Надзвичайно 
важливою в ІУР є докладна аналіза культурних, с о ц і а л ь н и х , 

релігійних, економічних і інших виявів життєвости українського 
народу в його державні і бездержавні періоди. І тут Грушевський 
малює Грандіозну картину життя українського народу з його 
піднесеннями і занепадами. Багалій правильно відмітив, що в ІУР 
Грушевський вводить три доби-періоди українського життя. Пер
ший період охоплює українську середньовічну державну органі
зацію від 1 до половини 14 ст. і йому присвячено перші три томи 
ІУР. Друга — це переходовий період історії українського народу, 
який перебуває під контролем литовсько-польського державного 
організму (половина 14 ст. до 1648 p., цій добі присвячено 4, 5, 6 і 
почасти 7 томи ІУР. Останньою є третя козацька доба, якій

28. Михайло Грушевський, ’’Звичайна схема «русскої» історії...” , Ви
брані твори, цит. праця.

29. М. Грушевський, Історія України-Руси, том. З, стор. 520.
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Грушевський присвятив наступні томи своєї історії. ’’Уживши 
старої історіософічної термінології, — пише Грушевський, — сі дві 
доби українського життя — стару, княжу і новішу народню (ко
зацьку) можна назвати тезою і антитезою, що доходять до синтези 
в століттю українського відродження” (ІУР, т. 1, стор. 20). Отже 
історичний український процес Грушевський представив у формі 
Геґелевої тріяди. Проте хронологічно ІУР не доходить до доби 
українського національного відродження 19 і 20 ст. Цей період 
охоплений в його інших виданнях: Очерк истории украинского 
народа (1904), Ілюстрована історія України (1911) та інших 
популярних нарисах історії України.

До теперішнього часу томи ІУР, присвячені розвиткові укра
їнського козацтва і козацько-гетманської держави, найповніше 
опрацьовані (томи від 7 до 10), одночасно вказуючи на еволюцію 
деяких його історіографічних концепцій, про що згадаймо піз
ніше. Тепер треба звернути увагу на історичну термінологію Гру
шевського. Він уживав назви ”Україна-Русь” і ’’українсько-руський” , 
щоб, як він писав, ’’підкреслити звязки нового українського життя 
з його старими традиціями” (ІУР, т. 1, стор. 2). Він також перший 
упровадив назву ’’східньослов’янський” для означення всіх схід- 
ньослов’янських народів. Цей термін згодом прийнявся в світовій 
історіографії. Можна б лише побажати, щоб теперішні українські 
дослідники ранньої і середньовічної історії придержувалися тер
мінології і схеми Грушевського, яка до сьогодні є найраціональ- 
нішою в дослідженні національних історій українців, білорусів і 
росіян.

Підсумовуючи наші думки про ІУР треба ствердити, що це є 
унікальний і переломовий твір в українській і світовій історіо
графії. Грушевський, як геніяльний історик, передав нам монумен
тальну реконструкцію українського історичного процесу, який 
охоплював усі ділянки історичного життя українського народу і 
його розвиток від часу народження до нової історичної доби. До 
сьогодні ІУР, без огляду на те, що деякі її частини вимагають 
доповнення і поширення на основі нових, зокрема археологічних 
джерел, є неперевершеним історіографічним дослідженням, що 
досі не має собі рівних і заслуговує на переклад на англійську та 
інші світові мови. Джеймз Томсон, автор фундаментального на
рису світової історіографії, повністю зрозумів монументальність 
ІУР і значення Грушевського як ’’найбільшого історика України” . 
Він пише:

Його 9-томна (sic) історія, написана по-українськи, це монумент 
ерудиції, справжня енциклопедія досліджень цілого покоління 
українських, російських, німецьких і польських учених. Цією працею 
Грушевський, який головував у парляменті, що проголосив незалежну
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Україну (тимчасово) у 1917 p., дав своєму народові наукову базу 
його національної ідеології,30

Інший видатний науковець Джордж В. Сімпсон пише, що:

В українській історіографії ім’я Михайла Грушевського височить над 
усіма іншими іменами. Його 10-томна (sic) Історія України та 5-томна 
Історія української літератури являють собою величезне досягнен
ня. ... Не лише для української історії, але й для історії всієї Східньої 
Европи праця Грушевського абсолютно потрібна.31

Отже, деякі українські установи та вчені, які взяли на себе 
зобов’язання перевидати ІУР англійською мовою (НТШ в Америці) 
і це зобов’язання до сьогодні не реалізували, не мусять журитися 
’’перестарілістю” твору Грушевського,32 бо клясичні монументальні 
твори не старіються — їх видають, як історіографічний документ 
часу, як твір найвидатнішого історика України і української історіо
графії — так, як його оцінили всі видатні українські і неукраїнські 
історики, які не були під впливом російської і радянської схем 
історії Европи і які розглядали об’єктивно історію  України. Ми 
вже згадали, що ІУР була допроваджена до Гадяцького трактату в 
1658 p., але свою схему і головні історіографічні концепції історії 
України Грушевський допровадив до національно-державного ві
дродження в 1917-1918 роках. Маємо на увазі його вищезгадані

30. James Westfall Thompson, A History o f H istorical Writing, t . 2 (Нью- 
Йорк: The Macmillan Co., 1967), стор. 627.

31. George W. Simpson, ’’Book reviews,” Journal of Central East European 
Affairs, 1942, 1, стор. 95.

32. У Бюлетені НТШ в ЗСА від березня 1977 р. (ч. 17, стор. 67) 
читаємо, що ппян англомовного видання Іст орії України-Руси  був ”одоб- 
рений Президією Головної Ради НТШ і Управою НТШ в ЗДА окремою 
заявою в пресі” . Для перекладу зібрано біля 136 тис. долярів (там таки, 
стор. 68 — в Бюлетені поданий список пожертв). Також справу перекладу 
схвалив Ювілейний конгрес століття НТШ в 1873 р. Знаємо, що Константин 
Андрусишин, голова відділу слов’янських мов, завершив переклад одного 
тому вже 1975 р. Також сенатор П. Ю зик вже мав готовий контракт з 
видавництвом Оттавського університету, який управа НТШ не підписала. 
Юзик писав до автора цих рядків, що ’’справа видання в англійській мові 
Іст орії України-Руси застрягла, коли д-р Я. Падох став головою НТШ” 
(лист від 14 березня 1984 p.). Ми не розуміємо такої настанови НТШ в 
Америці до спадщини найвидатнішого члена НТШ Грушевського, якому 
Товариство завдячує свою наукову репутацію. Вважаємо, що ця справа 
повинна бути повністю вияснена відповідними органами НТШ, зокрема в 
ювілейному році Грушевського і в ювілейному році НТШ (110-ліття). Якщо 
НТШ не може реалізувати це зобов’язання, тоді інші наукові установи 
зможуть здійснити цей проект. Попри порушення цієї важливої справи в 
українській пресі в Америці, Канаді і Европі, досі не одержано жадного 
вияснення від управи НТШ в Америці.
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загальні історичні нариси України, а також цілу низку наукових 
досліджень, присвячених окремим періодам і темам української 
історії після занепаду Козацько-Гетьманської держави, які дру
кувалися після 1914 p., зокрема у виданнях Всеукраїнської Ака
демії Наук у Києві. За нашими обчисленнями, на основі виданих 
бібліографій праць Грушевського в 1906 і 1928 pp. він був автором 
біля двох тисяч праць, більшість яких була присвячена історичній 
проблематиці. Це винятково вагомий творчий спадок історика, 
який, як відомо, не належав до тих кабінетних учених, замкнених 
у своїй робітні, а рівночасно був провідним організатором нау
кового життя і суспільним діячем.

Обговорюючи історичну творчість Грушевського, не можна 
не згадати його другого монументального твору — п’ятитомника 
Іст орії української літератури (1923-1925).33 У цій праці Гру
шевський підходить оригінально до інтерпретації літератури не 
лише як явища, яке допомагає виявити особливості художньої 
творчости письменників, але також і як соціологічну категорію, 
яка виконує важливу суспільну функцію. У передмові Грушевсь
кий пише:

В тяжкій добі, коли велика політична криза розвела і порізнила так 
глибоко ріжні части українського громадянства, культура сього 
тисячолітнього нашого доробку являється тою нивою, на якій схо
дяться і сходитимуться порізнені Групи нашої культурної верстви — 
над працею, що сто літ тому викликала наш нарід з лєтарґії.34

Він уважав, що література ’’вводить нас в розуміння життя далеких 
поколінь, його умов, переломлення сих умов в психіці, світогляді, 
настроях, діяльности і творчости” (Історія української літера
тури, т. 1, стор. 1). Проте ця ’’соціологізація” історії літератури не 
йшла коштом вивчення ’’літературної форми” , яка, як писав Гру-

33. Також у всіх томах ІУР є розділи, присвячені розвиткові укра
їнської літератури, і Грушевський пише, що поруч ІУР ’’мав поволі ви
ростати і огляд історії української словесної творчости, як першорядної 
соціяльної функції і многовартного джерела для пізнання с о ц і а л ь н о г о  і 

культурного життя” , М. Грушевський, Історія української літератури, т.
1. (Нью-Йорк: "Книгоспілка” , 1959), стор. 4. Проте перша чернетка праці і 
матеріяли до заплянованої історії згоріли в будинку Грушевського в Києві 
в 1918 році в наслідок пожежі від запальних набоїв більшовицької арти
лерії. Від цієї трагедії Грушевський не занепав духом, що було типовим 
для Михайла Сергійовича, людини залізної волі, і він започаткував наново 
цей проект під час еміграційного побуту в Бадені біля Відня. Перші три 
томи Іст орії української літератури вийшли у Львові (тт. 1-3), два останні 
(З і 4) з ’явилися в Києві в 1924 і 1925 pp. Опісля Історію української 
літератури перевидала ’’Книгоспілка” в Нью-Йорку в 1959-1960 pp.

34. М. Грушевський, Історія української літератури, т. 1, стор. 7.
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шевський, є ’’дуже важним культурно-історичним фактом, і ос
тільки мова іде про студійовання творів артистичних, питання 
форми не можуть бути легковажені” (там таки). Грушевський 
включив до свого твору усну творчість, і це пересунуло початки 
української літератури з київської княжої до ранньої племінно- 
родової доби і тим самим поширило хронологічно й тематично цю 
ділянку дослідів. Фолкльор і етнографію він уважає важливими 
джерелами історії української літератури.35

Винятково цінними в Іст орії української літератури, крім ус
ної словесности, є розділи, присвячені літературі княжого періоду 
(зокрема аналіза Слова о полку Ігореві), дослідження української 
агіографії, аналіза українсько-руських літописів, билинних тра
дицій в Україні, західньо- і східньоевропейських впливів на укра
їнську творчість, початки українського друкарства і культурного 
відродження в 1580-1610 pp. Грушевський пропонує багато гіпотез 
і нових насвітлень. Якщо йдеться про його історіографічну схему і 
термінологію, він її дотримується в історії літератури. Він відкидає 
тезу про ’’общерусский” характер літератури і культури Київської 
держави і ще раз стверджує, що ’’Культура ХІ-ХІ І вв. була українсь
кою, а ... відтинати ж її від пізнішої галицько-волинської і новішої 
київсько-галицької літератури, а пришивати під назвою «обще- 
русскої» знов таки до «русскої»-великоруської, се завсіди зали
шиться операцією не науковою і науковим інтересам противною” 
(ІУР, т. 2, стор. 54).

Дмитро Чижевський в оцінці Іст орії української літератури 
підкреслює її широку джерельну базу, досконале володіння ав
тора різними методами досліду, вважаючи, що "Історія українсь
ко ї літератури Грушевського є зразком майстерности володіння 
різними методами наукового дослідження, є прикладом акрибії, 
екзактности, з якою кожний історик літератури мусів би підходити 
до тих літературних творів, про які він пише” .36 Праця Грушевсь-

35. Відомий історик літератури Леонід Білецький писав, що в Іст орії 
української літератури найориґінальнішим є ’’виведення розвитку укра
їнської літератури, як літературного мистецтва, з мистецтва народнього, з 
його мистецького синкретизму й народньої пісенної творчости, що заплід
нювала українську писемну творчість” . Л. Білецький, ” М. Грушевський як 
історик української літератури” , Наша культура (Варшава) 1935, 1, стор. 
131. З найновіших праць треба згадати розвідку Б. Романенчука ’’Михайло 
Грушевський як письменник, літературний критик та історик літератури” , 
Записки НТШ, т. 196 (1978); Івана Фізера ” М. Грушевський, як літературо
знавець та історик літератури” , Слово, ч. З (Нью-Йорк, 1968, стор. 316-329.)

36. Дм. Чижевський, ’’Михайло Сергієвич Грушевський, як історик 
літератури” , див. М. Грушевський, Історія української літератури, т. 1, 
стор. III.
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кого не лише значно поширила методологічний і тематичний підхід 
до вивчення розвитку української літератури, але й широко до
повнювала його ІУР в аналізі й синтезі культурних та інтелек
туальних факторів, які становили головні рушійні сили українсь
кого історичного процесу.

У своїй творчості Грушевський звертає рівночасно увагу на 
соціологічні дослідження, які пов’язані з вивченням розвитку 
суспільства, суспільних інституцій, суспільного нашарування, сус
пільних формацій і інших соціологічно-історичних тем. 1921 р. 
вийшла його обширна праця Початки громадянства, генетична 
соціологія, яка була видана Українським соціологічним інститутом. 
У передмові Грушевський згадує, що вже під час опрацювання 
першого тому ІУР перед ним стояло питання, ’’які сліди й пе
режитки заховалися в українськім життю в історичних відомостях 
про нього з давніших часів в літературних і етнографічних па- 
мятках” .37 Його порівняльні студії в генетичній або історичній 
соціології дають певну основу для кращого зрозуміння і аналізи 
загального розвитку суспільства як історично-соціологічної ка
тегорії наукового дослідження, яке згодом він використовує для 
вивчення, як він писав, ’’українських переживань” . Український 
історичний процес був інтегральною частиною загального істо
ричного процесу, а тому його порівняльна методологія і дослід
ження в ділянці історичної соціології значно поширювали дже
рельну основу його історіографічної творчости. При цьому варто 
згадати вдале зауваження О. Бочковського, що Грушевський був 
новітнім істориком, а тому його оригінальна творчість ’’пересяк- 
нена” соціологізмом. Він рівночасно дає високу оцінку Початкам 
громадянства... як зовсім самостійному соціологічному дослід
женню. ” Це перша українська соціольоґія взагалі... під цим огля
дом ця праця має каменярське значення” .38

37. М. Грушевський, Початки громадянства..., стор. 5.
38. О. Бочковський, ” М. Грушевський, як соціолог” , Кооперативна 

республіка (Львів) 1935, стор. 320. Найповніше насвітлення соціологічних 
основ методології Грушевського знаходимо в обширній студії Іллі Ви- 
тановича ’’Уваги до методології й історіософії Михайла Грушевського” , 
Український історик 1966, 1-2, стор. 32-51. На превеликий жаль, теперішні 
українські соціологи не зайнялися досі вивченням соціологічної спадщини 
Грушевського і його доньки Катерини Грушевської. Як відомо, Михайло і 
Катерина Грушевські розвинули поважну соціологічну дослідчу працю на 
форумі Всеукраїнської Академії Наук. У 1924 році зорганізовано Науково- 
дослідну катедру історії України в Києві, яку очолював Грушевський. При 
катедрі створено Секцію соціологічного обґрунтування історії і методоло
гії, Кабінет примітивної культури і Комісію історичної пісенности, і вони
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Загалом можна ствердити, що аналіза суспільно-економічної 
історії України Грушевського тісно перетиналася з його історично- 
соціологічними дослідженнями.

Тепер хочеться коротко обговорити методологію досліду 
Грушевського в його історичних працях. У своєму інавгураційному 
викладі у Львівському університеті (ЗО вересня 1894 р.) Грушевсь- 
кий подав свої методологічні настанови. Він говорив:

Нарешті я хотівби сказати кілька слів про свою професію методо
логічну. ... Я перейшов в своїм часі ф ілологічну школу і з неї міцно 
витвердив принцип nemini credere завши шукати і ніколи не задо
вольнятися, не сподіватися, що посів цілком усю істину... Наука се 
неперестанний скептицизм. Не той недужий, немощний, що зос
тається при самім аналізі, при самій руйнації, а той здоровий, 
плодотворящий скепсис, що веде за собою роботу синтетичну. Через 
все всякий догматизм в своїй науці я уважаю непотрібним, всяке 
juratio in verba magistri — неможливим. Того духу висліду й крити
цизму хотів би я і в своїх співробітниках-слухачах.39

Таке було методологічне кредо 28-літнього історика, учня Антоно
вича, засновника української історіографічної школи ’’документа- 
л істів” у Києві. Антонович відіграв у нашій історіографії ролю, 
подібну до ролі Ранке в німецькій і світовій історіографії, під 
оглядом впровадження наукової методи історичного досліду. Його 
учень перебрав повністю цю методу свого наукового керівника і 
був їй відданий до кінця свого життя. Проте Грушевський значно 
поширив методологічну базу історичного дослідження, він, можна 
сказати, перейшов методологічну еволюцію, подібно як у своїх 
деяких історіографічних і історіософічних концепціях.

Гевристика, критична аналіза і синтеза були наріжними ка
менями клясичної історичної методології з головним прицілом на 
об’єктивну реконструкцію, рушійних сил історичного процесу. 
Борис Крупницький, слідом за Герасимчуком, називає методу 
Грушевського ’’генетично-емпіричною” , яка розглядає історичні 
явища ’’зсередини” і не враховує ’’універсального історичного 
потоку або відповідної доби” .40 Розвиток історичного життя укра
їнського народу, на думку Крупницького, Грушевський аналізував

продовжували працю Українського соціологічного інституту М. Грушевсь
кого. Також за редакцією Катерини Грушевської виходив щорічник Пер
вісне громадянство та його пережит ки на Україні (1926-1927) і Примі
тивна культура та ї ї  пережит ки на Україні (1928-1929).

39. М. Грушевський, ’’Вступний викпад з давньої історії Руси” , Записки 
НТШ, том IV (1894), стор. 150.

40. Борис Крупницький, Історіознавчі проблеми іст орії України 
(Мюнхен: Український вільний університет, 1959), стор. 176-178.
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саме з наголосом на ’’іманентний розвиток своєї країни” . Для 
ілюстрації своїх тверджень Крупницький пише, що Грушевський 
’’нерадо признавав чужі впливи. Так назву «Русь» він виводив не 
від прийшлих варягів, а від полян і полянської території з річкою 
«Россю» і т. д.” .41

Я не поділяю цих поглядів Крупницького. В справах методо
логії Грушевський не був ’’моністом” , а лише ’’плюралістом” , себто 
свої історичні дослідження він не обмежував однією методою 
досліду. Отже він уживав у своїх дослідженнях, крім генетичної 
методи, також порівняльно-соціологічну. Грушевський був також 
плюралістом в насвітленні рушійних сил українського історичного 
процесу, який охоплював політичний, культурний і суспільно- 
економічний розвиток українського народу в рамках східньоевро- 
пейської історії. Отже, на нашу думку, звуження методології 
Грушевського до однієї методи досліду не є виправдане і об
межує методологічну основу його історичних дослідів.

Відомо, що Грушевський не прийняв марксистської методи 
історичного дослідження, яку він уважав догматичною і суб’єк
тивною. Вважаю, що відмова Грушевського від марксистського 
підходу до пояснення історичних явищ, попри політичний шантаж 
і тиск радянської влади в 1920-их і на початку 1930-их років, 
приспішила його передчасну смерть в 1934 р. Більшовицько-ро
сійська влада в Україні і СРСР не могла толерувати історіогра
фічних концепцій Грушевського, в основі яких лежала його схема, 
яка йшла врозріз із радянською концепцією історії України і 
Східньої Европи. Влада не могла також толерувати його науково- 
організаційної праці в Академії, яка завдяки Грушевському і іншим 
науковцям стала культурно-науковою цитаделею українського 
національного і наукового відродження в 1920-их pp. Отже трагіч
ний кінець Грушевського був неминучий і ’’закономірний” в системі 
російсько-радянської диктатури і терору.

Ми погоджуємося з Багалієм у тому, що Грушевський поклав 
у основу ідеалістичного і матеріялістичного розуміння історичного 
процесу історію свого народу-нації в її культурних і соціяльних 
виявах. Його розуміння історичного процесу ” не є матеріялістичне, 
бо за єдине моністичне начало М. С. визнає ідею національности, 
а не соціяльно-економічну базу, хоч соціяльному моментові від
водиться також важливу ролю” .42

41. Там таки, стор. 98-99. Як відомо, про походження назви ’’Русь” 
існують різні гіпотези. Отже цей приклад Крупницького про методологію 
Грушевського не є належно обґрунтований.

42. Дм. Багалій, стор. 83.
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ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

НАЙВИДАТНІШИЙ ІСТОРИК УКРАЇНИ 
МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ 
(У 50-ліття смерти: 1934-1984) (III)
Любомир Винар

5. Михайло Грушевський і державницький напрям української 
історіографії

Державницький напрям в українській  істор іограф ії з ’явився як 
своєрідна реакція на праці істориків -народників , які ставили в 
центрі історичного  процесу народ, народні маси. Костомаров, 
Антонович і Груш евський були представниками народницької 
історіограф ії, яка домінувала в Україні приблизно до вибуху Пер
шої світової війни. Учні Груш евського в Львові, які творили його 
першу національну ш колу укра їнсько ї істор іограф ії, яку Багалій 
називав ’’Галицькою  ш колою  істориків ” , перебрали від її засно
вника історичну схему, методологію  історичного досл ідження і 
його істор іограф ічн і й істор іософ ічн і концепції. Про це найкраще 
свідчить твердження Томаш івського, учня Груш евського, а пізніше 
одного  з засновників держ авницького  напряму, який говорив, що 
наголошення історичного життя укра їнського  народу в працях 
Груш евського ’’єдино годиться з науковим характером історич
ного досл іду” ,43 Своє історіограф ічне народницьке кредо молодий 
Груш евський виклав у своєму вступному, інавгураційному викладі 
в Л ьв івськом у університеті 1894 p.:

Я вийшов за границі хронологічні свого курсу, щоб показати, як
тісно і нерозривно сполучені між собою всі періоди історії Руси, як

Продовження з Сучасности 1985, 1.

43. У своїй оцінці Іст орії України-Руси Томашівський писав:
’’Вкінці ця монументальна праця наскрізь національна. Тут розуміється, 

не треба догадуватися якоїсь націоналістичної тенденції — від неї «Історія» 
вільна. Її національний характер лежить в ясній свідомости автора до 
індивідуальности української нації; на тім пункті нема ні тіни неясности 
або непевности; дальше в тім, що вона навіяна глибокою симпатією до 
українського народа, бачить у ньому живу одиницю, що розвивається по 
всім законам живого організму. ... Таке становище єдино годиться з 
науковим характером історичного досліду” , у: С. Томашівський, "Нова 
книжка — нові часи” , Літературно-науковий вістник, т. 29, 1905, стор. 44.
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одні й тіж самі змагання народні, одна і таж головна ідея пере
ходить через увесь той ряд віків, в так одмінних політичних і куль
турних обставинах. Тільки з зазначеної точки нам ясно визначиться 
єдність, сей звязок і заступить механічне сполучення окремих пе
ріодів. Народ, маса народня, звязує їх в одну цілість, і єсть і повинна 
бути альфою і омеґою історичної розвідки. Він із своїми ідеалами і 
змаганнями, з своєю боротьбою, успіхом і помилками — єсть єдиний 
герой історії. Зрозуміти його стан економічний, культурний, духовий, 
єго пригоди, єго бажання й ідеали — єсть мета нашої історії. ... 
Устрій державний по всі часи цікавий нам переважно тим, оскільки 
він впливав на стан народа, остільки сам підупадав впливу громади 
й остільки він відповідав її бажанням і змаганням. І культура, що 
розвивається в верхніх верствах народа, цікава нам головним чином 
не так сама в собі, як тим, що відбивається в її громадсько- 
народнього ... Студіюючи політично державний устрій, ми, скільки 
можемо, повинні вияснити собі питання, в якій мірі був ділом самого 
народа, чи виріс він на ґрунті народнім, чи звідкись був перене
сений чи накинений. Вияснити оскільки він відповідав потребам 
народним і яке значення й вплив мав на народню масу. Вислідити 
по змозі участь народа в політичнім життю і його відносини до 
політичних обставим 44

Ми нарочито навели довш ий уривок з викладу Груш евського, щоб 
зрозум іти його погляд на народ як історичну категор ію  або 
одиницю  наукового досл іду. Тут також  треба підкреслити, що це 
було кредо 28-л ітнього історика, який од ідичив істор іограф ічну й 
істор іософ ічну спадщ ину від кер івника його наукової праці Ан
тоновича, засновника наукової ки ївсько ї школи історіограф ії. З 
часом Груш евський значно поширив свої істор іограф ічн і кон
цепції і перейшов певну істор іограф ічну еволю цію , так само як і 
методологічну. Проте український народ і його історичне життя 
був константою  і вихідним пунктом  історичних досл ід ів  протягом 
усього його життя.

Історики державницького напряму вважали руш ійною  силою  
укра їнського  історичного процесу українську еліту — провідну 
верству, яка розуміла вагу державности й тому була державно- 
творчим чинником у історії України. Це виразно зазначив творець 
’’державницької ш коли” В’ячеслав Л ипинський, до речі, зд ібний 
історик і блискучий публіцист, а одночасно й провідний учасник 
укра їнсько го  гетьманського руху. Він писав, що ” так звана «сві
дома частина» укра їнсько ї нації (за виїмком одиниць і «Галичан») 
... до всяких заходів, зв’язаних з питанням власної українсько ї 
державности, ставилися або дуже вороже, або з великим п ід о

44. М. Грушевський, ’’Вступний виклад з давньої історії Руси” , Записки 
НТШ , т. 4, 1894, стор. 149.
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зрінням, або ж в найкращ ім разі, абсолю тно байдуж е’ 415 Проте це 
були публ іцистичні ствердження досл ідника, а не наукові ви
сновки. Натомість у своїх історичних досл ідах козаччини Л и- 
пинський уживає методу антитез і протиставляє еліту (українську 
шляхту) ’’степовій неграмотній козаччин і” й ’’неграмотному се
лянству” , які були руйнівним чинником  у будові Козацької дер
жави. Подібні думки він висловлює про ’’український січовий Низ 
з його психологією  нехліборобів степовиків ’ 46

Липинський  твердив, що тод іш ня українська історична наука 
розвивалася п ід  впливом рос ійсько ї і польської державної іде
ології та ’’нац іонально-культурної демократичної і недержавної 
укра їнсько ї” 47 На жаль, історик не називає укра їнських д осл ід 
ників, які репрезентували б ці подані впливи або напрями в 
українській  історіограф ії, що значно послаблює його висновок.

Томаш івський, другий промотор державницької істор іограф ії, 
опубл ікував 1919 р. нарис ’’С таринні і середні в іки ’ 48 України, 
який, на д ум ку  прихильника цієї нової істор іо граф ічно ї течії Івана 
Кревецького, був ’’переломовим твором ” і в іддзеркалю вав дер
жавницькі концепції української істор іограф ії.49 Насправді це було 
явне перебільшення. Нарис Том аш івського  не був істор іо гра
ф ічним науковим досл ідженням, побудованим на джерелах і 
л ітературі, а радше університетським  посібником . Це видання 
цікаве історіософ ічними концепціями автора та його деякими гі
потезами, які, одначе, були ’’в ід ірван і” від історичних джерел, які 
автор вирішив оминути. Важливо пригадати, що Томаш івський 
висунув географічний (територіяльний) ф актор у історичному роз
витку, мовляв, т ільки в ’’Географічнім розум інню  можна говорити 
про Україну, як про індивідуальне, незмінне поняття продовж усеї 
істор ії” .50 Він також  висунув гіпотезу, зг ід но  з якою  першою

45. В. Липинський, Україна на переломі (Відень, 1920), стор. 2.
46. Там таки, стор. 24-25, 131 і далі.
47. Там таки, стор. 17. Тут треба згадати, що в першому польсько- 

мовному виданні цієї праці ” Dwie chwile z dziejow porewolucyjnej Ukrainy” , 
яка з’явилася у збірнику Z dziejow Ukrainy (Київ, 1912) за редакцією 
Липинського, не знаходимо цього тексту. Це значить, що друге україно
мовне видання праці історика включало його доповнення або й деякі 
зміни, про які він не згадує у передмові до віденського видання.

48. Ст. Томашівський, "Старинні і середні віки” , Українська Історія. 
Нарис, 1 (Львів, 1919), 154 стор. Друге видання з'явилося накладом 
Українського вільного університету 1957 р. Користуємося другим ви
данням.

49. Ів. Кревецький, ’’Українська історіографія на переломі” , Записки 
НТШ, тт. 134-135, 1924, стор. 184.

50. Ст. Томашівський, стор. 2.
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укра їнською  державою  була Галицько-Волинська держава 13-14 
ст., а не Київська держава 9-13 сторіч. Знову ж таки ця його 
гіпотеза не є основана на ж адній аналізі історичних джерел, а 
радше ілю струє його регіональний галицький патріотизм. Він 
правдопод ібно  бажав впровадити щось нове в пер іодизац ію  
українсько ї історії, а також  підважити висновок Груш евського про 
те, що галицько-волинська державна формація не стала всеукра
їнською , ’’я кою  була Київська” .51 Отже нарис Томаш івського на
гадує історичне популярне насвітлення українсько ї політичної іс
тор ії в середньовіччі з його істор іософ ічно-ідеологічною , а не 
науково-джерельною  інтерпретацією . Тому важко вважати її ” пе- 
реломовим” твором у дальшому розвитку українсько ї істор іо
граф ії хоча б через брак в ідповідної методологічної основи.

Третій промотор державницького  істор іограф ічного  напряму 
Дорош енко, видатний український історик, популяризатор істо- 
р іософ ічних і ідеологічних концепцій Л ипинського , видав 1923 р. 
перший загальний нарис укра їнсько ї історіограф ії, в якому ч ітко  
з ’ясував наставлення істориків-держ авників  до істор іограф ічної 
спадщ ини народників, зокрема наставлення Груш евського.52 Рік 
пізніш е з ’явилася вже згадана стаття Кревецького ’’Українська 
істор іограф ія на переломі” , в якій історик також  намагався по
рівняти народницький і державницький істор іограф ічн і напрями.

Головним завданням ’’істориків -держ авників ” було провести 
ґрунтовну переоцінку історичної спадщ ини ’’істориків-народни- 
к ів ” , зокрема в ідеологічн ій і істор іософ ічній площинах. Про цю 
настанову знаходимо щире й чітке ствердження в листі Д оро
шенка до Л ипинського  від 2 лю того  1923 p.:

Скоро має початися друком, — писав Дорошенко, — мій курс укр. 
історіографії, котрий злажено у мене в дусі головно Вашої історіо
софії. Довелось цілком инакше оцінити Костомарова, Антоновича, 
Лазаревського, Грушевського, ніж то у нас принято під впливом

51. Грушевський уважав, що Галицько-Волинська держава перейняла 
й продовжувала традиції Київської держави, але ’’Всеукраїнською, якою 
була Київська, Галицько-Волинська держава стати не подужала, обме
жилася тільки західною Україною, хоч було кілька моментів, коли за
носилося як не на опановання нею цілої України, то значне розширення 
сфери впливів на сході” , у: Історія України-Руси, т. З, стор. 1. Вже 
прихильник праці Томашівського Кревецький уважав, що в його нарисі ”бє 
аж надто вже різке підчеркнення ... «варяго— руської» Київської Держави і 
«Першої Української Держави XIII-XIV віку»”,у: Ів. Кревецький, стор. 183.

52. Дм. Дорошенко, стор. 185-195. Докладну аналізу історіографічних 
праць Дорошенка див. Л. Винар, Дмитро Дорошенко, 1882-1951 (Мюнхен: 
Українське історичне товариство, 1983), стор. 14-37.
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радикально-демократичного дурману. Знов же в иншому світлі ви
ступає і вся стара історіографія кінця XVIII і перша пол. XIX віку 53

Завдання ’’д ерж авників ” не було легке, бож ішлося не лише про 
істор іософ ічне осмислення українсько ї історії, але перш за все 
про загальну переоцінку основних істор іограф ічних концепцій 
’’народ ників ” . Ішлося також  про нову інтерпретацію  історичних 
джерел. Саме через надмірне наголошення ’’ ідеологічно-істор іо- 
соф ічного ” аспекту в історичних досл ідженнях історики-ревіз іо - 
ністи дуже часто попадали в крайності в об ’єктивному насвітленні 
істор іограф ічної спадщ ини істориків-народників , а також  у аналізі 
й інтерпретації історичних джерел. Не завжди вони дотримува
лися у своїх працях суворих вимог історичної методології досл іду, 
яка в наукових історичних працях вимагає повної об ’єктивности в 
реконструкц ії історичних явищ. Не можна також  забувати, що 
засновники держ авницького  напряму були провідними діячами в 
українськом у гетьманському русі (Липинський і Дорош енко), а 
л ікв ідація  держави гетьмана П. С коропадського  прихильниками 
республ ікансько-дем ократичних принципів в українській  держав
ності також  мала значний вплив на праці ’’держ авників” .

Виринає тепер основне питання про істор іограф ічну критику 
історикам и-рев із іон істам и історичних досл ідж ень і істор іо гра
ф ічних концепцій Груш евського як ’’останнього могікана” народ
ницького  істор іограф ічного  напряму. Які ж  були основні опірн і 
пункти цієї критики?

Перед в ідпов іддю  на це принципове питання треба ще раз 
підкреслити, що ’’історики -держ авники” прийняли схему Грушев
ського  як національну схему українсько ї істор іограф ії, а також  
уважали його найвидатнішим істориком і організатором україн
ського  наукового життя. Отже ’’державницька школа” виросла з 
історичної школи Груш евського. Це треба завжди пам’ятати, якщо 
бажаємо об ’єктивно відтворити цей ’’істор іософ ічно-істор іогра- 
ф ічний” двобій між українськими істориками після 1919 р.

Дорош енко, можливо, найвиразніше з ’ясував погляди істори- 
к ів-рев із іон істів  на істор іограф ічн і концепції Груш евського. Він 
писав:

В історічній концепції Грушевського змагання до витворення влас
ної держави й взагалі державницькі стремління стоять на другому 
пляні супроти стремління народніх мас досягти максимуме задово
лення своїх соціяльно-економічних інтересів. Стоючи на ґрунті 
українського народництва, що перечеркнувши історичну традицію

53. В. Липинський, Архів. Листи Д. Дорошенка до В. Липинського, т. 
6 (Філяделфія: Східньоевропейський дослідний інститут імени В. К. Ли
пинського, 1973), ч. 54, стор. 43.
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української державности, не витворили ніякого власного політич
ного ідеалу, вважаючи, що соціяльно-економічну й національну еман
сипацію українського народу можна осягти і в межах чужої дер
жавности (російської і австрійської) при відповідній перебудові 
чужих держав, до яких належать тепер українські землі, Грушев
ський в своїй ’’Історії України-Руси” мало цінить державницькі зма
гання українських князів та гетьманів і осуджує їх, по стільки ці 
змагання відбувалися коштом соціяльно-економічного приборкання 
народньої (сільської) маси й вимагали від неї жертв>4

Майже це саме повторив Кревецький, який твердив, що на
родницька концепція є або байдужа до держави або й ’’р ізко  
антидержавна” ,^  але одночасно зазначив, що вона витворилася в 
специф ічних умовах 19 і початку 20 ст., коли Україна знаходилася 
п ід  рос ійською  владою. І вкінц і третій, молодший представник 
держ авницького  істор іограф ічного  напряму, Крупницький, який 
намагався дати збалянсованіш у аналізу творчости Груш евського, 
також  твердив, що історик, як ’’останний могікан народництва” і 
демократ, який вийшов з традицій Кирило-М етод іївського  брат
ства, ’’недоцінював окремих історичних діячів, князів, гетьманів. 
... Як і для інших народників, народ був для нього синонімом 
народньої маси з її вимогами, потребами і рухами. Стояти по боці 
цього народу навіть проти своєї держави, здавалося йому само
зрозум ілою  р іччю ” .56

Загалом можна ствердити, що ця критика  хоч часами була 
річевою, але базувалася на дуже слабкій джерельній і методо
логічн ій  основі та тенденційно насвітлювала не лише історичні 
концепції Груш евського, але й узагалі ідейні основи народництва 
19 ст. І тут наші погляди будемо ілюструвати історіограф ічними, а 
не публ істичними працями. Але спершу про слабку методологінчу 
основу ’’державницької” критики.

Замість аналізувати істор іограф ічн і концепції Груш евського 
на основі його наукових історичних досл іджень, його критики 
майже без винятку обґрунтовували свої арґументи публіцист ич
ною  статтею історика ’’Українська партія соц іялістів-револю ціоне- 
рів та її завдання” , що з ’явилася в другій  половині 1920 р.5' На 
основі цієї статті виробляли істор іограф ічн і узагальнення істо
ричних концепцій і наукової творчости історика. Такий п ід х ід  з 
методологічного погляду не видержує критики. Отже замість іти 
до джерел і наукової літератури, історики-рев із іон істи базували

54. Дм. Дорошенко, стор. 190.
55. І. Кревецький, стор. 162-164.
56. Б. Крупницький, стор. 97.
57. М. Грушевський, ’’Українська партія соціялістів-революціонерів 

та її завдання” , Борітеся-Поборете 1920, 1, стор. 1-38.
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свою  критику  та узагальнення на одній публ іцистично-полем ічній 
статті Михайла Сергійовича 1920 p.!

Тут треба згадати, що ця стаття Груш евського написана в 
розпалі різних сутичок українських ідеологічних і політичних сере
довищ на еміграції. Саме тому вона не може бути ключем або 
історичним джерелом до аналізи і насвітлення основних наукових 
історичних концепцій історика. Ця стаття є лише докум ентац ією  
сусп ільно-пол ітичних поглядів Груш евського в другій  половині 
1920 p., які він виклав у своїй публ іцистично-полем ічній статті. 
Проте критика істориків -рев із іон іст ів  була перш за все в іддзер
каленням ідеологічної боротьби між політичними середовищами 
того часу, в якій Л ипинський і Д орош енко брали активну участь 
як виразники і популяризатори українсько ї гетьманської ідеології. 
Звичайно, ця ідеологічна боротьба безпосередньо впливала на 
історіограф ічн і праці істориків-державників, як це виразно бачимо 
в їхніх працях.

Не зважаючи на таку публ іцистично-ідеологічну, а не науко
во-методологічну настанову критиків, бодай коротко  згадаймо ці 
публ іцистичні ’’єретичні” дум ки Михайла Сергійовича, які так 
турбували його опонентів. У своїй статті Груш евський обговорю є 
програму українських соц іял істів-револю ціонерів (есерів), а 
одночасно заторкує окрем і питання поточного українського  
життя в Україні й на еміграції. Його стаття у значній міру має про
грамовий політичний і полемічний характер. Зокрема Грушев
ський зайняв критичне становище до укр їнських боротьбістів, які 
’’вповні і без застереження віддали свої сили в службу російським 
ком ун істам ” (стор. 2). Він є також  строгим суддею  діяльности 
есерів у 1917-1918 і п ізніш их роках, але вважав, що за цим україн
ським соціялістичним рухом

при всіх його помилках, зіґзаках, збочіннях, зістанеться та велика, 
історична заслуга, що в сей відповідальний момент, зв’язавши — 
може немудро, часом примітивно, але реально — соціяльно-еко- 
номічні домагання народніх мас з національно-політичними зав
даннями, вони зберегли революційну енергію цих мас від повного 
розпорошення. ... І заразом своїм ділом вони урятували від повної 
компромітації в очах народу українську національну ідею і націо
нально-свідому українську інтелігенцію. Селянство переконалося, 
що українська національна ідея не тільки може бути погоджена з 
його соціяльно-економічними домаганнями, а навіть дає їм цінне 
обґрунтування (стор. 20).

Груш евський уважав б ільш овицьку пол ітику в Україні ворожою  
українству. Б ільш овики намагалися правити ’’У країною  по мож- 
ности без Українців, не допускати до власти, до впливів навіть 
соц іял істичні, радянські укра їнські партії, не давати Україні н іякої 
самостійности й самодіяльности, тримати її звязаною поруках і по
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ногах з М осковщ иною ” (стор. 23-24). Він вірив у те, що приходить 
новий устрій, приходить світова соціялістична революція і в цій 
революції українці мусять в ід іграти визначну ролю. Не зважаючи 
на те, що Груш евський помилявся в своїх прогнозах у 1920 р. на 
ролю соціялізму та приходу НОВОГО СВІТОВОГО СОЦІА ЛІС ТИЧНОГО  

устрою , не можна йому закинути, що навіть тод і в своїх полі- 
тично-публіцистичних трактатах він іґнорував питання держав
ности. Він уважав, що на цій переходовій стад ії мусить бути 
забезпечена народна суверенність, поки д ійсно ” не відомре дер
жава з усіми своїми політичними і національними конф ліктами, 
котрим тепер іще кінця не видно. Без сих форм забезпеченої 
самостійности й суверенности живий організм народу — позволю 
собі це порівнання — зістанеться з своїми мязами і нервами, 
непокритими ш кірою ; він не зможе жити в тім світі, що його 
о кр уж ує ” (стор. 27). Ми навели кілька  цитат, щоб зорієнтувати 
читача в зм істі цієї статті. Проте історики -рев із іон істи  звернули 
свою  увагу головно на ті місця в статті, в яких він говорить про 
свої ідеологічн і засади, а також  про погляди на народництво. 
Грушевський писав:

Але я був вихований в строгих традиціях радикального українського 
народництва, яке вело свою ідеологію від кирило-мефодіївських 
братчиків і твердо стояло на тім, що в конфліктах народу і власти 
вина лежить по стороні власти, бо інтерес трудового народу — се 
найвищий закон всякої громадської організації, і коли в державі 
сьому народові не добре, се його право обрахуватися з нею. ... Нова 
українська історіографія і всі, хто мав до діла з минувшиною народу, 
під впливом тих ідей жадібно ловили прояви народньої активности і 
з особливою увагою та симпатією спинялися на таких виступах 
народніх мас, чи в рямках української державности, чи в боротьбі з 
державністю чужою

Ця стаття, на дум ку Дорош енка була ключем до розуміння істор іо
соф ії і історичних концепцій Груш евського. І тому він уважає, що 
іст орія України-Руси  була твором ’’монументальним” , але ” в при- 
ложені до напрямкових ідей укра їнсько ї національної пол ітики ” 
вона не могла ’’в ідограти скільки -небудь провідної ролі власне 
через брак у їй визнання ваги своєї державности” .59 Як бачимо, 
публ іцистична стаття Груш евського 1920 р. безпосередньо впли
нула на оц інку Дорош енком, до речі, визначним істориком, Іст ор ії 
України-Руси. З м етодологічного погляду це не є виправдано. 
Щ об наочно показати ’’неповність” , а також  суб ’єктивн ість цієї 
критики  державників, ми зупинимося лише на двох важливих і

58. Там таки, стор. 12, 15.
59. Д. Дорошенко, стор. 190.
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переломових подіях у історії України: Хмельниччині й добі Мазепи 
в насвітленні Груш евського та тоді порівняємо їх із критикою  
державників, які твердили, що історик мало цінив д іяльн ість 
української провідної верстви і т. д.

Проте перед цією аналізою  бажаємо сказати к ілька  слів про 
Кирило-М етодіївське братство й д іяльн ість ’’народників” , яка була 
представлена в світлі суб ’єктивної критики державницької істор іо
граф ії і яка сьогодні вимагає ґрунтовної переоцінки в істор іо гра
ф ічній і істор іософ ічній площинах.

Постання Кирило-М етод іївського  братства в Києві 1846 р. за 
участю  Костомарова, Шевченка, Куліша та інших братчиків в ід
криває нову стор інку в політичному відродженні укра їнського  
народу й має переломове значення у ф ормуванні укра їнських 
пол ітичних і державницьких концепцій в п ізніш і роки. Можна 
погодитися з Сергієм Єфремовим, що Кирило-М етодіївське брат
ство, кажучи ф іґурально, було першим криком  ’’новонародженої 
української думки й од його починаємо істор ію  укра їнського  полі
тичного розвитку’’60 Нової України. Тут не місце аналізувати ідеоло
гічно-пол ітичн і концепції Братства, можна лише ствердити, що 
вони віддзеркалювали українські республ ікансько-демократичн і 
погляди тод іш ніх суспільних діячів, які наголошували на знищенні 
царського абсолютизму, в провадженні демократичного народо
правства й всеслов’янського  федералізму, в якому, як писав Ко
стомаров, ’’Україна буде непідлеглою  Річчю Посполитою  в Союзі 
Словянськім ’ .61 Отже маємо справу з політичною програмою Брат
ства, яка включала державницькі концепції і яка не зважаючи на 
наголошення укра їнського  месіянізму в державотворчому процесі 
й ірреалістичне слов’яноф ільство, стала, як вдало п ідкреслив 
Грушевський, ’’властивим нервом всього укра їнського  в ідродж ен
ня XIX ст.” ,62 в якому культивувалися традиції визвольної боротьби 
укра їнського  народу.

60. С. Єфремов, ’’Біля початків українства. Генезис ідей Кирило- 
Методіївського Брацтва” , Україна 1924, кн. 1-2, стор. 88. Єфремов писав, 
що ’’програма братчиків була логічним і неминучим завершенням того 
розвитку ідей серед українського громадянства, що початками сягає в 
сиву давнину; що не випадково вони взяли назву брацтва, а переняли її од 
славної памяти українських брацтв минулого; що словянофільство їхнє 
так само на давніх базувалося традиціях і було відповіддю й на потреби 
свого часу; що автономізм був одгуком довгої та впертої боротьби 
українського народу за незалежність і національну індивідуальність” (стор. 
95).

61. М. Костомаров, Книги Битія Українського Народу. Із передовою 
М. Костомарова (Львів, 1921), стор. 22.

62. М. Грушевський, ” В сімдесяті роковини Кирило-методіївської 
справи” , Літературно-науковий вістник 1917, кн. 1, стор. 11. Грушев-
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Український народницький рух, репрезентований А нтонови
чем, Тадеєм Рильським, Павлином С вєнціцьким і іншими ” хло- 
поманами” і українолю бцями, сконцентрував свою  діяльн ість на 
піднесенні культурного  рівня і національного усвідомлення укра
їнських народних поневолених мас селянства шляхом поширення 
укра їнського  друкованого  слова, утворення так званих недільних 
народних шкіл, а трохи згодом  створенням Київської громади 
1861 p., яка відіграла дом інантну ролю в українськом у національ
ному відродженні. Отже Антонович і інші народовці пов’язували 
національне в ідродження з пробудженням ’’українсько ї етногра
ф ічної маси” , яка в значній мірі жила в стані національної несвідо- 
мости, економ ічної експлуатації рос ійською  державою  і була поз
бавлена належної освіти. Ш евченко був саме тим унікальним 
генієм українського  національного відродження, який своїм по
лум ’яним словом, своєю  візією , своїми поетичними образами 
заклав основу для нац іонально-культурного оновлення українсь
кого  народу. Народ стояв у центрі його творчости. Українські 
народовці продовжували цю працю в різних д ілянках народного 
й культурного  життя. В істор іограф ії прийнявся погляд, що д іяль
ність Антоновича була виклю чно  культурницькою  і ’’апол ітичною ” 
і відповідала ідейним наставленням ідеології українських народо
лю бців  1860-их років. Це є, на нашу думку, проблематичні вис
новки. Піднесення народної свідомости та ширення просвіти серед 
селянства, розкриття і популяризування українсько ї літератури і 
історії серед народу — це не була ’’аполітична” справа. Куль
турницька д іяльн ість народників була виявом і пох ідною  україн
сько го  культурницького  націоналізму (патріотизму), звичайно в 
тогочасном у значенні того  слова. Ця д іяльн ість мала велике по
л ітичне значення і саме тому, як реакц ію  на цей рух, російський 
уряд почав навальний наступ на укра їнську мову та культуру. 
Валуєвський указ від липня 1863 p., який був спрямований проти 
укра їнсько ї мови і взагалі культурного  розвитку, є найкращим 
доказом національно-політичної основи цієї ’’аполітичної” д іяль
ности народників. Уже час зробити об ’єктивну переоцінку укра
їнсько го  народництва на Великій Україні в другій  половині 19 ст. 
Ц ікаво п ідкреслити, що історик-держ авник Крупницький розумів

ський правильно підкреслив, що ідеологія братчиків була під впливом 
західньоевропейської національної романтики кінця 18 і початку 19 ст. 
(ідеї народности і її історичного обґрунтовання), польського револю
ційного романтизму (Міцкєвіч) і християнського гуманізму. Звичайно ці 
ідеї були пов’язані з історичними традиціями України. На думку Грушевсь
кого, ’’великий Кобзар відограв єдину в своїм роді ролю популяризатора 
сеї ідеології в конкретних образах українського життя, української минув
шини, які втіляли в собі провідні ідеї її” (стор. 12).
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вагу цього національного руху. Він писав: ’’Народництво було 
необхідним етапом наш ого розвитку. Це було шукання опори, 
п ідтрим ки з того  боку, де ще знаходився народ. Бо на певний час 
нашого розвитку селянський народ в силу обставин, з огляду на 
те, що ми втратили власну еліту (була покищ о к ількісно  незначна 
нова верства інтелігенції, що тільки формувалася) репрезентував 
цілу нац ію ” .03 Звичайно, тут треба згадати, що також  жили в 
Україні залишки українсько ї аристократії, укра їнського  дворян
ства, яке не підпало п ід  денаціонал ізац ію . Але їх було порівняно 
мало. Отже народництво було законом ірним  явищем в україн
ськом у історичному процесі 19 ст. Значення діяльности народни
ків ще в 1912 р. добре розумів також  Липинський, який у передмові 
до зб ірника Z  dziejow  Ukrainy  писав:

Приймаємо їхній клич про повернення до свого народу, який так 
чітко склав і підтвердив величезною працею для українського знан
ня Володимир Антонович. Ми отримуємо в спадщину їхню ідею про 
виконання своїх обов’язків супроти українського народу, яку, від
повідно до тодішніх умов, здійснював упродовж усього свого ... 
життя Тадей Рильський. ... І бажаємо врешті, щоб іхній непохитний 
характер і незламна воля були для нас прикладом.64

Як бачимо, Антонович, Рильський і інші представники українсько ї 
шляхти, які перейшли на безкомпром ісову службу українськом у 
народові, мали вплив також  на засновника державницького  на
пряму українсько ї істор іограф ії. Отже, Грушевський нав’язував до 
тих самих національних і культурних традицій своїх попередників
— творців Нової України. Груш евський, п ід  час святкування свого 
60-річчя у Києві 1926 p., в своєму святочному слові так згадав про 
своїх народницьких попередників:

Ці збори, які зібралися у цій, для багатьох з нас такій памятній залі, 
де вітають над нами тіні великих фундаторів української культури і 
науки — Максимовича, Костомарова, Антоновича, Драгоманова. Ці 
представники кількох поколінь, які пройшли й провели через усі 
перепони останнього півстоліття українську культурну і наукову 
працю і зійшлися цього дня відсвяткувати її перемогу — цей великий 
реванш нашого українського життя, нашої української культури. ... 
Відродження XIX віку цілком ясно орієнтується на верству селян
ську — йде під знаком культу української народности, представ
леної селянськими верствами, які зберегли святиню української 
культури. ... В цих обставинах формується наша нова українська 
історіографія, в перших початках ще закрашена романтизмом козако- 
фільства, але в другій половині століття — в добі селянської

63. Б. Крупницький, стор. 31.
64. W. Lipinski, стор. VIII.
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реформи, ставши на ґрунт позитивного, методичного студіювання 
української історії в аспекті вивчення соціяльно-економічних обста
вин життя селянських мас. Славні ймення, що я їх назвав, а особливо 
Антонович і Лазаревський положили підвалини цьому напрямови 
української історіографії.'35

Так розумів Груш евський 1926 р. внесок укра їнських істориків - 
народників  у розвиток укра їнсько ї історичної науки. Проте, в 
своїй власній істор іограф ічн ій  праці Груш евський не залишився 
на незм інних позиціях народницько ї істор іо граф ії щодо ролі 
укра їнсько ї провідної верстви і укра їнсько ї держави. Як уже 
згадано раніше, він перейшов певну істор іограф ічну еволю цію . І 
це найкраще бачимо в його інтерпретації доби Хмельницького та 
доби гетьманування Мазепи — цих двох найважливіших період ів 
українсько ї новітньої історії.

Доба Хмельниччини — цього ґрандіозного вибуху українсько ї 
всенародної революції і творення українсько ї Козацько-Гетьман
сько ї держави, займає головне місце в наукових досл ідж еннях 
Груш евського. Саме тому історик присвятив Хмельниччині три 
томи Іст о р ії України-Руси  (томи 8 і 9 у двох частинах, разом 3037 
друкованих стор інок).66

В ідданий своїм методологічним засадам, Груш евський ана
л ізує цей переломовий період історії України на основі ш ирокої 
джерельної бази. Характер його аналізи і синтези є критичний, а 
не панегіричний, як це до певної міри бачимо в творах Л ипинсь
кого. Можна тепер поставити засадниче питання: як висвітлював 
Груш евський ’’Хмельниччину” як революційне й державотворче 
явище в укра їнській  істор ії і як він ставився і інтерпретував д іяль
ність Хмельницького, керманича всенародної революції і буд івни
чого Козацької держави? Окреме й також  важливе питання, яке 
перетинається з двома попередніми, стосується до його критичної 
оц інки України на переломі Л ипинського , засновника держав
ницького напряму в українській  історіограф ії. Розмір цієї статті 
дозволяє нам лише коротко  й марґінесово відповісти на ці карди
нальні питання.

П ідсумовую чи свої наукові досл ідження доби Хмельницького, 
Груш евський писав:

65. М. Грушевський, ’’Слово” , Ювілей академіка М. С. Грушевського 
1866-1926. (Київ: В-во ювілейного комітету, 1927), стор. 24, 25.

66. З інііиих праць Грушевського згадаємо: ’’Хмельницький і Хмель
ниччина” , Записки НТШ, т. 23, 1898; ’’Богданові роковини” , Літературно- 
науковий вістник 1907, кн. 7; ’’«Мазепинство» і «Богданство»” , Літера
турно-науковий вістник 1912, кн. 1.
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В останнім рахунку, в деяких перспективах велике потрясення, 
викликане Хмельниччиною, було для народу благодійне. Дало їм 
почути себе людьми — не простими, а повновартісними. Оживила в 
їх думах невмирущий потяг до відзискання свого людського стану 
не на коротку хвилю, а ’’навіки” . Від Хмельниччини веде свій початок 
нове українське життя, се я нераз говорив. І Хмельницький, як 
головний потрясатель, зістанеться героєм української іст орії [ІУР, 
т. 9 (2), стор. 1508. — Підкреслення моє].

Про самого Хмельницького він писав, що він ’’був д ійсно 
природжений вождь-правитель і пол ітик-дипльом ат” (там таки, 
стор. 1490) — подібну характеристику Хмельницького подав Гру
шевський ще 1898 р.67 — отже немає поважніш ої п ідстави твер
дити, що Груш евський заперечував  пров ідницькі прикмети вели
ко го  гетьмана, ані ролі укра їнсько ї провідної верстви. Проте 
Груш евський не поділяв поглядів англ ійського  історика Томаса 
Карлайла, що історія властиво є б іо граф ією  великих людей. Він 
уважав, що історичний процес Хмельниччини охоплю вав усі верс
тви і сусп ільні інституції укра їнського  народу — тому революція 
1648-1649-их років мала ш ироку народну базу. Він був проти 
звеличування історичних постатей і подій і тому писав, що ’’Богдан 
був лю д иною  високих зд ібностей, але я не хотівби, щоб його 
історичне «щастє» засліпляло наші очі й не дало оц інити великих 
зд ібностей також  і тих лю дей, що його окруж али” {ІУР, т. 9 [2], 
стор. 1486). На увазі історик мав Івана Виговського, Івана Богуна, 
Івана Золотаренка, Станислава Кричевського, Данила й Івана 
Нечаїв і інш их д іячів і полководців, які від іграли провідну ролю  в 
українській революції і в закріпленні козацької державности. Отже 
Груш евський доц іню вав д іяльн ість Хмельницького, але її не зве
личував, а лише критично висвітлював. Деякі історики-держ ав- 
ники перебільшували, коли твердили, що Груш евський ’’недоці- 
ню вав” ролю гетьманів. Цю гіпотезу хотілося б критично пере
вірити.

В Іст о р ії України-Руси  Груш евський аналізує і висвітлю є 
державницькі концепції Хмельницького та його сп івроб ітників , 
обговорю є ролю укра їнського  козацтва, духовенства, міщанства 
й шляхти в революції і державному будівництві України. Він також

67. У 1898 р. Грушевський писав про Хмельницького так: ’’Уважаючи 
з чим виступив Хмельницький і в яких обставинах робив, не можемо не 
дивуватися його здібностям. Найліпшою мірою може бути для нього 
порівняння з пізнішими заступниками козаччини: ми не зустрічаємо тут 
чоловіка, що хочби в приближенню дорівняв йому. Се був чоловік з 
незвичайними здібностями адміністрації і організації” , у його статті ’’Хмель
ницький і Хмельниччина” , передрукованій в збірнику: М. Грушевський, З 
політичного ж ит т я Старої України (Київ, 1918), стор. 75.
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подає ш ирокий огляд дипломатичних зв ’язків  козацької України з 
іншими державами. Важливо тут п ідкреслити, що ’’народник” Гру
шевський спростовує погляди ’’державника” Липинського , які сто
сую ться до хронології і еволю ції державницької концепції Хмель
ницького. Л ипинський твердив, що Зборівська умова ’’єсть в 
розум інню  правно-державнім першою спробою  забезпечення укра
їнсько ї нації в рямках польської держ авности” у формі козацької 
автономії на козацькій території.68 На дум ку Л ипинського , ця 
концепція ’’козацького  автоном ізму” тривала аж до Переяславсь
кого  договору 1654 р. Грушевський відкидає цю гіпотезу. Він 
пише:

Я рішуче відкидаю погляд, що Хмельницький і його однодумці в 
1649 р. далі залишилися на ґрунті козацької автономії в рямках 
Річипосполитої так, як стояли в р. 1648, і мовляв Зборівський договір 
дає нам вираз їх політичної програми. ... Козацько-шляхетська про
грама — minimum скінчилася в грудні 1648 — і Хмельницький і Ко. 
до неї більше не поверталися — хоч прихильників у сеї програми в 
козацько-шляхетських кругах і далі не бракувало. Програма не
залежної від Польщі України від січня 1649 р. вже не сходила з 
столу Хмельницького — але виявилися всі труднощі в її переведенню 
[ІУР, т. 9 (2), стор. 1494].

Груш евський, на основі аналізи джерел, д ійш ов до висновку, що 
концепція незалежности і самостійности козацької України зф ор- 
мувалася в Хмельницького наприкінц і 1648 р. п ід  час його приїзду 
до Києва, де він обговорю вав справи козацької революції з 
київськими церковно-академ ічними колами. Після цих розмов 
гетьман уже не хотів говорити з поляками про виклю чно козацькі 
справи реєстру й козацьких прав. Він ставив метою, як пише 
Груш евський, ’’повну державну незалежність України в її істо
ричних границях, в сім розум інню  очевидно називав себе «єдино- 
владцем і самодержцем руським» не в значінню  монарха з не
обмеженою  владою, як інтерпретує Липинський, а голови су
веренної держави, в протиставленню до тод іш нього роялізму
— плянами автономної козацької України в безпосередній владі 
короля” .*9

68. В. Липинський, стор. 19.
69. Грушевський писав: ” Не можна згодитися з поглядом Липин

ського, ніби то Переяславська угода морально еманципувала Україну від 
Польщі, і змусила поляків трактувати Україну, як союзну політичну силу. 
Дрижипільська кампанія і спустошення Браславщини поляками і татарами 
на спілку виявили ясно, як мало дає українсько-московський союз в 
обставинах утворених Переяславською угодою. Непорозуміння на біло
руськім фронті викрили політичні розбіжности між тенденціями українсь
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Отже Л ипинський обстою вав авт ономізм  Хмельницького та 
його сп івроб ітник ів  до 1654 року, а Груш евський — концепц ію  
незапеж ност и  козацької держави Хмельницького з кінця 1648 р. 
Ц ілком ясно, хто з цих двох істориків  сильніш е наголошував 
державницькі концепції Хмельницького в даний період. Дивно, 
що ’’історики-держ авники” не помітили або зігнорували ці погляди 
Груш евського на державницьку ідеологію  Хмельницького та її 
еволюцію .

Проте, як уже ми згадували раніше, Груш евський не звели
чував діяльність Хмельницького й провідної козацько-ш ляхетської 
верстви. Зокрема критично він оцінив зв ’язки Хмельницького з 
Кримом після 1649 р. (йшлося про татарські спустош ення і ви
нищення української лю дности), а також  дезертирство українсь
кого  селянства за м осковську границю. І взагалі він п ідкреслю вав 
зневіру селянського й частинно козацько-хл іборобського  насе
лення до пол ітики Хмельницького після 1649 р. — все це — писав 
історик, ’’п ідтинало боротьбу за самостійність, за соціяльне і 
національне самовизначення” {ІУР, т. 9 [2], стор. 1505). Грушев
ський уважав ці явища неґативною стороною  діяльности Хмель
ницького. Також  він гостро засудив Переяславську умову Хмель
ницького, яку Л ипинський  старався виправдати. Отже, як бачимо, 
Груш евський і Л ипинський мали багато сп ірних пунктів  у рекон
струкц ії гетьманування Хмельницького та в насвітленні його дер
жавницької ідеології. На марґінесі можемо лише зазначити, що під 
методологічним оглядом монограф ія Л ипинського  Україна на 
переломі є багато слабша від досл ідження Груш евського. Л и 
пинський хоч наводить джерела й літературу, але не п іддає їх 
потр ібн ій  критиці, що є основою  історичної методології. В Іст ор ії 
України-Руси  Груш евського історик навпаки перевіряє й критикує 
історичні джерела та на їхній основі подає свою  історичну аналізу 
й синтезу. Не зважаючи на слабку м етодологію , праці Л ипин
ського  вносять нову інтерпретац ію  ролі укра їнсько ї шляхти в 
народній революції 1648 р. і в побудові Козацької держави. Під 
цим оглядом вони є ц інним доповненням до Іст о р ії України-Руси  
Г руш евського.

кого і польського уряду. Віроломство Москви в справі української еміграції 
їх довершило. Стало очевидним, що Москва не може бути базою україн
ської політики” {ІУР, т. 9 [2], стор. 1495). Погляди Липинського на Пе
реяславський договір подано в Україна на переломі (стор. 30-33). Гру
шевський критикує Липинського за його твердження, що ” Ця абсолютна й 
легальна емансипація від Польської Річипосполитої, — емансипація, як в 
поняттю самих Українців, так і в поняттю сусідних володарів — творила 
всю ідеологічно-правну суть Переяславської Умови” (див. В. Липинський, 
стор. 33).
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Аналіза праць Груш евського, присвячена гетьманові Мазепі та 
його добі, ще раз наочно показує, що історики-державники в 
1920-их роках несправедливо й суб ’єктивно висвітлювали ’’зне
ц інення” істориком  діяльности укра їнських гетьманів на користь 
’’ф етиш изації” народних мас.

Ще 1909 р. Груш евський у своїй праці "В иговський і Мазепа” , 
в якій порівню вав д іяльн ість двох визначних укра їнських геть
манів, писав:

... але одно зістається фактом безсумнівним і вірним. Се те, що оден 
так і другий, при своїх індивідуальних відмінах, при різниці в тактиці, 
в засобах і способах, в детайлях своїх плянів, — були представ
никами, речниками, носителями політичних змагань, якими глубоко 
пройняте було все українське суспільство, вся свідоміша верства 
українського народу, вся інтелігенція їх часів. їх діло таким чином 
не було ні в ніякім разі особистим ділом, їх винаходом, їх заба
ганкою. Вони виступили з здісненням того, що було постулятом всеї 
суспільности.70

Не менш позитивно оц іню є історик і дипломатичну д іяльн ість 
гетьмана Мазепи, зокрема його сою з із Карпом XII, який забезпе
чував Україні повну самостійн ість і незалежність. Він уважав, що 
існує безпосередній зв ’язок між плянуванням уряду Хмельниць
кого, його ш ведською  пол ітикою  і ш ведською  ор ієнтацією  Мазепи 
і козацької старшини 1700-их років. Провідним мотивом цієї дер
жавницької політики була — ідея власности, суверенности укра
їнського  народу.71 Отже, як писав Грушевський, Мазепа та його 
старшина були природними продовжувачами ’’заповіту великого 
гетьмана — визволення України і народу У кра їнського ” 72 Не 
підлягає сумніву, що тут маємо справу з об ’єктивною  інтерпре
тац ією  державницької ідеології укра їнських гетьманів і козацької 
старшини від Хмельницького до часів Мазепи. І цього не могли 
вже не пом ітити або замовчати історики-держ авники в 1930-их 
роках, по смерті Л ипинського . Дорош енко, мабуть, перший ствер
див, що праці ’’Груш евського й Л ипинського  остаточно, можна

70. М. Грушевський, ’’Виговський і Мазепа” , Літературно-науковий 
вістник 1909, кн. 46, стор. 41.

71. М. Грушевський, ’’Шведсько-український союз 1708 року” , Записки 
НТШ  1909, т. 92, передруковано в його: 3 політичного ж ит т я України, 
стор. 115. У цій статті Грушевський гостро засуджує тих провідників 
українського суспільства (світських і церковних), які "без тіни опозиції, 
тереризоване гнівом царським, виконує всі суворі, нехристиянські 
забаганки царя для огидження особи Мазепи і відстрашення народу від 
нього” (стор. 104).

72. Там таки.
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сказати, установили в укра їнській  істор іограф ії погляд на Мазепу, 
як на укра їнського  патріота й поборника самостійности” .73 Також  
Крупницький визнавав ’’державницьке думання” Груш евського в 
висвітленні доби Мазепи. Оглоблин також  виразно писав, що в 
перших томах ІУР  дом інувала народницька інтерпретація історії 
України, а в дальших томах, ’’зокрема в перших частинах його 
істор ії Хмельниччини, дум ка досл ід ника  йде в напрямі, який зго 
дом привів Груш евського до ідеї самостійної й незалежної Укра
їни” .74

Отже, як бачимо, прийшла друга, частинна переоцінка істори- 
ками-державниками історіограф ічної спадщини Груш евського, яка 
вже базувалася на досл ідж енн і перш за все його наукової спад
щини, а не політично-публіцистичних статтей після 1919 р. Тодішня 
наукова критика історіограф ічних концепцій велася на належному 
академ ічному рівні різними видатними українськими істориками 
різних Генерацій і р ізних істор іо граф ічно-істор іософ ічних ор ієн
тацій. Всі вони визнали епохальне значення Іст о р ії України-Руси, 
а також  історичну схему Грушевського, яку прийняли за національ
ну схему українсько ї істор іограф ії. Якщо були розб іжності — вони 
головно виявилися в істор іософ ічн ій і ідеологічн ій площинах.

Проте всюди є винятки. Так 1966 p., коли відзначувано 100- 
ліття народження Груш евського, з ’явилася праця укра їнського  
науковця, який правдоподібно зараховує себе до ’’державницької 
ш коли” . Ця праця контроверсійна й м істить не лише гостру кри
ти ку  народництва як ’’явища патологічного” , але також  висуває 
дуже поважні обвинувачення супроти наукової творчости Грушев
ського. Маю на увазі статтю  Омеляна Пріцака, теперіш нього про
ф есора Катедри укра їнсько ї істор ії імени М. Груш евського Гар
вардського  університету ” У століття народин М. Груш евського” 
(Лист и до прият елів  1966, р ік XIV, чч. 157-159, стор. 1-19). Автор 
цієї праці намагається реабілітувати укра їнську земельну аристо
кратію  коштом наукової репутації і національної чести Грушевсь
ко го  — і все це робить, як пише, ” в ім ’я історичної правди” (стор. 
13). Звичайно українська аристократія такої оборони не потребує
— але нічого не зробиш — так воно є. Отже, про що розходиться?

П ід час ю вілейного року Груш евського Пріцак висунув по
важний закид засновникові українсько ї національної істор іогра
фії. Він обвинувачує Груш евського в тому, що він ” і своєю  нау
ковою, і політичною  д іяльн істю  спричинився у вирішальний спосіб 
до моральної та ф ізичної л ікв ідац ії українсько ї аристократії, що

73. Дм. Дорошенко, ’’Мазепа в історичній літературі і житті” , Мазепа, 
т. 1. Збірник (Варшава, 1938), стор. 12.

74 О. Оглоблин, ” М. Грушевський...” , стор. 4.

89



одинока була спроможна творити самостійну державу в добу 
наших визвольних змагань” (там таки). У прим ітці до цього апо
диктичного  твердження цей самий автор пише, що ” з тих самих 
причин” українське  заможне селянство зустріла ця сама доля, що 
і земельну аристократію  (там таки). Як відомо, історичні д о 
слідження мають науково-джерельний, а також  етичний аспект. 
Пріцак не дає жадних джерельних підтверджень, що Грушевський 
своєю  ’’науковою  д іяльн істю ” у ’’вирішальний спос іб ” спричинив 
ф ізичну й моральну л ікв ід ац ію  української аристократії і замож
ного селянства. Сьогодні, коли ми відзначаємо 50-ліття смерти 
Груш евського, ми вважаємо, що був би в ідповідний час для Прі- 
цака зробити переоцінку своїх висновків про ролю Груш евського 
в світлі джерельної документації.

П ідсум овую чи дум ки про Груш евського й державницький 
напрям в укра їнській  істор іограф ії, треба ствердити, що в істор іо 
граф ічній творчості історика були ’’народницькі” й ’’державниць
к і” елементи. Неґативне наставлення історика до ’’держави” було 
перш за все звернене проти російсько ї держави, яка ф актично 
спричинилася до поневолення укра їнського  народу та була зна
ряддям русиф ікац ії українсько ї істор ії і культури. Його наго
лошення або може й надмірне наголошення ролі простого україн
ського  народу в істор ії було виправдане, якщо йдеться про 
зрусиф іковану й спольонізовану українську д ідичну аристократію . 
Звичайно, серед неї були винятки, які брали активну участь в укра
їнськом у національному в ідродж енні — але це були лише ви
нятки. Саме тому народники, з яких чимало походили з укра їн 
ської шляхти, орієнтувалися на українські народні маси в 19 ст., і 
в їхньому національному пробудженні бачили джерело україн
ського  національного відродження. Як історик, Груш евський ба
чив, що всі козацькі повстання, спрямовані проти польської дер
жавної влади в Україні від кінця 16 ст. до вибуху революції 
Хмельницького були неуспішними, бо їх не підтримували укра 
їнські народні маси. Натомість співпраця козацької провідної 
старш инської верстви з народними низами 1648 р. запевнили 
усп іх  револю ційної д ії Хмельницького та привела до розгорнення 
всенародної українсько ї революції і до побудови Козацької дер
жави. Отже участь українських селян і інших сусп ільних верств 
українського  населення у визвольній боротьбі принесла конкретні 
висліди. Якщо йдеться про дум ки Груш евського про власну дер
жаву, яка повинна боронити і репрезентувати інтереси укра
їнсько го  народу, а зокрема народних мас — то властиво Гру
ш евський у цьому мав рацію. Якщо власна держава, державна 
влада йде врозріз з національними і соц іяльно-економ ічними 
інтересами свого народу, це значить, що вона не витримала
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держ авницького  іспиту зрілости. Тоді доходить до конф л ікту між 
окремими суспільними верствами нації і державною  владою, яка 
не репрезентує народу. Отже, якщо Груш евський стає в обороні 
народу, то в контексті укра їнсько го  історичного  процесу це річ 
ц ілком зрозуміла. Концепція народу-нації з істор іо граф ічного  
погляду є багато ширша за концепцію  ’’держави” . Народ-нація 
творить державу, а не навпаки. І коли Груш евський очолив 
українське  національно-державне відродження в 1917-1918-их ро
ках, він виразно заявив, що Українська Центральна Рада вирішила 
проголосити ’’У країнську Республику державою  самостійною  і 
незалежною, щоб мати вповні вільну руку в уладж енню  своїх 
м іжнародніх і внутрішних відносин, щоб відобрати ґрунт від всяких 
мішань у внутріш ні справи України, як одної, мовляв, з частин 
будучої російсько ї ф едерації” .75 Отже, це вже голос історика- 
державника, який розум ів вагу укра їнсько ї державної незалеж- 
ности на той час. Звичайно, Груш евський репрезентував тоді 
демократично-республ іканські державницькі концепції, які йшли 
врозріз із державницькими концепціями представників українсь
кого  монархізму, українсько ї гетьманської держави. Тут не місце 
доводити правильність або помилковість даних концепцій, але 
треба ще раз п ідкреслити, що вони в іддзеркалю вали тогочасну 
держ авницьку ідеологію  і державницькі домагання укра їнського  
народу. Звичайно, боротьба республ іканців і гетьманців у ідео
логічн ій  площині, а також  у конкретних питаннях відновлення і 
закр іплення українсько ї державности в 1918 і п ізн іш их роках, 
безпосередньо причинилася і до ’’істор іограф ічної д и скус ії” між 
Груш евським і представниками так званої ’’державницької ш коли” 
в укра їнській  історіограф ії. І тут треба п ідкреслити, що істор іогра
ф ічні та істор іософ ічн і концепції Груш евського не потребую ть ані 
’’оборони” , ані злобних на кл е п ів -’засудження” . Вони вимагають 
лише сум л інного  об ’єктивного  наукового  вивчення і глибокої 
істор іограф ічної аналізи. Це саме стосується до його опонентів — 
істориків-ревізіоністів державницького напряму та їхньої історіогра
ф ічної спадщини.

Тут треба також  згадати про те, що теперіш ній істор іогра
ф ічний напрям у досл ідж енн і й реконструкц ії історичного  життя 
окремих народів розвивається в рамках всебічного вивчення ба
гатовим ірної життєвої активности народу-нації, незалежно від 
наявности власної держави. Йдеться про так звану сусп ільну 
істор ію  (social h istory), яка зайняла дом інантне місце в сучасній 
св ітовій істор іограф ії. У цьому аспекті Груш евський випередив

75. М. Грушевський, Історія України (Київ—Відень: Дніпросоюз, 
1921), стор. 558.
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свій час — вихідною  точкою  його наукового досл іду, як і в 
теперіш ніх істориків , було вивчення історичного  життя народу в 
різних сферах його діяльности. Саме тому Грушевський пов’язував 
істор іограф ічн і досл ідження із соціологічними і в їхн ій синтезі 
знаходив міцну основу для реконструкц ії, аналізи і синтези укра
їнського  історичного процесу.

Далі буде
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ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

НАЙВИДАТНІШИЙ ІСТОРИК УКРАЇНИ 
МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИИ 
(У 50-ліття смерти: 1934-1984) (IV)

Любомир Винар

6. Історична школа Михайла Грушевського та її значення

Виховання нового, динам ічного покоління українських істо
риків, які працювали під науковим керівництвом Груш евського, 
мало переломове значення для розвитку українсько ї національної 
істор іограф ії в 20 ст. Ці науковці були здебільш ого його сту
дентами у Л ьв івськом у та Київському університетах або його 
науковими співробітниками в НТШ, Науковому товаристві в Києві 
та Всеукраїнській Академ ії Наук у Києві. Отже доводиться гово
рити про Груш евського як про засновника й керівника української 
національної історичної школи в Львові та Києві. Д іяльн ість цієї 
школи можна охопити двома основними хронологічними періо
дами: постання і розгортання науково-досл ідної праці Груш евсь
ко го  з 1894 до 1913 pp. у Львові, та в Києві — з 1908 до початку 
1914 pp.; другий період охоплю є роки після повернення Грушев
ського  до Києва в 1924 р. до 1930 р. включно. Переходовий період 
становлять 1919-1923 pp., коли Грушевський проживав на еміграції
і заснував Український соц іологічний інститут (1919), в якому про
довжував свою  наукову працю. Отже можна говорити про його 
Л ьв івську історичну школу (1894-1913) із своїм ’’субпер іодом ” 
’’льв івсько-ки ївсько ї ш коли” М. Груш евського (1908-1914) і ’’Ки
ївську ш колу” , як продовження львівської, після 1924 р. В укра
їнській  істор іограф ії уживаю ться такі окреслення школи Грушев
ського: ’’Галицька школа істориків  України” (Багалій), ’’наукова 
школа українських істориків у Л ьвові” (Оглоблин), ’’історична ш ко
ла Груш евського” (М. Чубатий), ’’львівська ш кола” (Крупницький), 
’’історична школа Антоновича-Груш евського” (Ол. Домбровський), 
’’історична школа у Л ьвов і” (Наталя Полонська-Василенко). На 
нашу дум ку, найповніш им окресленням цієї ш коли є ’’ Історична 
школа М. Груш евського у Л ьвов і” та ’’ Історична школа М. Гру
ш евського у Києв і” — ці назви рівночасно в іддзеркалю ю ть місце 
народження і діяльности історичної школи Грушевського.

Продовження з Сучасности 1985, 2.
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Загалом треба зазначити, що поняття і окреслення ’’ історичної 
ш коли” в науковій істор іо граф ії (українській  і світовій) не є на
лежно устійнені. На мою думку, історична школа, крім  її заснов
ника й кер івника наукової праці та його учнів і сп івроб ітників , що 
належали до даної школи, має такі головні складники : 1) ор
ган ізаційну структуру (форма й організація наукової праці), яка 
вклю чає науково-навчальні установи (зокрема університети) і 
науково-досл ідн і осередки (наукові товариства, академії наук 
тощо); 2) сп ільність головних істор іограф ічних концепцій заснов
ника школи і його учнів; 3) сп ільність методології історичного 
досл іду; 4) сп ільність істор іософ ічних засад; 5) наукові видання, 
зокрема існування головного історичного періодичного органу 
(журнал, наукові зб ірники  тощо), які є форумом співпраці й 
наукової ди скус ії засновника школи ,і його посл ідовників; 6) інші 
складники історичної школи, пов’язані із специф ічною  історичною  
тематикою  (наприклад, регіональні досл іди тощо).

Ми вичислили головні елементи історичної школи, які харак
теризую ть її д іяльність. Вищезгадані складові елементи ’’історич
ної ш коли” становлять її ’’ідеальний ти п ” , який не завжди існує в 
такій  ’’чист ій ” ф ормі. Деколи деякі складники  історичної школи 
відсутн і, проте це не означає, що вона не існує. На нашу думку, 
узгіднення і прийняття історичною  ш колою, себто її засновником- 
кер івником  та іншими вченими, що належали до неї, головних 
істор іограф ічних концепцій, становить найважливішу характери
стику істор іограф ічної школи. Якщо такого  узгіднення немає, тоді 
може наступити розрив між засновником  і рештою вчених даної 
історичної школи. Цей розрив або ’’істор іограф ічний ухил” може 
стати початком народження нової історичної школи. Ми свідомо 
подали к ілька  наших теоретичних м іркувань про поняття і склад
ники ’’історичної ш коли” , щоб краще зрозум іти характер історич
ної школи Груш евського та її значення в розвитку укра їнсько ї і 
світової наукової історіограф ії.

Прийняття Грушевським на себе головування катедрою  історії 
у Л ьв івськом у університеті та його активна співпраця в НТШ 
проходили паралельно з нагальним розвитком усіх  головних укра
їнознавчих дисципл ін , а зокрема українсько ї істор іограф ії. Вже 
1894 р. він очолив Історично-ф ілософ ічну секц ію  НТШ, а на 
початку 1895 р. він став редактором Записок НТШ , які він невдовзі 
перетворив у репрезентативний журнал історії України і інших 
д ілянок українознавства. В тому самому році він зорганізував 
Археограф ічну ком іс ію  НТШ, а вже 1897 р. він став головою  
всього Товариства. НТШ , на дум ку  історика, мало стати ’’осе
редком наукової роботи, особливо в галузях безпосередньо звя- 
заних з  нашим краєм і народом, скупчити коло себе якнайш ирший
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круг наукових робітників... організувати наукову роботу і в цій 
організації виховувати нові наукові кадри” (Записки НТШ , т. 21, 
1898).

Як університетський професор, іс іо р и к  і промотор наукової 
праці НТШ , Груш евський у першу чергу звернув увагу на при
єднання до наукової праці молодих зд ібних істориків , які зде
більше були його студентами і п ід  його керівництвом брали 
активну участь у праці Історично-ф ілософ ічної секц ії і інших 
наукових ком ісіях НТШ. Проте ця наукова д іяльн ість не обме
жувалася лише НТШ. В своїй Авт обіограф ії, згадую чи про свою  
д іяльн ість у 1898 p., Грушевський пише:

Окрім викладів і семінарійних занять, на університеті (до семіна- 
рійних занять привязував я все особливу увагу, стараючися впро
вадити здібних слухачів в самостійні наукові зайняття), вів я приватні 
наукові зайняття поза університетом з студентами — своїми слу
хачами й сторонніми (роздавав книжки до рефератів і оцінок, потім 
відчитувано ці реферати, розбірано, а по справленню друковано 
котрі ліпші). Тим способом вправлялися охочіші слухачі до наукової 
роботи, переходячи від рефератів в бібліографічнім відділі Записок 
НТШ до самостійних оцінок... до самостійних розвідок.76

Це був початок історичної школи Груш евського в Львові, яка за 
порівняно короткий час п ід  науковим керівництвом її засновника 
заклала міцні підвалини п ід  укра їнську наукову національну істо
р іограф ію . Цю ш колу можна без перебільшення назвати першою 
ш колою  української національної історіограф ії.

Перед тим, як перейти до обговорення істор іограф ічної школи 
Груш евського, бодай коротко  бажано з ’ясувати її ставлення до 
школи Антоновича, яку Багалій назвав ’’Ки ївською  документаль
ною  ш колою  істориків України” . Це питання надзвичайно важливе 
для істориків, що займалися вивченням розвитку українсько ї істо
ричної науки. Груш евський працював п ід  науковим керівництвом 
Антоновича в Київському університеті і був, на нашу думку, одним 
із найвидатніших представників школи документалістів. Ш колу 
Антоновича характеризував строгий документалізм , базований на 
критичному вивченні та аналізі історичних архівних джерел.77 В

76. Л. Винар, Автобіографія Михайла Грушевського з 1926 року, 
стор. 16.

77. Про діяльність і творчість В. Антоновича див. М. Грушевський, 
’’Володимир Антонович, основні ідеї його творчости і діяльности, Записки 
Українського Наукового Товариства 1909, кн. 3; його ж ”3 соціяльно- 
національних концепцій В. Антоновича” , Україна 1928, кн. 5; Осип Гер
майзе, ” В. Б. Антонович в українській історіографії” , Україна 1928, кн. 5; Д. 
Дорошенко, Володимир Антонович (Прага: В-во Тищенка, 1942), стор. 99-
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істор іософ ічно-ідеологічн ій  площині Антонович був промотором 
кирило-методіївських ідей і виразником народницько-демократич- 
ної концепції істор ії України. Як відомо, він був також  одним із 
пров ід ників  ки ївсько ї Старої Громади і найвидатнішим укра їн 
ським істориком  19 ст. Історична школа Груш евського постала 
шляхом еволю ції його істор іософ ічних концепцій, а не шляхом 
’’револю ційного розриву” зі ш колою  Антоновича. В ід свого науко
вого ментора Груш евський перебрав документалізм  як інтеграль
ну та основну частину історичної наукової методології. Також  
наголошення ролі народу як основної категорії істор іограф ічного  
досл ідження і головної руш ійної сили укра їнського  історичного 
процесу в історичних творах Груш евського пов’язане з істор іосо
ф ією  Антоновича, кер івника його ранньої наукової праці. Проте 
Груш евський не приймав ж адних істор іограф ічних і істор іософ іч
них концепцій безкритично й це стосувалося також  до історичної 
творчости його учителя і інших істориків. Отже існує безпосе
редній зв ’язок м іж школами Антоновича і Груш евського, зокрема 
в методологічному аспекті історичних досл ід ів. Тому історики 
справедливо вважають Антоновича "батьком українсько ї наукової 
істор іограф ії” , а його найвидатніш ого учня Груш евського — за
сновником українсько ї національної історіограф ії.

П ровідні ідеї і працю історичної школи Груш евського, яка 
народилася у Львові, буде з ’ясовано пізніше. Тепер бажано б 
згадати учнів Груш евського, які становили ядро його історичної 
ш коли і авангард нової українсько ї історіограф ії. Зі сп івроб ітників  
Груш евського тих часів згадаймо Мирона Кордубу (1876-1948) — 
досл ід ника  старої і середньовічної істор ії і видатного історика 
Хмельниччини; Степана Томаш івського (1875-1930) — таланови
того досл ідника  козацької доби; Дениса Коренця (1875-1946); Ва
силя Герасимчука (1880-1944) — автора ц інних праць про Хмель
ницького та гетьманування Івана Виговського; Степана Рудниць- 
кого  (1877-?)'— історика козацьких рухів 1620-их pp., а згодом 
видатного географа; Івана Д ж и дж ору (1880-1919) — зд ібного  істо
рика Гетьманської держави 18 ст.; Омеляна Терлецького (1873- 
1958) — досл ідника  галицького середньовіччя і козаччини; Б ог
дана Б арвінського (1880-?) — історика Галицько-Волинської дер
жави і м азепинського періоду; Івана Кревецького (1883-1940) — 
зд ібного  досл ідника  істор ії Галичини 19 ст.; Івана Крип ’якевича 
(1886-1967) — найвидатніш ого учня Груш евського та досл ідника  
істор ії Галичини, укра їнсько ї козаччини і інш их період ів укра їн 

151. Про історичну школу див. Я. Винар, ’’Ранні історичні праці М. Гру
шевського, і київська школа В. Антоновича” , Український іст орик  1966, 
3-4, стор. 26-32.
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ської історії; М иколу Чубатого (1889-1975) — історика українсь
кого  середньовіччя, історії Церкви і права; Богдана Бучинського 
(1883-1907) — досл ідника історії Церкви та інших істориків

Як бачимо, Груш евський зумів створити у Львові наукове 
середовище й притягнути до співпраці молодих вчених, які п ід  
його науковим проводом за порівняно короткий час дали ваго
витий внесок в українську істор іограф ію . Отже, його науково- 
орган ізаційн і пляни увінчалися повним успіхом. Серед своїх учнів 
Груш евський користувався великим респектом і авторитетом, про 
що виразно пише його наймолодш ий і найздібніш ий учень, пред
ставник Льв івсько ї історичної школи Крип ’якевич:

Ще за життя Грушевського всі в нас відчували, що між нами живе 
хтось великий. Всі в нас дивилися на нашого історика, як на 
надзвичайну людину, як на вченого, що сміло може стати поруч 
найбільших людей науки на світі, всі ми подивляли його роботячість, 
а вс; ми бачили в ньому одного з найкращих борців за єдність 
наці. г>-

Своєю наполегливою і ун ікальною  науковою  і науково-органі- 
зац ійною  працею Груш евський став прикладом для своїх учнів, 
які в той час ставилися до нього зі справжнім  пієтизмом і по
шаною. Така позитивна психологічна настанова до Груш евського 
з боку його учнів зм іцнювала внутріш ню  згуртованість істор іогра
ф ічної школи Грушевського.

Наріжним каменем історичної школи Груш евського в Львові, а 
згодом  у Києві, її фундаментом стала його головна істор іо гра
ф ічна концепція тяглости укра їнського  історичного процесу від 
етногенези укра їнського  народу до новітньої доби історії України. 
Йдеться про його схему східньоевропейської історії, яка також  
включала національну схему українсько ї історії з її пер іодизацією  
і в ідпов ідною  укра їнською  істор іограф ічною  терм інологією . Цю 
схему він поклав в основу Іст о р ії України-Руси  і вона була 
прийнята його учнями і сп івроб ітникам и, які належали до цієї 
нової школи українсько ї національної історіограф ії. Істор іогра
ф ічні досл ідження Груш евського та його учнів не лише в ідкидали 
рос ійсько-ім перську схему С хідньої Европи і її історичного роз
витку, але давали новий п ід х ід  до вивчення національних історій 
України, М осковщини і Б ілорусі. Грушевський джерельно обґрун
тував етногенезу укра їнського  народу й безперервність українсь
кого  історичного  процесу п ід  час державних і недержавних пе

78. З інших учнів Грушевського, які належали до його історичної 
школи у Львові згадаймо Ол. Целевича, Ю. Кміта, Ф. Голійчука, 3. Кузелю,
О. Чайківського, Е. Барвінського, Ол. Сушка і Ф. Срібного.

79. Іван Крип’якевич, Михайло Грушевський (Львів, 1935), стор. 8.
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р іод ів  українсько ї історії. Він надав право громадянства історії 
України в світовій історіограф ії. Саме сп ільність цієї головної 
істор іограф ічної концепції-схеми Груш евського та його учнів на
очно демонструє самостійн ість і ун ікальн ість його історичної 
школи, яка народилася у Львові. Вона також  указує на р ізницю  
між ки ївською  ш колою  докум енталістів  Антоновича та ш колою  
національної історіограф ії Груш евського: якщо перша діяла в умо
вах переслідувань російської влади (державна цензура) та не 
опрацювала завершеної схеми історії України, то остання діяла на 
основі його національної схеми українсько ї історії. Не менш ва
жливим є питання історичної термінології. Грушевський упровадив 
в укра їнську й світову істор іо граф ію  концепції-терм іни ’’Україна- 
Русь” , ’’у кра їнсько-руський” , які сприяли таким чином визначенню 
самобутности українського  історичного процесу.

Реконструкц ія Груш евським раннього процесу українсько ї іс
тор ії і пов’язання його з антами як предками нашого народу або, 
як історик писав, ’’предками укра їнських племен” (ІУР, т. 1, стор. 
177), наголошення етн ічної єдности укра їнсько-руських племен у 
середньовіччі та державотворчої ролі полян у створенні Київської 
держави, а також  відмова від так званої ’’норманської теорії” — 
все це ілю струє інші головні істор іограф ічн і концепції Груш евсь
кого, які були похідними від його національної схеми історії 
України, що характеризувала його історичну ш колу в Львові.

М етодологія історичного  досл ід у й вивчення та видання дж е
рел до історії України характеризую ть д іяльн ість школи Гру
ш евського в Львові. Вже згадано раніше, що за його ін іц іятивою  
створено в 1895 р. Археологічну ком іс ію  НТШ, яка мала першо
рядне значення в систематичному вивченні й виданні джерельних 
матеріялів.80 У цьому аспекті бачимо продовження праці київської 
школи Антоновича, але в новій формі й новому насвітленні. А нто 
нович видавав джерела до істор ії України п ід  назвою Архив Ю го- 
Западной России, отже неукраїнські історики, зокрема західньо- 
европейські, за назвою цього серійного видання, вважали їх дж е
релами до історії Західньої Росії.

Груш евський започаткував два серійні видання: Жерела до 
Іст о р ії Укра їни-Руси  (до 1914 р. вийшло 11 томів) і Памятки  
укр а їнсько -русько ї мови і л іт ерат ури  за редакц ією  Ф ранка  (до 
1913 р. вийшло 7 том ів), а 1906 р. розпочав видання нової серії 
Укра їнсько-Руського А рх іву  (до 1914 р. вийшло 14 томів). Отже в

80. Обширніше обговорення археографічної діяльности Грушевського 
і його учнів знаходимо в праці Крупницького, ’’Die Archaographische Tatig- 
keit M. Hrusevskyjs,” Jahrbucher fur Kultur und Geschichte der Slaven 1935 
(Bresiau), Bd. IX. H. 3/4, стор. 610-621.

59



виданнях джерел Груш евського вже не було можливости мильної 
їхньої ідентиф ікац ії. Історики знали, що мають справу з джере
лами до історії України, а не Росії. У цьому випадку історична 
терм інологія  від іграє одну з виріш альних ролей. Отже і в цьому 
аспекті бачимо засадничу р ізницю  між школами Антоновича й 
Груш евського, якщо йдеться про історичну терм інологію .

Груш евський надавав виняткової уваги виданням джерел до 
історії України, тому паралельно зі своїми оригінальними моногра
ф ічними досл ідженнями і своїх учн ів він розвивав археограф ічну 
д іяльність. Не дивлячися на обмежені ф інансові ресурси, він 
висилає своїх учнів до польських, російських, в іденських, вати- 
канських і інших архівів і в вислід і їхньої праці видаються зб ірки 
джерел до істор ії України 81 Не п ідлягає сумніву, що Груш евський 
і його школа в Львові в ід іграли переломову ролю  в розбудові 
джерельної бази українсько ї наукової національної історіограф ії.

Раніше було згадано, що існування головного наукового ж ур 
налу, виразника істор іограф ічних концепцій засновника історич
ної школи і його учнів, є передумовою існування і д іяльности 
даної школи. За Груш евського таким головним журналом укра
їнсько ї історії і наукового українознавства стали Записки НТШ , 
які виходили за його редакц ією  і в яких з ’являлися наукові досл і
дження і критичн і рецензії представників історичної школи Гру
шевського львівського періоду. Н ауково-популярні й публіцистич
ні історичні праці Груш евського та його учн ів друкувалися на 
сторінках Літ ерат урно-наукового вістника, заснованого за і н і ц іа 

т и в о ю  Грушевського. Отже школа Грушевського мала творчу лябо- 
раторію  своєї наукової праці.

81. Томашівський опрацьовував архівні матеріали до історії України 
в львівських архівах, бібліотеці Оссолінських і пізніше працював у ва- 
тиканських архівах; Герасимчук працював у петербурзьких архівах, Кор- 
дуба в віденських, Джиджора в харківських, В. Залізняк в архівах Москви, 
Крип’якевич у краківських архівах. Сам Грушевський опрацьовував архівні 
матеріяли в польських, московських і інших архівах. Видання архівних 
матеріялів охоплювали джерела до політичної, економічної, соціяльної і 
релігійної історії України. Крупницький писав, що Галицька школа Гру
шевського була майстернею, ” що мала допомагати шефові в його веле
тенській праці... характер цих дослідів визначив сам майстер. Це, що дає 
нам право назвати гурт львівських істориків галицькою школою Грушевсь
кого, полягає в методі і матеріялі, але не в характері самих студій. Ідеоло
гічно галицька школа Грушевського не завжди йшла його слідами” , у: Б. 
Крупницький, "Українська історична наука в НТШ на чолі з М. Грушевсь
ким” , Українські віст і (Новий Ульм), 1950, 49. Тут треба зазначити, що 
автор не розглянув історіографічних концепцій Грушевського, які харак
теризували його ’’галицьку школу” .

60

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


Тематично в перші роки Записки Н ТШ  охоплю вали різні пе
р іоди істор ії України з наголошенням до певної міри галицької 
історії. З годом  Записки Н ТШ  прийняли загальноукраїнський нау
ковий характер. Крім галицьких істориків, у журналі друкувалися 
також  праці М. Василенка, М. Слабченка, Липинського , О. Гру
ш евського та інших істориків  з Великої України. Концепція Гру
ш евського про консол ідац ію  українських наукових сил із Гали
чини і Великої України систематично реалізувалася на форумі 
Записок Н ТШ  і Л іт ерат урно-наукового в іст ника. До 1914 р. 
Груш евський зредагував 120 том ів Записок НТШ , які створили 
цілу епоху в розвитку українсько ї істор іограф ії і українознавства.

Після 1905 р. стало пом ітним посилення впливів історичної 
школи Груш евського на Великій Україні. Тут у першу чергу треба 
згадати заснування 1907 р. У країнського  наукового товариства 
(УНТ) у Києві, яке очолив Груш евський, і започаткування за його 
ін іц іятивою  і редакц ією  нового наукового українознавчого органу 
Записки Українського Н аукового Товариства (1908). Про УНТ 
Груш евський писав, що воно маніф естувало ’’постулят повноти 
українсько ї культури, вінчаної науковими аспіраціями і науковими 
дослідженнями. Воно пересаджувало на велико-український ґрунт 
наукову працю, розпочату кільком а десятиліттями скорш е — на 
ґрунті галицькім , в оч ікуванню  можливости зд ійснити плян укра 
їнсько ї академії наук” .*32 Це пересадження наукової д іяльности 
Груш евського зі Львова до Києва р івночасно сприяло пош иренню 
впливів і д іяльности історичної школи Груш евського серед придн і
прянських досл ідників . Властиво в той час, себто від 1907 до 1914 
p., можна вже говорити про ’’льв івсько-ки ївський пер іод” істо
ричної школи Груш евського або його першу ш колу українсько ї 
наукової істор іограф ії в Україні.

Київське УНТ було зорганізоване на зразок НТШ . Історичну 
секц ію  УНТ (1907) очолювали Г. Павлуцький, В. Щ ербина, Д ж и- 
джора і А. Яковлів. Членство секц ій складалося з р ізних Генерацій 
укра їнських учених (Ол. Груш евський, О. Левицький, Василенко, 
К. Антонович, Я. Ш ульгин, С лабченко та інші відомі досл ідники ). 
Хоч ці історики належали до р ізних покол інь, проте вони в основ
ному приймали й поділяли історичну схему Груш евського й інші 
його істор іограф ічн і концепції. Отже можна зробити висновок, що 
українська  школа національної істор іограф ії Груш евського, яка 
народилася у Львові, після 1905 р. вже набрала всеукраїнського

82. М. Грушевський, ’’Велике д іло” , Україна 1929, 32, стор. 8. Діяль
ність Грушевського в УНТ вимагає окремого дослідження. Автор цих 
рядків підготовляє окрему працю, присвячену цій темі.
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характеру та стала на твердий ґрунт у Галичині й Великій Україні, 
де мала своїх численних посл ідовників. Вони поділяли головні 
істор іограф ічн і концепції і методологічн і засади засновника й 
керівника школи Грушевського, який в той час був найвидатнішим 
організатором укра їнського  наукового життя на західн іх і сх ідн іх  
українських землях. Рівночасно, як згадував Дорош енко, Гру
шевський до вибуху Першої світової війни був загальновизнаним 
провідником  українського  національного руху й символом все
укра їнського  єднання українських наукових, культурницьких і 
політичних сил, розділених кордонами чужих держав. І в цьому 
історичному контексті хотілося б коротко  згадати про істор іо- 
соф ічно-ідеологічн і постуляти Груш евського та його школи. Іс
торик був спадкоємцем деяких істор іософ ічних народницьких 
концепцій Антоновича та інших істориків-народників , з наголо
шенням провідної ролі народу, народних мас, в українськом у істо
ричному процесі. Проте його погляд на ролю провідної верстви і 
феномен національної держави не був тотожній із поглядами 
народників  19 ст. Це навіть зауважив Крупницький, видатний 
представник державницького істор іограф ічного напряму, який 
писав, що хоч Груш евський тримався народницького світогляду, 
але ’’час до часу завертав до держ авницького  погляду щодо 
укра їнських історичних п од ій ” .83 Отже Грушевський і його учні 
приблизно до 1914 р. репрезентували неонародницький напрям  в 
ідеологічно-істор іософ ічн ій  площині історичних досл іджень, який 
був оснований на національному принципі історії укра їнського  
народу. Засновник школи і його учні засадничо прийняли ці 
істор іософ ічні принципи. Це твердимо тому, що до 1913-1914 pp., 
не зважаючи на внутріш ні конф лікти в НТШ (справа опозиції до 
Груш евського, очоленої Томаш івським), не знаходимо будь-яких 
поважніш их виступів учнів Груш евського з критикою  істор іосо
ф ічних концепцій їхнього кер івника наукової праці. П ізніша кри
тика істориків -рев із іон іст ів  Томаш івського, Л ипинського  й інших, 
які були учнями або співроб ітникам и Груш евського в Львові та 
Києві, лишилася невідомою громадськості п ід  час львівського 
періоду діяльности Груш евського та його школи. Вона вийшла 
вже після виїзду Груш евського з Галичини 1913 р. Тому всякі 
гіпотези про розходження Груш евського та його учнів до 1913 р. в 
площині істор іософ ічно-ідеологічного  осмислення українського  
історичного  процесу не видержую ть критики і не мають сол ідної 
джерельної основи.

83. Б. Крупницький, "Михайло Грушевський і його історична праця” , 
в: М. Грушевський, Історія України-Руси, т.1 (Нью-Йорк: “ Книгоспілка” , 
1954), стор. V III.
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В ідхід  Груш евського від головування в НТШ, вибух Першої 
світової війни, повернення історика до Києва, арешт його російсь
кою  владою і заслання до С имбірська — всі ці події відіграли 
важливу ролю  в д іяльності історичної школи Груш евського. В 
першу чергу через резиґнацію  з редакторства Записок Н ТШ  і 
головувань в товаристві історик втратив ф ізичний і науково- 
орган ізаційний зв ’язок із своїми львівськими учнями. Історична 
школа в Львові лишилася без свого засновника й кер івника 
наукової д іяльности. Отже 1913 р. можна вважати останнім роком 
льв івського  періоду історичної школи Груш евського. Арешт Гру
ш евського 1914 р. і перебування його на засланні до початку 1917 
р. позбавили його також  безпосереднього зв ’язку з членами УНТ 
у Києві — отже в цей період, у зв’язку з воєнними подіями, істо
рична школа Груш евського майже не діяла. Аж у 1917-1918 pp., 
коли історик очолив державне будівництво молодої Української 
Республіки, УНТ відновило свою  діяльність, яка концентрувалася 
головно на п ідготові заснування Української Академії Наук. Проте 
в той час Грушевський, зайнятий державними справами, не мав 
багато часу на наукову працю. Не зважаючи на те, цей період є 
надзвичайно важливий для розуміння ідеологічних засад історика 
в той час, які в’язалися з його тогочасними історичними концеп
ціями. Автор цих рядків погоджується з виводами Оглоблина, що 
в ті роки Груш евський д іяв як державник, а не ’’той давний 
народовець, яким був Груш евський в кінц і XIX ст.” .84

Завершення українсько ї революції 1917-1918 pp. проголош ен
ням самостійности і незалежности У країнської Народньої Респуб
л іки є найкращим свідоцтвом державницьких концепцій Грушевсь
кого  тих часів. Що більше, Грушевський в практичній революційно- 
державній д іяльності і своїх публ ікац іях того часу вважав, що УНР 
тільки відновила українське  державне життя, яке він пов’язував із 
Ки ївською  державою  Володимира Великого, яка ’’була найбіль
шою укра їнською  державою, яку памятає наша істор ія ” .85 Як 
історик, Груш евський нав’язує до традицій українсько ї держав- 
ности в середньовіччі та цим стверджує тягл ість укра їнського  
історичного державотворчого процесу.86

84. О. Оглоблин писав: ” Це був справжній вінець Грушевського. Лідер 
української науки, лідер українства став лідером цілої України, вождем і 
будівничим її нової держави. Новою стала Україна — новим став і Гру
шевський” , у: О. Оглоблин, ’’Михайло Грушевський і українське націо
нальне відродження” , стор. 5.

85. М. Грушевський, На порозі Нової України, стор. 97.
86. Під час обговорення проекту державного гербу України Грушев

ський писав: ’’Українська Народня Республика постановивши своїм зав
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Не підлягає сумніву, що в 1918 р. Грушевський і його історична 
школа стояли на державницьких ідеологічних позиціях і це віддзер- 
калюволося в ус іх  д ілянках наукового й національного життя в 
цій добі укра їнського  державного відродження. Цей період Гру
ш евського та д іяльности його історичної школи заслуговує на 
всебічне і об’єктивне досл ідження.

Еміграційний період д іяльности Груш евського в Західн ій Ев
ропі (1919-1924) важливий у зв’язку з заснуванням за його і н і ц і а 

т и в о ю  У країнського  соц іологічного  інституту, на ф орумі якого  він 
продовжував свою  науково-досл ідну й педагогічну працю. Цей 
період ми назвали переходовим стосовно до д іяльности його 
історичної школи. Проте він є винятково важливим у розум інні 
еволю ції і поширення методологічної бази історичних досл іджень 
Груш евського та його історичної школи. Мова про впровадження 
Груш евським порівняльної і соц іологічно ї методи досл іду, що 
виразно бачимо в його монограф ії Почат ки громадянства... і 
Іст ор ії укра їнсько ї літ ерат ури  (три перші томи вийшли у Львові). 
Тут виразно бачимо в історика соц іологізац ію  історичних д осл і
джень, яка дозволяла глибше й ширше висвітлення с о ц і а л ь н о ї  

еволю ції суспільства в рамках його історичного розвитку. Ц ікаво 
в цьому місці згадати думки Груш евського про ролю соціології. 
Він писав:

... в и я сн е н н я  п о ч а тк ів  с о ц ія л ь н о го  (гр о м а д с ь к о го ) ж и т тя  л ю д с тв а  та  
й о го  р о зв и т к у  в в аж а єть с я  д іл о м  с о ц іо л о гії, а с а м е  т о ї ч ас ти н и  її, я ка  

зв еть ся  с о ц іо л о г іє ю  Г е н е ти ч н о ю , а б о  д и н а м іч н о ю , а м о гл а  б п р о с то  
н а зи в а ти с я  й п р о с т о  с о ц іо л о г іє ю  іс т о р и ч н о ю , б о  у за га л ь н ю є  я в и щ а  
іс т о р ії л ю д с тв а , ш у к а ю ч и  в ній п е в н и х  з а га л ь н и х  п р е к м е т , б іл ьш  аб о  

м енш  с п іл ь н и х  всьом у л ю д с т в у .87
Тут також  важливо підкреслити, що в аналізі загального істо

ричного процесу Груш евський в той час п ідкреслю вав ролю ’’не
устанної конкуренц ії індив ідуал істичних і колектив істичних тен
д е н ц ій ] і періодичного чергування переваги то одних то д ругих”38
— отже ’’ індивідуальне” й ’’колективне” життя і дія лю дсько ї сп іль
ноти характеризую ть її історичний розвиток.

Поширення методологічної і тематичної бази історичного нау

данням обєднати в самостійній Українській Державі українські землі і 
відновити в ній всю повноту культурного й політично-національного життя, 
бере собі за герб сей старий знак Володимира Великого і ставить його на 
своїх грошах як ставився він колись” (там таки, стор. 98). Тут виразно 
бачимо історичні концепції Грушевського, достосовані до будівництва 
української держави в 20 ст.

87. М. Грушевський, Початки громадянства..., стор. 9.
88. Там таки, стор. 4.
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кового  досл іду в цей в іденський "переходовий” період наукової 
д іяльности Груш евського та його школи, грало важливу ролю  в 
наступній — ’’ки ївській д о б і” історичної школи Груш евського, яка 
зактивізувалася після його повернення до України в березні 1924 р.

Приїзд історика до Києва започатковує нагальний розвиток 
українсько ї науки і заразом відновляє д іяльн ість його історичної 
школи в Україні. Без перебільшення цей період росту українсько ї 
істор іограф ії, який охоплю є 1924 до 1930 pp., досл ідники  нази
вають її ренесансом. Разом з цим ця друга доба ки ївсько ї історич
ної школи Груш евського становить вершок її діяльности, яка 
провадилася в невідрадних і ж орстоких  умовах м осковсько-б іль
ш овицької влади в Україні. Як і в Львові, Груш евський виявився 
неперевершеним організатором укра їнського  наукового життя, 
яке, крім  історичних досл іджень, охоплювало інші д ілянки укра
їнознавства. Його динамізм, прямолін ійний характер у питаннях 
укра їнсько ї науки і розвитку українсько ї національної культури, а 
також  прямо феноменальна працьовитість і воля зробили його 
головним провідником  і керівником укра їнського  наукового в ідро
дження в п ідрадянській  Україні.

Розглядаючи київську діяльність Груш евського, бажано бодай 
коротко  згадати орган ізац ійну наукову структуру, що становила 
вихідну базу й основний форум д іяльности історика та його на
уково ї школи укра їн сько ї нац іональної істор іо граф ії у Києві. 
Йдеться про Всеукраїнську А кадем ію  Наук (ВУАН), безпосереднім 
попередником  якої Груш евський уважав Українське наукове това
риство в Києві.89 Це послідовне п ідкреслення Груш евським орга
н ічного  зв ’язку між УНТ і ВУАН на р ізних наукових ф орумах в ід іг
рало важливу ролю в його науково-орган ізац ійн ій  і науково- 
видавничій діяльності в 1920-их pp.

Після повернення Грушевський в першу чергу відновляє д іяль
ність Історичної секц ії УАН, яка продовжує традиції і працю 
Історичної секц ії УНТ. В склад і Історичної секц ії він утворю є 
численні науково-досл ідн і ком ісії, в яких працю ю ть його учні й 
сп івроб ітники . Тут згадаймо орган ізац ію  територіяльних досл ід 
них ком іс ій  (Ком ісії порайонного розроблення істор ії України), які 
становили основу для порайонного й регіонального вивчення 
України: 1) Комісія Києва і Правобічної України (голова Груш евсь
кий, кер івник Щербина), 2) Ком ісія Л івобережжя і Слобожанщ ини 
(голова Грушевський, кер івник Гермайзе), 3) Комісія степової

89. М. Грушевський, "Три академії, Український іст орик 1983, 2-4, 
стор. 137. Вперше друковано в: Київські збірники іст орії й археології, 
побуту й мистецтва, т. 1 (Київ, 1930), стор. 2-14.
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України (голова Груш евський, кер івник М. Ткаченко), 4) Комісія 
Західньої України (голова Груш евський, секретар В. Ігнатієнко). 
Згадані ком іс ії в 1924-1926 pp. уже мали понад 50 наукових сп івро
б ітників  з р ізних земель України. Як бачимо, Груш евський і його 
школа надавали великої ваги порайонному вивченню історії Укра
їни.90 З інших важливих ком ісій , створених Грушевським, сл ід 
згадати: Культурно-історичну ком іс ію  (голова Груш евський), Ко
м іс ію  історичної пісенности. 1926 і в наступні роки Груш евський і 
його сп івроб ітники зорганізували Ком іс ію  старої України, Ком іс ію  
новіш ої істор ії України, Ком іс ію  істор ії Козаччини, Ком іс ію  укра 
їнської історіограф ії, А рхеограф ічну ком іс ію . Ці ком іс ії р івночасно 
становили організаційно-тематичну мережу й науково-організа
ц ійну структуру  історичної школи Груш евського на ф орумі Істо
ричної секц ії ВУАН у Києві.

Очолення Грушевським першої Н ауково-досл ідної катедри іс
тор ії України у Києві в 1924 р. (другу катедру історії очолював 
Багалій в Харкові) мало виняткове значення в розвитку історичної 
школи Груш евського в Києві й взагалі в розвитку українсько ї істо
ричної науки. Катедра Груш евського мала два основні завдання: 
а) ” як установа науково-досл ідча, що має на меті вести науково- 
досл ідчу працю над істор ією  України в звязку з загальною  іс
тор ією  культури і соц іяльного розвитку; б) як установа науково- 
виховуюча, що має завданням п ідготовляти наукових досл ід ників  
в сій спеціяльности і викладачів для вищих шкіл сих предметів” .91 
Ця катедра була науково-творчою  кузнею  історика, в якій він 
керував науково-академ ічною  роботою  своїх учнів і виховував 
нові кадри укра їнських істориків  для продовження його праці. На

90. Звідомпення Української Академії Наук у Києві за 1924 р ік  (Київ, 
1925), стор. 39-40. Точні звідомпення про історичні установи Грушевсь
кого в ВУАН систематично подавалися майже в кожному випуску України.

91. ’’Науково-дослідча катедра історії України в Києві” , 'Україна 1928, 
кн. 4, стор. 156. Докладні інформації про діяльність катедри Грушевського 
знаходимо в його статті “ Науково:дослідча катедра історії України в Києві” , 
Студії з іст орії України, т. 1 (Київ, 1926), стор. I1I-XVII.

Важливо згадати, що комуністична влада старалася інфільтрувати 
катедру Грушевського своїми учнями, які доносили б про діяльність 
катедри та її керівника. Про це говорив авторові цих рядків Оглоблин, а 
також згадується в неопублікованих спогадах Л. Окиншевича, який в той 
час був аспірантом на катедрі. Див. Наталя Полонська-Василенко, Укра
їнська Академія Наук, част. 1 (Мюнхен: Інститут для вивчення історії та 
культури СССР, 1955), стор. 102. Наталя Полонська-Василенко згадує про 
двох комсомольців Камінського і Кравченка, яких призначено партійними 
чинниками аспірантами на катедру Грушевського (там таки).
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катедрі діяли секції: 1) Секція методології і соц іологічного  обґрун
тування історії — п ід  керівництвом Гермайзе, 2) Секція соціяльно- 
економ ічної та політичної історії, очолена Ол. Груш евським, і 
3) Історико-культурна секція — п ід  керівництвом голови катедри 
М. Груш евського. Ця секція мала дві п ідсекції: матеріяльної куль
тури — п ід  керівництвом В. Данилевича, і духової культури — п ід  
керівництвом голови катедри. До складу керівництва катедри 
також  входили проф есори Щ ербина і П. Клименко. Тут треба 
також  згадати, що на катедрі зорганізовано в жовтн і 1925 р. 
Кабінет прим ітивної культури п ід  керівництвом Катерини Гру- 
шевської, яка продовжувала працю  свого батька, започатковану в 
Українському соц іологічному інституті 1919 р. Історична секція 
ВУАН і Н ауково-досл ідна катедра істор ії України становили так 
звані історичні установи Груш евського в Академії. Вони творили 
основну орган ізаційну базу його київської історичної школи 1920- 
их pp., яка об’єднувала представників різних ґенерацій українських 
вчених, починаючи від учн ів Антоновича й кінчаю чи його учнями 
з льв івського  та ки ївського  період ів д іяльности історика. Тут 
треба підкреслити, що побіч Груш евського та його історичних 
установ, існували інші історичні наукові осередки і видатні істо
рики, які причинилися до відродження українсько ї історичної 
науки в 1920-их pp. З них згадаймо Д. Багалія (1857-1932), М. 
Василенка (1866-1935) і М. Слабченка (1882-1952). Всі вони мали 
своїх учнів і наукових сп івроб ітників . Проте Багалій уважав, що 
історичні установи на чолі з Груш евським ’’являються осередком 
в розвитку укра їнсько ї істор ії” .92 Це саме підтвердив Оглоблин, 
близький сп івроб ітник Багалія і кер івник Катедри історії українсь
ко го  господарства в Інституті народного господарства в Києві в 
1928-1930-их pp.93 Цю дум ку поділяли всі сучасники укра їнського  
істор іограф ічного  ренесансу в 1920-их pp., у центрі якого  стояв 
Груш евський, його історичні установи ВУАН і його історична 
школа.

Розбудова науково-організац ійної бази історичної школи Гру
ш евського в 1920-их pp. безпосередньо пов’язана з його науково- 
видавничою діяльністю , яка мала й далі має переломове значення 
в розвитку української історіограф ії. Тут у першу чергу сл ід  згада
ти відновлення за його загальною  редакц ією  престижевого ж ур 
налу українознавства Україна, який виходив п ід  е гідою  Історичної

92. Д. Багалій, Нарис іст орії України на соціяльно-економічному 
ґрунті, стор. 97.

93. О. Оглоблин, Думки про сучасну українську совєтську іст оріо
графію  (Нью-Йорк, 1963), стор. 9.
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секції УАН. У журналі співпрацювали видатні вчені з різних земель 
України, отже цей історичний і українознавчий журнал за час 
свого коротко го  існування (1924-1930) став головним органом 
українсько ї науки. Редактор України  ставив наголос на історичні 
досл ідження (політична, соціяльна і культурна історія), допом іж н і 
історичні науки (археологія), а також  на істор ію  мистецтва, мови, 
л ітератури, етнограф ії і краєзнавства України. Окремий відділ 
України  присвячено матеріялам гром адського й літературного 
життя 19 і початків 20 ст. (мемуари, листування, недруковані 
твори, інші важливі архівні матеріяли). Зокрема треба відзначити 
рецензійний відділ журналу, наукову хрон іку  та б ібліограф ічний 
відділ українознавства. Тут треба п ідкреслити дві важливі справи: 
на титульній сторінц і України  подано, що це є орган ’’Історичної 
Секції А кадем ії” (колиш нього Українського  наукового товариства 
в Києві), а в редакційному зверненні першого випуску журналу 
підкреслено, що матеріяли, які ’’безпосередньо належать до іс
тор ії ком ун істичної партії і револю ції” не входять у тематику 
України, як також  ’’статті на теми сучасного громадського життя” .94 
Рішення Груш евського, як редактора журналу, виклю чити тема
ти ку  істор ії ком уністичної партії було зовсім правильне, а разом з 
тим і відважне, якщо йдеться про тод іш ній ком уністичний режим 
в Україні. Це рішення у великій мірі спричинилося до л ікв ідац ії 
України  ком уністичною  владою 1930 р. Редакційними сп івроб ітни
ками журналу були Ф . Савченко (секретар колегії), О. Груш евсь
кий, Гермайзе, С. Глушко, П. Глядківський, які значно причинилися 
до розбудови України  п ід  керівництвом М. Груш евського.

З інших серійних видань за редакц ією  Груш евського згадаймо 
Н ауковий зб ірник іст орично ї секц ії УАН  (Записки колиш ньої 
Історичної секц ії УНТ в Києві, 1925-1929, 14 випусків), За сто літ. 
Матеріяли з громадського й літ ерат урного ж и т т я  України XIX 
і почат ку XX ст. (1927-1930, 6 книж ок), С т удії з іст ор ії України  
(1926-1930, 3 томи), Записки іст орично-ф ілологічного в ідд ілу  
У кра їнсько ї А кадем ії Наук. Праці Іст орично ї секц ії (1925-1929, 5 
томів, редагував М. Груш евський спільно зі своїм братом Ол. Гру- 
шевським), Український археографічний зб ірник  (1926-1930, Зтоми) 
і Український архів  (1926-1931, 4 томи), регіональні зб ірники,

94. ’’Від Редакції” , Україна 1924, кн. 1-2, стор. 6. Під редакцією 
Грушевського вийшло 43 книжки України. Комуністична влада припинила 
видання журналу в вересні 1930 p., і 44 число журналу, зредаговане 
Грушевським, уже не з’явилося. 1932 p., по розгромі історичних установ 
Грушевського в ВУАН, ’’відновляється” журнал під цією самою назвою, 
але із зовсім іншим змістом, зверненим проти Грушевського і інших видат
них істориків.
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присвячені Києву й Ч ернігову та багато інших публ ікац ій. До 
сьогодн і важко повірити, що Груш евський зум ів видати таку 
к ількість  серійних наукових публ ікац ій поруч систематичної праці 
над Іст ор ією  України-Руси  (том 9, чч. 1, 2, і том 10, опублікований 
уже після його смерти). Ця науково-видавнича й науково-органі- 
заційна д іяльн ість Груш евського на ф орумі ВУАН є унікальним 
явищем в аналах укра їнсько го  наукового життя, в українській  
істор іограф ії. Отже історична школа Груш евського в Києві мала 
сол ідну наукову базу й поважні наукові видання.

Тепер дещо про представників київської школи Груш евського, 
про його сп івроб ітників  і учнів. Ця школа, як вже було згадано 
раніше, складалася з істориків, які репрезентували різні Генерації 
укра їнських вчених. О глоблин переказує, що в Києві вважали, що 
найближчими співробітниками Груш евського були його ’’дві руки ” : 
С авченко — ’’права рука” , який допомагав Груш евському в так 
званому ’’зовніш ньому ресорті” (зв’язки з оф іц ійними чинниками), 
і Гермайзе — ’’ліва рука” , а разом з тим допом іж ний у внутріш ній 
д іяльності в рамках Академ ії і сп івпраці з іншими відділами 
ВУАН.95 Проте найдовіреніш ою  лю д иною  і сп івроб ітником  Гру
шевського був його брат Олександер, заступник голови Історичної 
секції, директор Історичної географ ічної ком іс ії і кер івник Секції 
с о ц і а л ь н о ї  і політичної історії на Н ауково-досл ідн ій катедрі історії 
України. Зі старш их істориків , учн ів Антоновича, кр ім  Ол. Гру
ш евського, треба згадати Данилевича, Щ ербину, Леоніда Д обро- 
вольського, Василя Л яскоронського  і Клименка (учень Митрофана 
Д овнара-Запольського).

Всі вони займали провідні становища в ’’історичних установах” 
Груш евського та були видатними досл ідникам и. Проте основне 
ядро ново ї ки ївсько ї школи історика становили його учн і-асп і- 
ранти на Н ауково-досл ідн ій  катедрі істор ії України. В 1925-1926 
академічному році на катедрі працювали К. Антипович, О. Барано- 
вич, Глядківський, Глушко, В. Євф имовський, Ігнатієнко, М. Карач- 
к івський , Окинш евич, І. М андзю к, Д. Кравцов, О. Степанишина, 
Ткаченко, С. Шамрай, В. Ю ркевич і інші (Україна  1926, кн. 4). Вже 
п ід  кінець 1926 р. Баранович, Ткаченко, Ш амрай і Глуш ко були 
висунуті науковими сп івроб ітникам и катедри. Вони були зд ібними 
істориками і становили нову істор іо граф ічну зм іну. Також  треба

95. Інтерв’ю з О. Оглоблином від 24 червня 1983 р. Наталя Полон
ська-Василенко пише, що Савченко був ’’аташе” Грушевського ” в усіх 
справах” , зокрема він полагоджував усі видавничі справи і часто їздив з 
доручення Михайла Сергієвича до Харкова — див. Наталя Полонська-Ва
силенко, "Історична наука в Україні за совєтської доби та доля істориків” , 
Записки НТШ, т. 173 (1962), стор. 31.
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п ідкреслити д іяльн ість доньки Груш евського Катерини, яка керу
вала Кабінетом прим ітивної культури та її пережитків у побуті і 
ф олкльорі України при катедрі. Вона, побіч Ол. Груш евского, 
була найдовіреніш им і найближчим сп івроб ітником  М. Груш евсь
ко го .96

З інших зд ібних учнів і сп івроб ітників  Груш евського згадай
мо П рокопа Нечипоренка, Карачківського, Катерину Лазарев
ську, М андзюка, П. Кияницю, О. Павлика — всі вони друкували
ся у виданнях історичних установ ВУАН, опрацьовували різні 
періоди українсько ї історії, виголошували доповід і на пленарних 
засіданнях Катедри і Історичної секц ії ВУАН. Коротка інформація 
про наукову творчість видатніш их учнів-членів історичної школи 
Груш евського подана в істор іограф ічном у нарисі Оглоблина.97 
Р івночасно з істориком  у той час т існо співпрацювали його ко 
лишні студенти — представники ’’Л ьв івсько ї історичної ш коли” : 
Крип ’якевич, Кордуба, Герасимчук, Гнатю к — усі вони були ви
датними вченими. Також  в установах Груш евського брали активну 
участь галичани Михайло Возняк, Ф . Колесса, К. С тудинський і 
інші члени НТШ. Отже треба ствердити, що Груш евському вда
лося об ’єднати в науковій праці вчених з різних українських зе
мель. Тод і також  відновилася співпраця між НТШ  і ВУАН і га
лицькі досл ідники  друкували свої праці в виданнях Грушевсь
кого .98 Все це вказує на те, що київська історична школа Грушевсь
ко го  в 1920-их pp. стала всеукраїнською  ш колою  української 
національної істор іограф ії і це позначилося на історичній тема
тиці досл ід ів, головних істор іограф ічних концепціях, а також  на 
еволю ції історичної методології, яка дом інувала в наукових до 
сл ідженнях сп івроб ітників  і учн ів Груш евського. Тут також  треба 
п ідкреслити генетичний зв’язок між його льв івською  і ки ївською  
історичною  школами, який вказує на істор іограф ічну тягл ість 
науково-організац ійної д іяльности історика. За нашими п ідрахун
ками в історичних установах Груш евського співпрацювало понад

96. Список співробітників і учнів Грушевського в Києві, а також стан 
історичних установ Грушевського на 1 липня 1928 р. подала Наталя 
Полонська-Василенко, Українська Академія Наук, част. 1, 1955, стор. 
132-136.

97. Olexander Ohloblyn, Ukrainian Historiography, 1917-1956, Vol. V-VI 
(Нью-Йорк: The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the 
U.S., 1957), стор. 309-320; огляд наукової діяльности співробітників Гру
шевського друковано періодично в Україні (Відділ ’’Хроніка” ).

98. Докладніше про зв’язки Грушевського з НТШ і галицькими вче
ними див. в моїй монографії Михайло Грушевський і Наукове Товариство 
ім. Т. Шевченка..., стор. 70-80.
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сто наукових сп івроб ітників , які проживали в р ізних місцевостях 
України. Видатний історик Наталя Полонська-Василенко, яка не 
належала до прихильників  Груш евського, про історичні установи 
історика писала таке:

Протягом короткого часу М. С. Грушевський створив мережу до
слідження України, а осередком стали Історичні установи. Треба 
визнати, що ні до М. С. Грушевського, ні після нього жадна установа 
Академії Наук не мала такої популярности, такого поширення, як 
установи Грушевського. Він створив міцний колектив, що тримався 
завдяки організаторським здібностям Грушевського та його осо
бистому впливові. В установах Грушевського панувала дисципліна, 
якої не було в інших частинах Академії, і особистість М. С. Гру
шевського, його видатний талант історика панували над усією цією 
масою людей. Його воля, його думки були незаперечні, і таким 
чином по всій Соборній Україні ширився і зростав його вплив.49

Автор цієї праці повністю  поділяє ці висновки Наталі Полонсь- 
ко ї-Василенко  про науково -орган ізац ійну  д іяльн ість історика. 
Вони ще раз наочно показую ть ген іяльність його наукової д іяль
ности в 1920-их pp., яка була продовженням його ранішої праці на 
ф орумі НТШ , УНТ в Києві та У країнського  соц іологічного  інсти
туту в В ідні. Вона була ун ікальна в аналах розвитку укра їнського  
наукового життя.

Тепер коротко  згадаймо про провідні істор іограф ічн і концеп
ції, які домінували в творчості Груш евського та його київської 
ш коли в 1920-их pp. Також  хотілося б окреслити її тематично- 
досл ідницький і методологічний профіль, який ч ітко  в іддзерка
лений в науковій спадщ ині її засновника. На нашу думку, київська 
школа Груш евського була природним продовженням львівської з 
1900-их pp., якщо йдеться про схему, пер іодизац ію  і терм інологію  
укра їнського  історичного процесу. У той час Груш евський значно 
поглибив цю схему, зокрема пристосувавш и її до історичного 
розвитку української літератури [Іст орія укра їнсько ї літератури), 
у кра їнсько ї культури і науки. Не зважаючи на упадок українсько ї 
середньовічної держави (Київської, а згодом Галицько-Волинсь
кої), її культурна надбудова, пише Груш евський —

... в ширшім значенню слова, збудована протягом кількох століть 
сими двома силами: боярською державою в союзі з церквою, і 
церквою в союзі з княжою владою і боярською верствою, — 
с о ц і а л ь н о  економічний лад, право, мораль, культура, творчість, — 
все це не зникало з їх упадком... Та були й окремі соціяльні групи,

99. Наталя Полонська-Василенко, ’’ Історична наука в Україні за со- 
вєтської доби та доля істориків” , стор. 13.
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чи й цілі верстви, заінтересовані в їх консервуванню, захованню їх 
сил і авторитету... Не зважаючи на те, що джерела їх змаліли або й 
зовсім висохли, ідеольоґічні напрями дані старою державою і 
церквою, закорінялись і опановували народне життя далі, навіть 
глибше і ширше, ніж це було в часах розцвіту київської держав- 
ности, церкви, мистецтва й письменства. ... Княже право ставало 
звичаєвим, офіціяльна церква народньою, книжна творчість розпли
валася в усній.100

У статті ’’Три академ ії” Груш евський р івночасно наголошував 
тягл ість укра їнського  культурно-наукового  процесу від княжої 
доби до постання Українсько ї Академ ії Наук в 1918 році в кон 
тексті розвитку сх ідньоевропейської і євразійської цивіл ізації.101 
Ми вже згадали, що історична схема Груш евського була прийнята 
й визнана українськими істориками як загальна історична схема 
істор ії України. Треба також  пригадати, що деякі рос ійські іс
торики її піддержали, зокрема О. Просняков (1870-1929), який 
уважав, що розмежування укра їнського  та рос ійського  історичних 
процесів є раціональне, а критика Грушевським традиційної ро
с ійсько ї історичної схеми є конструкти }на.102 Це, звичайно, зм іц
нювало істор іограф ічн і позиції Груш евського та його учнів у 
боротьбі із представниками російсько  радянської історіограф ії, 
які заступали і продовжували в дещо змодиф ікован ій формі кон 
цепції ’’єдности” рос ійсько ї історії, зоф ем а в середньовіччі з 
Ки ївською  державою.

Умовно київську ш колу Груш евського можна назвати ’’істо
рично-соц іологічною  ш колою  українсько ї істор іограф ії” , в якій 
схрещувалися концепції неонародників і державників, які стосува
лися до реконструкц ії д іяльности укра їнського  народу й сусп іль
но-державних та культурних інституцій, створених різними верс
твами укра їнського  народу. В методологічному й істор іо граф іч
ному аспекті Груш евський і його учні були плюралістами і п ід 
креслювали багатовим ірність і багатопричинність укра їнського  
історичного процесу, в центрі якого  стояв народ-нація.

У 1920-их роках Груш евський і деякі його учні, зокрема його 
донька Катерина, перебували до певної міри п ід  впливом ф ран
цузької школи Еміля Д ю ркгейм а (1858-1917), зокрема методології

100. М. Грушевський, Історія української літератури, т. 4, стор. 
10- 11 .

101. М. Грушевський, "Три академії” , Київські збірники..., т. 1, стор.
2-14.

102. Докладніше в статті Віктора Новицького, ’’Історична праця проф.
О. Є. Преснякова і розмежування великоруської та української історіогра
ф ії” , Україна 1930, кн. 40, стор. 55-65.
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його досл іду, теорії ’’с о ц іа л ь н и х  ф актів ” , інтерпретації еволюції 
громадської моралі та інших соц іологічних теорій, пов’язаних з 
досл ідженням  еволю ції суспільства. За Груш евським виходить, 
що Д ю ркгейм  може послужити нашій молодій науці добрим і 
корисним  прикладом ’’того, як здобувати наукові досягнення і як 
треба іти до них” .103 Зрозум іння соц іологічно ї бази укра їнського  
історичного  процесу виразно виступає в його томах Іст о р ії Укра
їни-Руси, присвячених Хмельниччині. Як уже згадано раніше, в 
цей період виразно видно еволю ц ію  методології досл іду історика 
та його історичної школи, яку ми умовно назвали ’’історично- 
соц іол о гічною ” . Груш евський уважав соц іол огію  допом іж ною  на
уко ю  у висвітленні сусп ільно-економ ічного  й пол ітичного процесу 
укра їнсько ї історії, а також  у користуванні пор івняльною  мето
д ою  досл іду.

1926 р. п ід  час святкування ю вілею  Груш евського його близь
кий сп івроб ітник Гермайзе правильно п ідкреслив універсалізм 
історика, сказавши:

У науковій діяльности Михайла Сергієвича ми спостерігаємо гран
діозну синтетичність, цей великий універсалізм: він не тільки істо- 
рик-економіст, що викриває факти історичного процесу, він історик 
культури, історик літератури, і він нарешті наш соціолог, він є 
дослідник первісної культури. І цей універсалізм, цей широкий 
науковий обхват сполучено в Михайла Сергієвича з великим та
лантом дослідника-монографіста, що уміє, беручи матеріял часто 
безпосередньо з джерела, відповідно його обробити.104

103. М. Грушевський, ’’Відродження французької соціологічної шко
ли” , Первісне громадянство та його пережит ки на Україні, вип. 1-2 
(Київ, 1926), стор. 112-113. Іван Лакиза вважав, що Грушевський був під 
впливом школи Дюркгейма, в якій ’’знаходимо деякі елементи, що заслу
говують на увагу з боку сучасної марксистської наукової думки, але 
величезну помилку робить той, хто за тим не розпізнає її прихованої 
ідеалістичної природи, її певної с о ц і а л ь н о ї  обмежености” , у: І. Лакиза, 
’’Михайло Сергієвич Грушевський” , Життя і революція 1926, 10, стор. 101. 
Про погляди Дюркгейма на історію див. Robert Bellah, ’’Durkheim and His
tory” , Robert Nisbet, ed. Emile Durkheim  (Енґелвуд Кліффс, Нью-Джерзі: 
Prentice Hall, 1965). Про соціологічні зацікавлення Грушевського також 
згадує в своїй праці Лев Білас (L. Bilas) ’’Geschichtsphilosophische und 
ideologische Voraussetzungen der geschichtlichen und politischen Konzeption 
M. Hrusevskyjs” , Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas 1956, Bd. З, стор. 
267-274. Тут треба також згадати, що на Науково-дослідній катедрі історії 
України Грушевський читав курс з сучасної соціології, зокрема дослі
дження ’’примітивного мишлення та його еволюції” , а також курс " с о ц і а л ь 

н і  і культурні течії на Україні” (Україна 1928, кн. 29, стор. 157).
104. О. Гермайзе, ’’Слово” , Ювілей Академика М. С. Грушевського 

1866-1926, стор. 18.
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Висновки Гермайзе про універсальний характер творчости Гру
шевського, основаної на глибинному вивченні історичних джерел, 
були вірні. Ця риса рівночасно свідчила про тематичне поширення 
досл ід ів  історика, який своєю  творч істю  київського  періоду охоп
лював усі періоди істор ії України вклю чно з археологією  з го 
ловним наголосом на досл ідж енні доби Хмельниччини і укра їнсь
кого  19 ст.

У ’’Передньому слові” до дев’ятого тому Іст ор ії України-Руси  
(част. 1, стор. 6-8), Груш евський доволі ч ітко  з ’ясовує провідні 
напрямні свого історичного  досл іду. Він послідовно п ідкреслю є 
головну ролю  в істор ії народних мас, п ід  якими розум іє рядове 
козацтво, м іщанство та нижче духовенство, а разом з тим наголо
шує вагу б іограф ічних досл ідж ень д іячів Хмельниччини, отже 
провідної козацької верстви. Він також  звертає велику увагу на 
істор ію  ’’соц іяльно-політичних форм і установ, що складалися 
або розвивалися в сій д о б і” (стор. 7), одночасно даю чи високу 
оц інку працям Крип ’якевича, присвяченим дослідам держави Бог
дана Хмельницького. Крім того, він наголошує вагу дипломатичної 
і воєнної істор ії і соц іяльно-економ ічних умов боротьби укра
їнсько го  народу. Він вважає, що істориков і не тільки важливо 
знати, як проходили події, але перш за все досл ідити, ” як вони 
були прийняті й відчуті сучасниками, як переломилися в їх св ідо- 
мости і які вражіння й настрої серед них викликали” (стор. 6). 
Р івночасно Груш евський пише, що цей п ід х ід  безпосередньо 
в’язався з вивченням зросту ’’св ідомости в громадянстві і масах: їх 
усвідомлення соціяльне і політичне, державне і національне. Без 
сумніву се велике, ні з чим не зрівнене потрясення, пережите укра їн 
ським громадянством і масами, викликало велике піднесення са
мопочуття — індивідуального і колективного. Громадянство і маси 
жили сим піднесенням потім довго, віками, і в нім треба шукати 
завязків р іж них п ізн іш их соціяльних і культурних явищ, які на
даю ть новий характер українськом у ж иттю ” (там таки).

В істор іограф ічн ій  площині Груш евський далі був ’’неонарод- 
ником ” , який джерельно досл іджував усі прояви народного життя, 
вклю чаю чи українські державні інституц ії тієї доби. Отже тут не 
бачимо неґації або недоцінювання українських державних тра
дицій і українсько ї провідної верстви, як це старалися довести 
’’історики -держ авники” і про що згадувалося в попередньому 
розділ і. Він давав аналізу і синтезу укра їнського  історичного 
процесу, які охоплювали всі українські сусп ільні верстви і всі 
укра їнські землі. Не можна також  забувати, що в істор іограф ічних 
досл ідж еннях укра їнського  державного життя треба брати до 
уваги два п ідходи-інтерпретації державности: форма державности 
і державницької ідеології в рамках розвитку укра їнсько го  монар
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хізму (Липинський і інші представники його школи) і форми 
українсько ї державности в республ ікансько-дем ократичн ій струк
турі (М. Груш евський та інш і). Ці п ідходи т існо  перетиналися з істо- 
р іософ ічним  наставленням представників р ізних напрямів укра їн 
ської історіограф ії. Властиво в істор іограф ічно-досл ідном у сенсі 
терм іни ’’державницька” і ’’народницька” істор іограф ічн і школи є 
доволі штучні та повн істю  не в іддзеркалю ю ть головних істор іо 
граф ічних концепцій українських істориків  20 ст. Тому в творчості 
Груш евського і його учн ів досл іджується політична, соціяльно- 
економ ічна, культурна, релігійна та інші д ілянки життя укра 
їнсько го  народу. І тут знаходимо ’’народ ницькі” і ’’д ерж авницькі” 
елементи, які не охоплю ю ться повн істю  вищезгаданими назвами 
українських істор іограф ічних шкіл.

Київську історичну школу Груш евського характеризував також  
строгий документалізм. Як голова Археограф ічної ком іс ії при 
ВУАН, Груш евський, як і в Львові, висилав своїх учн ів до різних 
російських і українських архівів. Натомість його заходи вислати 
своїх учнів у Західню  Европу (архіви Венеції, Відня і Парижу) не 
увінчалися успіхами. Груш евський заплянував видати ’’У країнсь
кий дипломарій” — зб ірку українських державних, приватно-прав- 
них і приватних (листування) джерел до історії України, почи
наючи від доби Хмельницького. Його київські учні й сп івроб ітники 
Ю ркевич, А. Єршов, Євф имовський допомагали реалізувати цей 
проект. Також  з колиш ніх льв івських учн ів історика треба згадати 
Кордубу, Герасимчука і Крип ’якевича, які працювали в польських 
архівах у Кракові, Варшаві, Львові та збирали й переписували 
джерела. Отже в археограф ічній д ілянці Груш евський і його учні в 
1920-их pp. продовжували працю його ’’Л ьв івсько ї ш коли” з 1900- 
их pp., коли він очолював А рхеограф ічну ком іс ію  НТШ. Критичне 
вивчення історичних джерел завжди було характеристичне для 
Груш евського і його учнів у Львові й Києв і.105

Велику увагу присвятив Груш евський і його київська школа 
територіяльному досл ідж енню  істор ії України, яке він називав 
історичним районознавством України і яке від іграло значну ролю 
в розвитку українсько ї національної істор іограф ії в 1920-их ро
ках.106 Раніше ми згадували про д іяльн ість порайонних історич

105. Про працю Археографічної комісії і її видання див. ’’Історичні 
установи Української Академії Наук. Археографічна Комісія” , Україна 1927, 
кн. 25, стор. 191-194.

106. Завдання і профіль територіяльного дослідження історії України 
з’ясовані в праці М. Грушевського ’’Порайонне дослідження України 
Київського узла” , Київ та його окопиця в іст орії і памятках. За редакцією 
М. Грушевського (Київ: Українська Академія Наук. Історична Секція, 1926),
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них ком ісій , які зорганізував Груш евський при Історичній секц ії 
ВУАН, які своєю науково-досл ідною  працею охоплювали усі землі 
України, вклю чаю чи Галичину, Закарпаття і Степову Україну і які 
не були охоплені територіяльними досл ідженнями Антоновича і 
його учнів. Проте програма порайонного, територіяльно-реґіо- 
нального досл ідження України Груш евського не була лише про
довженням програми ’’обласного” дослідження його учителя Анто
новича, яка проводилася в цензурних умовах Царського режиму і 
не могла базуватися на національній схемі істор ії України. Гру
шевський бажав, у першу чергу, обґрунтувати свою  схему неза- 
лежности і безперервности історичного процесу історії України на 
’’територіяльному принцип і” , вклю чаю чи усі українські землі та 
їхній політичний, сусп ільно-економ ічний і культурний розвиток у 
всі періоди українсько ї історії, вклю чаю чи також  передісторич
ний період. У цьому сенсі Грушевський твердив, що в територіяль- 
них досл ідженнях України викристалізовується ’’перспектива істо
ричного  процесу України в розр із і горизонтальн ім : територ ій - 
земель, історично даних умовами географ ічними, продукц ійними, 
комунікац ійними, і всім дальшим с о ц іа л ь н и м  і культурним роз
витком, і в розрізі вертикальнім: суц ільного образу економ ічно
го, соц іяльного, культурного, пол ітичного і національного роз- 
вою...” .107 Якщо йдеться про його власну науково-досл ідну працю, 
то Грушевський в територіяльних зб ірниках історії України пере
віряв і доповню вав свою  Іст ор ію  України-Руси, зокрема періоди 
передісторичного життя України і укра їнського  середньовіччя. Це 
виразно бачимо в першому київськом у зб ірнику  і другом у черні
гівськом у зб ірнику, в яких він м істив археологічні і історичні 
досл ідження, присвячені українській  ранній і середньовічній іс
торії, зокрема обговоренню  питання етногенези українсько ї дер
жави, питання початків Київської держави і ролі укра їнських кня
зівств у ф ормуванні укра їнського  державного життя в середньо
віччі, критиці гіпотез Ростовцева, Нідерле, Фасмера, Ш ахматова 
та інших досл ід ників  раннього розвитку слов’янщини і іншим 
важливим проблемам українсько ї і східньоевропейської істор ії.108 
Тема територіяльних досл іджень Груш евського і його історичної

стор. 1-24. Питання порайонного дослідження також з’ясоване в перед
мовах історика до територіяльних збірників.

107. М. Грушевський, ’’Вступ” , Чернигів і Північне Л івобереж ж я. Під 
редакцією М. Грушевського (Київ: Українська Академія Наук. Історична 
секція, 1928), стор. V-VI.

108. М. Грушевський, ’’Порайонне історичне дослідження України Київ
ського узла” ; ’’Чернигів і Сіверщина в українській історії” , Чернигів і Північне 
Л івобереж ж я, стор. 101-117.
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школи в Києві вимагає глибинного вивчення. Тут ми лише згадали 
питому вагу цієї науково-досл ідної програми історика, яка ха
рактеризувала його ки ївську школу. Треба рівночасно ствердити, 
що радянська влада намагалася припинити територіяльні досл іди 
Груш евського і його учнів, мабуть, через небажання і небезпеку 
популяризації і поширення історичної схеми Грушевського на реґіо- 
нально-територіяльному принципі, який не вкладався в радянську 
історичну схему.109

Загалом можна ствердити, що Грушевський і його школа тема
тично значно поширили досл іди істор ії України, які охоплювали 
всі землі й періоди українсько ї історії. Це поширення і поглиб
лення наукової тематики також  бачимо в працях представників 
його ки ївсько ї історичної школи, яка, як уже згадувано раніше, 
була природним продовженням львівської школи історика. Зви
чайно ки ївська  школа діяла в інший період і в інших обставинах. 
Проте, не зважаючи на радянський режим і всякі урядові тиски, 
Груш евський не йшов на жадні компром іси в питанні національної 
схеми історії України, не прийняв марксистської методології істо
ричного досл іду і намагався якнайбільш е незалежно провадити 
д іяльн ість своїх наукових установ. Він був відважний і, як говорив 
авторові цієї праці Оглоблин, Груш евський висловлював свої

109. У передмові до першого Київського збірника 1926 р. Грушевсь
кий нарікав, що він не одержав відповідної допомоги від державних 
чинників на ведення науково-дослідницької діяльности і наукові видання і 
через те ’’українська видавнича справа, а з нею весь наш видавничий 
плян, начеркнений вище: почавши від ’’України” і кінчаючи порайонними 
збірниками, стоїть під знаком питання” (’’Вступ” ..., стор. XI). Грушевсь- 
кому вдалося видати лише три збірники: Київ та його околиця (1926), 
Чернигів і Північне Л іво б е ре ж ж я  і Київські Збірники іст орії й археології, 
побуту й мистецтва, т. 1. Із заплянованих Грушевським збірників Пів
денного Лівобережжя, Правобережної України, Західньої України, Півден
ної України і Чорномор’я та інших територіяльних збірників нічого не 
вийшло. Радянська влада цих проектів не піддержала, подібно, як уже, 
починаючи від 1926 p., уряд почав обтинати фінансову підтримку істо
ричним установам Грушевського. Про це він писав таке: ’’Кошти на наукові 
потреби асигнувалися малі, і одержання їх утруднялося все новою, дрібяз- 
ковою і нераціональною регламентацією так, що комісії ніколи не могли 
певно знати, на що вони можуть рахувати, і тому не могли розгорнути 
своєї праці планово... Все це замість плановости приносить замішання в 
роботі...” , в: Україна 1928, кн. ЗО, стор. 176). Звичайно, все це робилося з 
прицілом позбавити Грушевського і його історичні установи при ВУАН 
відповідної матеріяльної бази і тим самим підірвати його і його співро
бітників та учнів науково-дослідну і науково-видавнич/ діяльність. Це був 
’’вступ” до розгрому історичних установ Грушевського і його історичної 
школи в пізніші роки.
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д у м ки  в питанн і у кр а їн с ь ко ї науки  і нац іонал ьно ї кул ьтури  завж д и  
ч іт ко  й м уж н ьо , не зва ж а ю чи  на н а с л ід ки  у зв ’я зку  з н астан о во ю  
ур я д о ви х  ч и н н и к ів  у М о скв і й в У кра їн і. Н а й кр ащ о ю  іл ю с тр а ц іє ю  
ц іє ї пр икм е ти  Г р у ш е в с ь ко го  є й о го  стаття  ’’Ганебн ій  пам ’я т і” 
(У к р а їн а , кн. 4, 1926), в я к ій  він в ід кр и т о  й р із ко  в и ступи в  проти  
в ід р о д ж е н н я  р о с ій с ь ко го  в е л и ко д е р ж а вн о го  ш о в ін ізм у  на ф орум і 
Ц ентрального  Ком ітету  ко м у н іс ти ч н о ї парт ії в М оскв і. В ін писав:

Всякий раз як починає відзиватися затоплений дзвін колишніх 
обмежень, насильних зводжень національних культур на підрядне 
становище супроти великодержавної, втискань їх в узькі рамці 
’’хатнього вжитку” побутовости, популярности, масового мінімуму і 
т. д. та відсунення від вищих форм культурного життя, — зараз 
неминуче починають відживати старі інстинкти національної само
оборони (стор. 50).

В ін уважав, що нам агання забезпечити  за р о с ій с ь ко ю  ку л ь 
тур о ю  ге гем о н ію  серед н е р о с ій ськи х  народ ів  у сф ері науки , ш к іл ь 
ництва, м истецтва і інш их тво р чи х  д іл я н о к  — це є вияви, як він 
писав, р о с ій с ь ко ї ’’ве л и ко д е р ж а вн о сти , чи ім пер іял ізм у, — їх  — 
ж е  ім ’я л ег іо н !” (там таки , стор . 49).

Гр уш евськи й , одначе, пом илявся, кол и  писав про ’’затоплений  
д з в ін ” р о с ій с ь ко -р а д я н с ь ко го  ш о в ін ізм у  — він не був  затоплени й  
і в цьом у іс то р и к, йо го  учн і та й о го  н ауков і установи  д уж е  ш ви д ко  
переконалися . П роте  пр и б л и зн о  д о  1929 р. він м іг д о с и ть  в ільно 
пр ац ю ва ти  на ниві н ауки  і р о зб уд овувати  св о ю  н а уко в у  ш колу. 
Але вже ран іш е починали  зб ир ати ся  хм ари н е д о в ір ’я і п ід о зр ін н я  
у р я д ів  у М оскв і й Х арков і д о  д ія л ьн о сти  Г р уш е в сько го  і йо го  
учн ів , д о  нагал ьн ого  р о зви тку  у кр а їн с ь ко го  н а уко в о го  ж иття  і 
у кр а їн с ь ко ї нац іонал ьно ї кул ьтури , я ко ї він був гол овним  б у д ів н и 
чим і п р о в ід н и ко м . К о н ф л ікт  м іж  уряд о ви м и  колам и і Гр уш ев сь 
ким  — як сим волом  у кр а їн с ь ко го  нац іо н ал ьн о го  і н а уко в о го  в ід р о 
д ж ен н я , в італ ізм у у кр а їн с ь ко ї нац ії в 1920-их р о ка х  — був не
м инучий. Г р уш е в сько го  поваж али  за його  пр ац ю  на У кра їн і й 
за ко р д о н о м . П ро в ід н и й  ф р а н ц узьки й  слав іст П оль Буає (Paul 
Boyer. 1864-1949) в ітав Г р у ш е в с ько го  з на год и  й о го  ю в іл е ю  у 1926 
р. як ’’сл ав но го  іс то р и ка  своє ї нації, д у х о в о го  вож дя у кр а їн с ь ки х  
п а тр іо т ів ” ( illu s tre  h is to rie n  de sa na tion , che f s p ir itu e l des pa trio tes  
d ’U kra ine).110 Буає не пом илявся , в 1926 р. Гр уш е в ськи й  був 
найвищ им  укр а їн с ь ки м  н ауковим  авторитетом  і най ви датн іш им  
б уд івн и чи м  у кр а їн с ь ко ї культури .

Далі буде

110. Поль Буає, "Привіт” , Ювілей Академика М. С. Грушевського 
1866-1926, стор. 137.
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ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

НАЙ ВИДАТНІШИМ ІСТОРИК УКРАЇНИ 
МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ 
(У 5 0 -л іття  см е р ти : 1934-1984) (V)

Любомир Винар

7. П©ГрОї¥І і знищ ення історичної ш коли Грушевеьког©

Л ікв ід а ц ію  Груш евського  і його наукових установ можна за- 
садничо охопити двома коротким и хронологічними періодами. 
Перший період, на нашу дум ку, охоплю вав 1925-1929 роки, 
коли представники радянської влади в Харкові й М оскві поба
чили, що Груш евський не піде на жадну сп івпрацю  з урядом і не 
стане ’’марксистським  істориком ” . В цей ранній пер іод  переслі
дування Груш евського  і вс ілякого  шантажу урядових кіл він ще 
мав нагоду розвивати укра їнське  наукове життя і зм іцню вати 
свою  історичну школу. Д ругий  пер іод  — від 1929 до 1934 років, 
коли повн істю  розгромлено історичну ш колу Груш евського, д е 
портовано його в М оскву і взагалі знищено укра їнську історичну 
науку. З нагоди відзначення 100-ліття народження Груш евського 
в У кра їнськом у іст оричном у ж у р н а л і (У І Ж) з ’явилася стаття 
видатного укра їнсько го  радянського  історика Ф . Ш евченка ’’Чому 
Михайло Груш евський повернувся на радянську У кра їну” (У /Ж  
1966, 11, стор. 13-30). Автор статті намагається в доволі рожевих 
красках змалювати причини виїзду Груш евського  в Україну і його 
’’визнання” радянської влади, а головно його д іяльн ість ” в ін 
тересах радянського  народу, с о ц іа л іс ти чн о го  ладу, що сприяла 
розвитку укра їнсько ї науки і культури” (стор. ЗО). Тут у першу 
чергу треба підкреслити, що Груш евський не працював в ін
тересах ’’радянського  народу” , лиш укра їнського , а перед своїм 
виїздом був добре поінф ормований про ставлення радянської 
влади до його творчости, отже, не м іг робити собі великих ілю зій 
про позитивну настанову урядових чинників. У зв ’язку з цим у 
листі до П. П очинка від 5 липня 1923 р. (отже коротко  перед 
виїздом) він писав:

Я большевикам ніякий приятель, мало хто стільки потерпів від них,
як я, і далі терплю: книги мої на Україні заборонені; транспорт книг

Продовження з Сучасности 1985, 3.
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моїх, висланих торік (видання Дніпросоюзу) большевики переро
били на картон, аби не дати їм розійтися.111

Взаємини Груш евського з українськими урядовими чинниками у 
Харкові, на нашу дум ку, можна окреслити поняттям ’’сп ів існу
вання” , яке було далеке від друж ньої сп івпраці в науково-орган і
заційній, науково-досл ідн ій , а також  в ідеологічно-св ітоглядовій 
сфері.

Коли йдеться про т. зв. ’’визнання” Груш евським радянської 
влади, мається на увазі тактична заява історика про те, що він не 
буде займатися пол ітичною  д іяльн істю  на ш коду уряду, а с ко н 
центрує свою  увагу виклю чно на науковій д іяльності. Звичайно, 
повертаю чися в Україну, Груш евський не м іг заявити, що він 
намагатиметься впливати на політичне життя і подібне — він 
добре знав пол ітичну ситуац ію  в Україні. Вже 1925 р. Влас Чубар, 
голова радянського  укра їнського  ’’уряду” , розпочав натиск на 
Груш евського, який пізніш е перейшов у зовсім в ідкриту атаку 
укра їнських радянських чиновників  на історика та його школу. 
П ід час Катеринославської партійної конф еренц ії 1925 р. Чубар 
про Груш евського ствердив таке:

На жаль, Грушевський ще ніде привселюдно не заявив, що він 
визнав Радянську владу по суті її роботи та, що він ладен працю
вати укупі з нею. Він цього не заявив, не зважаючи на цілу низку 
порад його знайомих. Він, певно, вже сам починає почувати себе 
ніяково зі своєю відокремліністю.112

Отже, тут історик Ш евченко має відповідь на своє твердження 
про ’’визнання” Груш евським радянської влади устами ’’прем’єра 
уряду УСРР” , яка виразно вказує на те, що укра їнські комуністи 
вже в 1925 р. почали ’’добиратися” до Груш евського.

У серпні 1925 р. вже з ’явилося ’’строго секретне” меморандум- 
звернення ҐПУ в справі ш кідливости праць ’’ідеолога українсь

111. "Листи М. Грушевського до T. Починка” (за редакцією М. Анто
новича), Український історик 1969, 4, стор. 96.

112. ”Тов. Чубар про Тютюнника і Грушевського” , Віст і ВУЦВК (Хар
ків) за 10 грудня 1925, ч. 282 (1571). Звичайно, заява Чубаря від
дзеркалювала погляди і оф іційну л ін ію  більшости членів харківського 
уряду, а також урядових кіл у Москві. Також цікаво згадати, що Во
лодимир Винниченко в своєму щоденнику від 17. 12. 1925 у зв’язку з цим 
занотував таке:

’’Звістка про М. Грушевського. Жалі Чубаря, що Грушевський не хоче 
співпрацювати з радвладою. Старий таки має мужність” . Див. В. Вин
ниченко, Щоденник, 1921-1925, т. 2. Г. Костюк, ред. (Едмонтон—Нью- 
Йорк: Канадський інститут українських студій, 1983), стор. 663.
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ко го  націоналізму” Груш евського, яке виразно свідчить про те, що 
від самого початку побуту Груш евського в Києві б ільш овицькі 
урядові чинники в М оскві ставилися ворожо до його творчости і 
д іяльности. Ця документація є надзвичайно важлива для зрозу
міння л ікв ід ац ії історичної школи Груш евського  в п ізніш і роки, 
тому наводимо її повн істю :113

Сов. секретно 
Август м-ц. 1925 года.

Всем P. Р. ЛГПУ, Лубенского округа 
Чернухский район: тов. Л-ий.

’’История Украиньї-Руси” идеолога украинского национализма проф. 
Грушевского признана враждебной и вредной для сов. власти 
лженаучной историей. Вопрос о запрете зтой книги сейчас рассма- 
тривается Правительством СССР и ОГПУ в Москве. А пока предла- 
гаем P. Р. фиксировать всех тех, кто проявляет интерес к упомяну- 
той книге и ее распространяет среди населення. Информируйте об 
зтом наших с/о и обьяжите их усилить наблюдение за такими 
лицами.

Двианилов Казанцев
Нач. Луб. Окр. ОГПУ Отд. Упол. ПП ОГПУ

На нашу дум ку, вищенаведений докум ент від 1925 р. ясно виявляє 
вороже наставлення рос ійсько го  радянського  уряду в М оскві та 
ҐПУ до Груш евського і його творів. Він також  п ід кр іп л ю є  наше 
твердження, що початкові пляни л ікв ідац ії Груш евського і його 
сп івроб ітник ів  почалися вже за р ік після приїзду історика до 
Києва. На нашу думку, в цій справі була співпраця між українсь
кими радянськими урядовими чинниками в Харкові й централь
ним радянським урядом в Москві.

З поверненням Груш евського в Україну посилю ється бороть
ба на в ідтинку істор іограф ії між істориками, згуртованими в А ка 
демії, і членами м арксистських наукових установ, які намагалися 
протид іяти впливам ’’буржуазної науки” . Тут у першу чергу сл ід 
згадати д іяльн ість Істпарту (Ком ісії по вивченню істор ії жовтневої 
революції і ком ун істичної партії, 1921-1929), яка постала з і н і ц і а 

т и в и  М. С крипника, Г. П етровського  і С. Косіора і мала свій 
журнал Л іт опис револю ц ії (1922-1933); Український інститут марк- 
сизм у-лен ін ізм у (Харків, 1922-1933), який довш ий час очолював

113. Український збірник (Мюнхен) 1955, 8, стор. 147. Див. також Л. 
Винар, Автобіографія Михайла Грушевського з 1926 року, стор. 38.
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галичанин Матвій Яворський, що також  був головою  Укрнауки 
(Управління науковими установами УСРР). Найближчими сп івпра
ц івниками інституту були С крипник, О. Ш ліхтер, М. Попов і інші 
ком ун істичн і діячі; Українське товариство істориків -м арксист ів  
(утворене при Інституті в Харкові, 1928 р.) і інші наукові установи, 
створені б ільш овицькою  владою .114 Ця істор іограф ічна й ідеоло
гічна боротьба не була рівна — на одном у боці виступали Гру
шевський і інші видатні проф есійн і історики, які заступали л ін ію  
українсько ї національної історіограф ії, а, на другому, радянські 
партійні д іячі С крипник, Чубар і інші ’’револю ційні історики ” , які 
не мали в ідпов ідного  наукового історичного  вишколу. Це також  
частинно стосується до Я ворського, який до 1929 р. був оф іц ій 
ним кер івником  радянської ’’ історичної науки” в Україні, а п ізніш е 
став ж ертвою  більш овицької чистки. Отже, в Україні властиво 
існували два центри в науково-ідеологічн ій  площ ині — Київ з Все
укра їн ською  А кадем ією  Наук і Харків — з різними історичними 
марксистськими установами. Це добре розуміли всі д іячі українсь
ко го  наукового  і культурного  ренесансу і укра їнські чолові ко 
м уністичні провідники . Для цих останніх Київ був ’’д ругою  столи
цею У країни” , як писав С крипник, яка була і є центром ’’укра їнсько ї 
буржуазної інтелігенції, ворожої нам” .115

Розмір цієї праці не дозволяє докладніш е зупинитися на став
ленні до Груш евського  і його історичних установ наркома освіти
О. Ш ум ського  (1925-1927), С крипника (1927-1933) і інших укра їнсь
ких ком ун істичних діячів, які зд ійснили укра їн ізац ію  в 1923-1933 
pp., після чого самі впали жертвами, в насл ідок російсько ї велико
державної ш овін істичної політики ком ун істичної партії в Москвр, 
яка в Україні закінчилася повним розгромом Груш евського, А ка 

114. Доволі докладний огляд діяльности марксистських і немарк- 
систських історичних установ знаходимо в працях Н. Комаренка Установи 
іст оричної науки в Українській РСР (Київ: Наукова думка, 1973), Розвиток 
іст оричної науки на Україні за роки радянської влади (Київ, 1973). Ці праці 
писані з позиції офіційної радянської історіографії і містять численні 
помилки. Короткий огляд історичних установ знаходимо в згаданому 
англомовному оглядові української історіографії Оглоблина — Ukrainian 
Historiography, 1917-1956, а також в нарисі Б. Крупницького, Українська 
історична наука під совєтами (Мюнхен, 1957).

115. М. Скрипник, Статті і промови, т. 2, ч. 2, стор. 304 — цитуємо 
за: І. Кошелівець, Микола Скрипник (В-во ’’Сучасність” , 1972), стор. 200. 
Автор цієї монографії правильно відмітив, що Скрипник був промотором 
будування нової пролетарської України — "але без Києва і всупереч йому. 
... Неґуючи Київ, як віковічне огнище української культури, він відтинав 
коріння, з якого тільки й могла природньо живитися національна культура, 
якби їй дати повну свободу розвитку” (стор. 201).
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дем ії Наук і взагалі укра їн сько го  наукового  життя. Тут лише ба
жаємо п ідкреслити, що в л ікв ід ац ії Груш евського  і ’’груш ев’янц ів” , 
як тод і називали учн ів і сп івроб ітник ів  історика, до 1930 р. брали 
участь укра їнські радянські та рос ійські ком ун істичн і д іячі й 
історики. Зокрема, якщо йдеться про українські марксистські уста
нови, треба п ідкреслити нищ івну д іяльність, скеровану проти Гру
ш евського, Я ворського, П. Лю бченка, Ш ліхтера, О. Камишана та 
інш их сп івроб ітник ів  У кра їнського  інституту марксизму-лен ін ізму 
в Х арков і.116 Згодом, в 1930 роки, в насл ідок терору радянської 
влади до цього розгрому вклю чилися також  деякі учні Груш евсь
ко го  і інші українські історики.

Перша фаза розгрому школи Груш евського започаткувалася 
кр и ти ко ю  його деяких статтей в Укра їн і та інш их виданнях. Тут 
ішлося в першу чергу про те, щоб п ідважити науковий авторитет 
Груш евського і його історичні концепції після повернення до ра
дянсько ї України, а разом з тим заплямувати його д іяльн ість 
колиш нього голови Центральної Ради. Ш умський, який відповідав 
за укра їн ізац ію  від 1925 до 1927 p., мабуть, був першим наркомом, 
який прилю дно на Пленумі Ц ентрального Ком ітету КП(б)У, який 
в ідбувся в червні 1926 p., висловив своє застереження до д іяль- 
ности Груш евського та інших провідних укра їнських культурних 
д іячів, які "намагаю ться керувати новим радянським сусп ільно- 
культурним  життям ” . ’’Тут н ічого лякатись, — говорив Ш умський,
— але не можна також  і не вважати на небезпеку захоплення п ід  
ворож і нам впливи м о л о д [і]й  всього м олодого укра їнсько го  сус

116. Про діяльність інституту див. Н. Комаренко, ’’Вклад Українсь
кого інституту марксизму-ленінізму у розвиток історичних наук (1922- 
1931)” , Історіографічні досл ідження в Українській РСР (Київ) 1972, 5, 
стор. 47-57. Про Яворського Оглоблин писав, що він був потрібний ’’совєт- 
ській владі, як єдиний більш-менш грамотний комуністичний історик, що 
його могли большевики виставити проти історичної української науки. 
Треба визнати, що оцю свою руїнницьку роботу Яворський виконав, і хоча 
його дальша доля і виправдує його, але в історії української науки і, 
зокрема в українській історіографії, його ім’я не може не бути помянути 
лихом, бо багато того лиха він їм накоїв” , у: О. Мезько, ’’Українська 
історична наука на совєтській Україні між двома світовими війнами” , 
Визвольний шлях (Лондон) 1951, 6, стор.28. Як відомо, в 1930 р.Яворсько- 
му закинули український націоналізм, ворожість до комуністичної влади і 
вплив Грушевського на його історичні концепції. Звичайно, Грушевський 
не мав жадного безпосереднього впливу на творчість Яворського. Нав
паки, у своїх виданнях він ігнорував публікації Яворського, який за фахом 
був правником, а не істориком. Яворський був одним із тих, хто причи
нився до ліквідації незалежности ВУАН і совєтизації української науки.
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п ільно-культурного  процесу” .117 Вже в листопаді 1926 р. Ш ум
ський на зборах ком осередку Н аркомосу в ідкрито виступив проти 
Груш евського і засудив його статтю  ’’Ганебній пам’яті” (Україна  
1926, 4), в якій історик заплямував російський царський і радянсь
кий шовінізм і імперіялізм. Ш умський писав:

Цей виступ акад. Грушевського, розрахований на те, щоб від
штовхнути симпатії української радянської суспільности від наших 
союзних центрів і від сучасної червоної Москви — столиці Союзу і 
центру світового пролетарського визвольного руху. Це пля[н]ування 
союзних центрів та сучасної Москви, що вона ніби-то продовжує 
ганебне діло царату — задушення української культури, є неприпус
тимий наклеп на радянську владу, скерований на дискредитацію 
союзу й на розрив братерства народів.118

Нам невідома реакція Груш евського на це обвинувачення колиш 
нього боротьбіста і націонал-комуніста Ш умського, але ми знаємо, 
як цей нарком освіти помилявся в російськом у радянському шо
в інізм і, ж ертвою  якого  він сам п ізніш е впав. Проте виступ Ш ум 
ського  проти Груш евського не був випадковий — він свідчив про 
повне невдоволення харківських провідних державних кіл д іяль
н істю  Груш евського, який мав великий вплив на тод іш нє українсь
ке сусп ільство в радянській Україні. Цей виступ наркома освіти 
був разом з тим і першим серйозним обвинуваченням Грушевсь
кого  в протирадянській  д іяльності.

У 1926 р. п ід  час святкування ю вілею  Груш евського в Києві 
виразно намітилося розходження Груш евського з представника
ми ’’червоної науки” та б ільш овицької влади. Уповноважений 
У крнауки і Н аркомосу М. Левицький у своєму ювілейному привіті 
п ідкреслив ’’хибну політичну д іяльн ість” ювіляра за часів Цен
тральної Ради і заявив, що немає ’’аполітичної науки” , а на ра
дянській  Україні ’’наука є одним з м огутн іх знарядь диктатури 
пролетаріяту” .119 Лю бченко, колиш ній боротьб іст і голова Київсь
кого  виконкому, п ід  час ю вілею  також  підкреслив політичні ’’по
м илки” Груш евського  в 1917 і 1918 pp. і заявив, що історик "може 
продуктивно продовжувати свою  працю, може вести свою  роботу 
в радянських умовах на користь робітниче-селянським масам 
тільки тод і, коли він прийме нові умови, нові основи не де-ф акто,

117. О. Шумський ’’Промова на червневому пленумі ЦК КП(б)У” , 
Українська суспільно-політична думка в 20 столітті, т. 2. Упорядкували 
Тарас Гунчак і Роман Сольчаник (В-во "Сучасність” ,1983), стор. 152.

118. О. Шумський, ’’Ідеологічна боротьба в українському культурному 
процесі” , там таки, стор. 193.

119. Ювілей Академика М. С. Грушевського 1866-1926, стор. 11-12.
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а по сут і” .120 Груш евський у своїй в ідпов ід і-подяц і на всі ювілейні 
привіти ще раз п ідкреслив непроминальні заслуги ф ундаторів 
українсько ї науки — Максимовича, Костомарова, Драгоманова і 
Антоновича і ствердив, що їхня праця ще не закінчена. Він також  
наголосив ролю україн ізації робітничої верстви в Україні, мовляв, 
’’тільки коли вповні свідом і с ільські верстви увіллю ться в роб ітни
чі верстви міста, ф абрики, шахти, та понесуть туди укра їнську 
свідом ість, україн ізую чи цю робітничу верству, зам ість підлягати 
її русиф ікац ійном у процесові, тільки тоді наша, ф актично селян
ська Україна стане д ійсно вповні роб ітничо-селянською  краї
ною ” .121 Груш евський вповні розумів, після Визвольних Змагань, 
що без національно-свідомого укра їнсько го  робітництва немож
ливо створити будь-яку тривалу державну ф орму України, зокре
ма в радянській системі. С вою кінцеву промову ювіляр закінчив 
знаменитими словами:

Через це, дорогі товариші, в нинішню 60-літню свою річницю не 
вважаю за можливе собі сказати: ’’Нині отпущаєши” . Я навпаки, 
мушу сказати: Я хочу ще жити, щоб працювати, страждати і боротися 
разом із Вами (гучні оплески всієї залі), щоб привітати той момент, 
що колись провіщав Українському народові мій довголітний товариш 
праці, покійний Іван Ф ранко оцими словами:

Та прийде час, і ти вогнистим видом 
Засяєш у народів вольнім колі,
Труснеш Кавказ, впережишся Бескидом,
Покотиш Чорним морем гомін волі.
І глянеш, як хазяїн домовитий,
По своїй хаті і по своїм полі...

(Довгі гучні оплески)122

Наталя Полонська-Василенко, згадую чи про цей виступ Грушевсь
кого, пише: ’’Тиша запанувала на залі, коли на катедрі зявилася 
його постать і пролунали несподівані для б ільшости слова. Ж ад
ного кадіння урядові, ж адного  прославління благонадійности 
партії не почули присутн і” .123 Трохи згодом ювілейні промови 
Груш евського служили більшовикам доказовим матеріялом для 
його обвинувачення в ’’буржуазному св ітогляд і” і ’’нац іоналізмові” . 
Представники уряду і партії правдоподібно очікували від Гру
шевського запевнення в його відданості марксистсько-ленінським

120. Там таки, стор. 36.
121. Там таки, стор. 25-26.
122. Там таки, стор. 38.
123. Н. Полонська-Василенко, Українська Академія Наук, част. 1., 

стор. 48.

97



ідеалам і прийняття ним м арксистсько ї м етодології досл іду, як це 
зробив інший видатний історик, також  учень Антоновича, акаде
м ік Багалій, проте Груш евський міцно стояв на своїх наукових і 
національних позиціях. Отже, назрівав великий конф л ікт між Гру
шевським з його історичною  ш колою  і партійними чинниками в 
Харкові та Москві.

Ю вілей Груш евського в Києві в 1926 р. перетворився в спон
танну маніф естацію  укра їнсько ї науки та культури. Історик одер
жав сотні привітань від укра їнських  установ в Україні, Галичині, 
Чехо-Словаччині, Австрії, Н імеччині та інш их країнах, де прож и
вали українц і. Вітали його колиш ні і тод іш ні сп івроб ітники , прия
телі і неприхильники. Також  наукові установи і чужинецькі вчені
— німці, англ ійц і, поляки, б ілоруси, литовці, росіяни та інші — 
віддали шану провідному діячеві української науки. Ц ікаво лише 
згадати, що не було оф іц ійних привітань від ком ун істичних д іяч ів  
Ш ум ського , Чубаря, С крипника, Я ворського. Не було оф іц ійного  
привітання від У кра їнського  інституту м арксизм у-лен ін ізм у в Хар
кові та інших м арксистських наукових установ. Це св ідчило про 
те, що вони вирішили збойкотувати ювілей Груш евського і цим ще 
раз п ідкреслити своє негативне наставлення до його наукової 
д іяльности. Тоді не могло бути сумніву, що укра їнську  історичну 
науку в Україні репрезентує Груш евський, а не м арксистські укра 
їнські історики та їхні установи. Можливо, що цей ювілей зм іцнив 
моральні сили Груш евського, який правдоподібно думав, що змо
же зневтралізувати впливи своїх неприхильників  у Харкові. Проте 
він прорахувався в своїх силах. Кампанія проти нього ще більше 
посилилася, і це вже було зовсім  виразним вступом до в ідкрито ї 
боротьби партійних і урядових ком ун істичних чинників  з Грушев
ським. Таким чином, уже в грудневому числі Ж ит т я і револю ція  
за 1926 р. з ’явилася стаття Л ю бченка  ’’Старі теорії і нові пом илки” 
(стор. 75-88), в якій він зайняв вороже становище до поглядів 
Груш евського на розвиток істор іограф ії, а зокрема спростував 
його дум ки про потребу п іддержати українське селянство і 
зукраїнізувати укра їнську роб ітничу верству. Л ю бченко  писав:

Орієнтувати нас сьогодні на селянство, — це значить відсувати на 
друге місце пролетаріят-лроводиря незаможно-середняцької части
ни селянства, організатора соціялістичного суспільства; це значить 
орієнтуватися на заможну куркульську частину селянства (бо їй 
належатиме провід); це значить реставрувати на Україні політичну 
течію буржуазної демократії. Хто цього не розуміє — той безнадійна 
людина, марксистськи-неписьменна; а хто це розуміє і все ж таки 
висуває — той просто свідомий адепт буржуазної політики (стор. 
81 ).

Не зважаючи на всілякий шантаж і публічні напади б ільш овицьких
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пров ідників , Груш евський в 1927 і 1928 pp. далі розвивав наукову і 
науково-видавничу д іяльність, зм іцню вав свою  історичну школу. 
Ситуація в Україні з кожним  роком ставала тяжча, якщо йдеться 
про провадження незалежного історичного  досл ідж ення і вихо
вання нових кадрів істориків . Проте Груш евський мав винятково 
вольову вдачу і був призвичаєний до боротьби з різними переш ко
дами. М ожливо він прорахувався в своїх силах і ще повн істю  
недобачав трагічного  кінця своєї праці. У кож ном у разі у цей час 
укра їнськ і історики і р ізні історичні школи, за винятком м арксист
ської, характеризувалися, як писав Оглоблин, тими самими ідей
ними позиціями, ’’ставлячи в центрі своєї уваги і своїх досл ід ів  
проблему укра їнсько ї державної самостійности в її історичному 
розвитку й в ус іх  її виявах — політичному, економ ічному, куль
турном у” .124 Історична схема Груш евського творила основу тод іш 
ньої українсько ї істор іограф ії і була її вихідною  точкою  в боротьбі 
з наростанням рос ійсько го  великодержавного ш овінізму, вбра
ного в шати т. зв. марксизму-ленін ізму.

Іван Кошелівець у своїй монограф ії про С крипника, наступ
ника Ш ум ського  в Н ародному ком ісар іяті освіти УРСР, пише, що 
він ставився до Груш евського  ’’досить поблажливо” .125 Відомо, 
що С крипник уважав Груш евського найвидатнішим українським  
істориком ,126 але також  відомо, що саме в роки його врядування 
(1927-1933) розгромлено ВУАН і зруйновано історичні установи 
Груш евського  в Академії. Ми вважаємо, що Ш умський і С крипник, 
не зважаю чи на їхн ій внесок в укра їн ізац ію  різних д ілянок гро 
м адського  життя, вважали Груш евського  політичним і ідеологіч 
ним ворогом своєї ком ун істичної системи. Груш евському була 
огидна  ’’диктатура пролетар іяту” , а вони, засліплені в своєму 
ідеологічном у догматизм і, не розум іли ваги незалежного історич

124 Ол. Оглоблин, Думки про сучасну українську советську іст о
ріограф ію , стор. 11. Історик має на увазі історичні школи Грушевського, 
Багалія, Слабченка і Василенка. М арксистську школу репрезентував 
Яворський.

125. Іван Кошелівець, стор. 212. Щоб підтримати своє твердження, 
автор наводить таку цитату Скрипника: "Академія видає під редакцією 
акад. Грушевського журнал «Україна», що має 700 передплатників. Це 
часопис не політичний, а науковий, хоч там, правда, є тенденційні статті і 
Грушевського і інших робітників, де вони прикрито висловлюють свої 
політичні думки” (там таки).

126. Ілько Борщак у своїх спогадах згадує, що Скрипник уважав Гру
шевського "найбільшим істориком України” , у: І. Борщак, ’’Дві зустрічі. 
Микола Скрипник” , Україна (Париж) 1950, 4, стор. 255. Зв’язки Скрипника 
з Грушевським заслуговують на окреме джерельне дослідження.
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ного досл іду, а разом з тим забагато довіряли рос ійській  ком ун іс
тичній партії і урядові в Москві.

Проте Груш евський повністю  підтримав усі урядові заходи, 
пов’язані з україн ізац ією . Він також  боровся за науковий престиж 
ВУАН і за зрівняння його в правах з Р ос ійською  академ ією . Гру
шевський писав:

Чи буде наша Академія тільки провінціяльною установою, так би 
сказати — ’’для домашнего употребленія” , ф ілією Російської, ми як
вона тепер зветься — Всесоюзної Академії...... Чи се буде справжня
академія, рівнорядна з ленінградською, що разом з нею сміло і 
певно піде в культурний світ і добиватиметься собі місця серед най
вищих світових установ.127

Він вимагав для укра їнсько ї Академ ії тих самих прав, що ними 
користувалася російська Академія наук, яку перейменовано на 
’’Всесою зну академ ію ” і цим самим комуністична влада в М оскві 
наголосила свою  провідну ролю в Радянському С ою зі. Тому Гру
шевський вимагав, щоб для праці ки ївсько ї Академ ії були призна
чені в ідповідн і ф інансові засоби з загального бю джету, мовляв,

... коли Ленінградська Академія всесоюзна і утримується із всесо
юзних коштів, так мусить бути із Київською. Всі академії наук Ра
дянського Союзу, які в нім повстануть, або які ввійдуть до нього із 
своїми краями, мусять мати право на однаковий титул, на однакову 
наукову ролю і матеріяльну підтримку. Сього вимагає сам принцип 
’’Академії Наук” , як установи. Поруч Ленінградської Академії, утри
муваної з союзних коштів і наділеної всесоюзним титулом, Укра
їнська Академія не може зістатися в ролі провінціяльної установи.128

Думаємо, що ці вимоги Груш евського були на руку українським  
націонал-комун істам , які вірили в р івноправн ість радянських рес
публ ік у всіх сферах гром адського  і культурного  життя. У країнсь
кі ком уністи також  розпочали боротьбу з російським  великодер
жавним ш овінізмом і наївно вірили, що її виграють. Отже, Гру
шевський великою  м ірою  давав тим будівничим укра їнсько ї ра
дянської республ іки в ідпов ідну аргументацію  в цій затяжній бо
ротьбі. Зі свого боку, такі укра їнські ком ун істичн і діячі як Чубар, 
Ш умський і С крипник, мусіли рахуватися з Груш евським, як з 
найвидатніш им укра їнським  ученим і, як би там не було, першим 
президентом укра їнсько ї держави в 1917-1918 pp., яка в двадцяті 
роки, тобто в часи українізації, мала численних прихильників  в 
Україні. Також  не можна забувати, що Груш евський був популяр

127. М. Грушевський, ’’Перспективи і вимоги української науки” , 
Україна 1926, кн. 16, стор. 10.

128. Там таки, стор. 12.
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ний і поважаний між українським и студентами, які, як писала 
Д окія  Гуменна, не осуджувала його повернення і вважали, що ” це 
він до нас повернувся” .129

Не можна також  не вважати й на те, що представники укр а 
їнсько ї радянської влади мусіли також  рахуватися зі своїм зобо
в’язанням до Груш евського про матеріяльну допом огу в його 
науковій і науково-орган ізац ійн ій  праці. Вони не могли відразу 
зламати своє домовлення, зокрема в 1925 і 1926 pp., коли спод і
валися, що Груш евський піде слідами інш ого видатного укра їнсь
ко го  історика Багалія, який заявив, що в своїх історичних працях 
буде додержуватися марксистсько ї методи досл іду. З Груш евсь- 
ким так не сталося: він уважав, що історичне досл ідж ення мусить 
бути незалежне від будь-яких пол ітичних тиск ів  і партійних ди 
ктатів — отже, не могло бути й мови, що він визнає й піде л ін ією  
вимог червоної ’’м арксо-ленінської науки” .

В 1927 р. вже бачимо намагання харківсько го  Н ародного ко- 
м ісаріяту освіти обмежити науково-видавничу д іяльн ість Грушев
сько го  і зупинити його порайонні історичні досл ідження, яким він 
і його історична школа надавали великого значення. В науковому 
зб ірнику, присвяченому дослідам Чернігова, Груш евський дякує 
С крипников і, який ’’заінтересувався тим зб ірником , настоював на 
його негайнім  виданню, друк його почався — але як  ост аннього  
зб ірника такого т ипу  [курсива моя — Л. В.]. Державне Видав
ництво не може продовжувати таке кош товне і деф іцитне видан
ня” .130 Самозрозуміло, що це був великий удар для Груш евського 
та його учнів.

1928 і 1929 pp. були винятково критичними для Груш евського, 
його школи, ВУАН і взагалі укра їнського  наукового  життя. Тут у 
першу чергу сл ід  відм ітити нагальний наступ укра їнських і ро
с ійських м арксистських істориків  на Груш евського і взагалі на 
видатних українських істориків, посилення впливів комуністичної 
партії в ВУАН, у зв ’язку з пролетаризацією  і совєтизацією  А ка 
демії, і, вкінці, започаткування процесу С пілки визволення України 
(процес СВУ, 1929-1930). Це були початки тотального нищення 
незалежної українсько ї історичної науки, Груш евського і його 
школи та ВУАН, яке започаткувала радянська влада в М оскві з 
безпосередньою  участю  С крипника, Я ворського, Л ю бченка та 
інших українських ком уністичних д іячів з Харкова.

129. Українська письменниця Докія Гуменна у листі до Л. Винара від 
8 червня 1984 р. писала: ’’Коли Грушевський повернувся з еміграції, я була 
на другому (чи третьому) курсі ІНО. Між студентами я не чула осуду цього 
повернення, вважалося, що це він до нас повернувся” .

130. М. Грушевський, Чернигів і Північне Л ів о б е р е ж ж я , стор. VI.
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В цьому місці хочеться коротко  згадати про першу ’’Всесо
ю зну конф еренц ію  істориків -м арксист ів ” , яка відбулася в М оскві 
від 28 грудня 1928 р. до 4 січня 1929 р. п ід  проводом М. П окровсь- 
кого. На цій конф еренції Яворський, 3. Гуревич і М. Рубач заатаку- 
вали Груш евського та його школу, а також  піддали гострій критиці 
інших укра їнських істориків , які репрезентували укра їнську наці
ональну істор іо граф ію .131 Я ворський ствердив, що ’’сама концеп- 
ция Груш евского, которая сейчас получает на Украине солидную  
базу, вьіявляет очень сильную  тенденцию  активно противопоста- 
вить себя платформе нашего м арксистского  ф ронта” .132 Цікаво 
згадати, що сп івроб ітник Я ворського Гуревич говорив, що Гру
ш евський не зробив після повернення в Україну ані одн іє ї прин- 
ципіяльної уступки (тактичних зробив багато) і очолю є ’’ворожі 
сили на українськом у історичному ф ронті” .133 З цими висновками 
погоджувалися Покровський, П. Горин та інші історики-марксисти, 
які закликали творити єдиний ф ронт укра їнських і рос ійських 
істориків  проти ’’єдиного  ф ронту історичної контрреволю ц ії” . Тут 
ц ікаво в ідм ітити один важливий епізод. У країнські м арксистські 
історики старалися зайняти критичне становище до деяких про
явів ’’великодержавности” в працях російських радянських істо
риків, зокрема Милиці Нєчкіної. П окровський підкреслив, що кри 
тика українських істориків -м арксистів  ” о проявлении велико
державности у М. В. Н ечкиной” поясню ється перш за все впливом 
на них Груш евського до сьогодн іш нього  дня і ’’против зтой опас-

131. М. Яворский, ’’Современньїе антимарксистские течения в укра- 
инской исторической науке” , Трудьі Первой Всесоюзной конференции 
историков-марксистов, т. 1 (Москва: Изд. Коммунистической Академии, 
1930), стор. 426-435. В цьому томі також подано виступи істориків у дис
кусії. Крім Грушевського, Яворський також засудив Багалія, який, на його 
думку, прийняв схему Грушевського, а опісля ’’деклярував” , що перехо
дить на позиції ’’історичного матеріялізму” Слабченка в Одесі та Оглобли- 
на в Києві — які, в очах Яворського, були також представниками проти- 
марксистської течії (антимарксистское течение).

132. М. Яворский, стор. 430-431. Тут треба згадати, що Яворський 
також критикував схему Липинського. Він писав: ”3ти две исторические 
схемьі [себто Грушевського й Липинського — /7. в .] получили своє 
оформление во время революции 1917 г. даже в политических органи- 
зациях украинского национализма: в Центральной раде, осуществляющей 
историческую концепцию Грушевского, в скоропадщине и гетманщине, 
отражающих исторические идеальї схемьі Липинского” (стор. 428).

133. ’’Прения” , Трудьі..., т. 1, стор. 438. Гуревич також напав на 
Гермайзе, якого зачислив до тих істориків, які гуртую ться біля 
Г рушевського.
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ности приходится товарищей украинцев предупредить и преду- 
предить...” .134 Ця пересторога, а властиво погроза П окровського  
українським  м арксистським  історикам була ’’пророчою ” — нев
довзі школа Я ворського була розгромлена і осуджена за ’’націо
налістичні ухили” . Проте цей перший спільний наступ укра їнських і 
рос ійських м арксистських істориків  на Груш евського та його 
ш колу на ф орумі цієї всесою зної конф еренції — виразно вказував 
на те, що ш видко прийде час л ікв ід ац ії науково-орган ізац ійної і вза
галі наукової д іяльности Груш евського і його учнів. Я думаю, що 
Гермайзе, який був учасником конф еренції і єдиний старався бо 
ронити Груш евського, але також  був засуджений як його близкий 
сп івроб ітник, докладно переповів Груш евському перебіг цієї кон 
ференції. Отже, історик мусів готуватися до найгірш ого, якщо 
йшлося про дальше існування його історичної школи.

Ще одним покаж чиком  обмеження д іяльности Груш евського 
та його зв ’язків  з європейськими істориками є недопущення його 
до участи в VI м іж народном у конгресі історичних наук, який 
в ідбувся в Осло в Н орвегії в 1928 p., на якому історик мав репре
зентувати ВУАН.135

У 1928 р. в ВУАН вже господарю вали С крипник, Комишан, Ю. 
О зерський і інші представники Наркомату освіти та інші ком ун іс 
тичні д іячі, а в наступному році в Президії Академ ії були вже 
Я ворський, Ш ліхтер і інші ком уністи . До них, як писала Наталя 
П олонська-Василенко, ’’перейшла керівна роля ВУАН” .136 Тепер

134. ’’Прения” , Трудьі..., т. 1, стор. 455. Покровський порівнював та
кож концепції Грушевського з позиціями П. Милюкова. Тут треба згадати, 
що Горин, один із організаторів конференції, вповні погоджувався з Явор- 
ським, що Грушевський стоїть у центрі антимарксистських течій в історич
ній науці на Україні. Він також остерігав українських учасників конферен
ції, мовляв — ” Но трудность положення украинских товарищей в свою 
очередь заставляет их бьіть сугубо осторожньїм ко всякого рода попьіт- 
кам «углубления» марксизме и бьіть на чеку, чтобьі в изучении «историчес- 
кой самобьітности Украиньї» самим не попасть к Грушевскому” , у: 
’’Прения” , Трудьі..., т. 1, стор. 446. На цій конференції було ясно, що істо
рики з Москви боронили історіографічний російський шовінізм і трактува
ли українських істориків-марксистів як нерівних партнерів у дискусії. 
Горин на цій конференції також критикував праці Яворського з позицій 
марксистської методології. Це стало початком упадку Яворського.

135. Чубатий помилково твердить, що Грушевський брав участь у 
цьому конгресі й обговорював справи обмеження історичних дослідів у 
радянській Україні з делегатами НТШ: М. Чубатий, стор. 33.

136. Н. Полонська-Василенко, Українська Академія Наук, т. 1, стор. 
65. Тут треба також пригадати, що в 1929 р. дійсними членами ВУАН
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прийш ов час погрому та л ікв ідац ії історичних установ Грушевсь
ко го  в Академії, проти чого історик завзято боровся, але без 
усп іху  — його доля вже була передріш ена ком ун істичною  владою 
в М оскві та Харкові. Отже на листопадовій сесії Ради ВУАН 1929 
р. вирішено л ікв ідувати його Ком ісії Л івобережної і П івденної 
України, як також  Ком іс ію  новітньої історії України. Невдовзі після 
цього л ікв ідовано  Ком іс ію  старої істор ії України, а також  в ід 
окремлено від катедри Груш евського Археограф ічну ком іс ію . 
Отже, це був майже повний розгром науково-організац ійної бази 
історичної школи Груш евського. Крупницький пише, що

особливу енергію в поборен[н]і М. Грушевського виявив М. Яворсь
кий, хоч і йому самому приходилося з огляду на кампанію Горіна в 
Москві сподіватися великих репресії. Він повів атаку проти М. Гру
шевського, як голови найважливіших комісій Академії Наук. Ф акт 
той, що завдяки заходам М. Яворського відібрано М. Грушевському 
більшість керованих ним комісії і розподілено їх між Д. Багалієм, М. 
Слабченком і М. Яворським.137

Майже рівночасно з л ікв ідац ією  історичних установ Грушевсь
кого  в Києві проходив процес СВУ в Харкові, в центрі якого  стояв 
академ ік С. Єфремов і 44 ’’обвинувачених” укра їнських д іячів у 
контрреволю ц ійн ій  діяльності проти радянської влади. Серед них 
знаходимо двох провідних укра їнських істориків  Слабченка та 
Гермайзе. Одним із прокурор ів  у ролі гром адського  обвинувача 
був старий ворог Груш евського Лю бченко, який на процесі ре
презентував ЦК КП(б)У. Розмір цієї праці не дає змоги докладно 
зупинитися на процесі СВУ і ставленні до нього Груш евського. 
Обмежуємося лише кількома заувагами. Історик Наталя Полонсь
ка-Василенко пише, що організатори процесу хотіли за всяку ціну 
втягнути до нього Груш евського, але це їм не вдалося головно 
через ’’ізольованість” історика від гром адських справ, а також  
через загальновідом і напружені стосунки Груш евського з Єфре- 
мовим. Саме тому, пише вона, сп івроб ітник ів  Груш евського тоді 
” не чіпали” .138 Насправді, так не було. На лаві п ідсудних був

вибрано Скрипника, Шліхтера, В. Юринця, Яворського, В. Затонського і 
інших комуністичних діячів. Отже Академія змінила своє обличчя і, як 
вірно зазначає Наталя Полонська-Василенко, ці вибрані партійні діячі 
мали мало спільного з наукою.

137. Б. Крупницький, Українська історична наука під совєтами, стор. 
28. Яворський правдоподібно використав у боротьбі з Грушевським його 
противників — інших академіків, які недолюблювали історика за його 
динамічну, а часами аподиктичну вдачу.

138. Н. Полонська-Василенко, ’’Історична наука в Україні за совєтсь- 
кої доби та доля істориків” , стор. 18.
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Гермайзе, один із найближчих сп івроб ітників  Груш евського в його 
наукових установах. На процесі Гермайзе ф іґурував як головний 
орган ізатор ’’академічної групи” СВУ в Академії, завданням якого  
було, як зізнавав М. Павлушков, ’’впливати на добір  до катедри 
[йдеться про катедру Груш евського — 11. В.] асп ірантської молоді, 
з якою  сам же він мав працювати, готую чи її до самостійної 
наукової праці. Тут уже Гермайзе м іг і повинен був розгорнути 
свою  роботу, виховуючи тих аспірантів у дусі своєї орган ізац ії” .139 
Отже, прокуратура і ’’Найвищий Суд УСРР” установили прямий 
зв’язок між катедрою Груш евського і ’’академічним сектором СВУ”
— проте тоді не зважилися заарештувати історика, правдоподібно 
через його популярн ість серед ш ироких кіл укра їнсько го  насе
лення і через його ш ирокі зв ’язки з закордонними науковими 
колами. Свого часу Оглоблин говорив авторові цих рядків, що 
б ільш овицька влада сперш у бажала перечекати і побачити, який 
розголос зробить процес СВУ в Україні і в Европі і тому покищ о 
вирішила стриматися від арешту Груш евського. Думаю, що це є 
правдоподібний висновок — більш овицькій владі було незручно, 
а може й небезпечно, заарештовувати одночасно двох провідних 
академ ік ів  ВУАН. Щ одо процесу СВУ, як пише сучасниця подій, 
Груш евський зайняв ’’в ідважне і принципове становищ е” 140 — він 
н ікого  з п ідсудних не обтяжив жадними заувагами або зізнан
нями. Згадаймо тут один епізод, який свідчить про характер Гру
ш евського. В 1931 p., п ід  час відбуття засідання Археограф ічної 
ком ісії, він запропонував вставанням ушанувати пам’ять помер
лого історика Томаш івського (свого колиш нього учня зі Львова,

139. Винувальний висновок у справі конт р-революційної організації 
Спілка Визволення України (Харків: Голова Державного Політичного 
Управління УСРР, 1930), стор. 138. Про ВУАН Гермайзе свідчив, що цей 
’’Академічний острів у радянській державі мав своєрідну політику — 
екстериторіяльність. Люди почували себе в Академії ізольованими від 
суворої диктатури пролетаріату” (стор. 135).

140. Людмила Івченко, ” М. С. Грушевський і СВУ” , Нові дні (Торонто) 
1960, 126/127, стор. 22. Авторка цього цінного спогаду пише: ’’Єдиною 
світлою постаттю в цьому відношенні був М. С. Грушевський. Чи він 
сварився з С. О. Єфремовим перед тим, чи ні — але він не кинув каменем 
на Єфремова, коли той опинився за ґратами. Серед закликів «засудити» і 
«покарати» приємним вийнятком були два-три рядки інтервю з М. С. 
Грушевським, де Грушевський заявив: «Постільки ми маємо про справу 
СВУ тільки комюніке ДПУ, ми не можемо про неї нічого сказати, аж доки 
довідаємося факти»... мені оці три рядки заяви М. С. Грушевського були 
променем надії, що таки не всі ще залякані до втрати всякої гідности, а є 
людина яка не боїться, яка ризикне своєю майбутністю і майбутністю 
родини, а не піддасться теророві” .
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який у п ізніш і роки став завзятим противником  історика). За це 
його усунули від головування ком іс ії, а Камишан і інші ком уністи 
вимагали, щоб Груш евський засудив свою  ’’пол ітичну пом илку” . 
Він цього, звичайно, не зробив. Його критики  пізн іш е схарактери
зували цю под ію  як ’’одвертий класововорожий виступ Груш евсь
кого  на засіданні Археограф ічної ком іс ії 1931 року з приводу 
смерті галицького ф аш истського  історика Т ом аш івського ” .141 Тут 
ще раз виразно виступає сильний характер вдачі Груш евського, 
який не заломлювався в ці жахливі часи б ільш овицького  шантажу 
і терору.

В насл ідок процесу СВУ б ільш овицькій владі вдалося знищити 
кілька  тисяч видатних д іяч ів  укра їнсько ї культури. Це був нищ ів
ний удар у кор іння укра їн сько го  нац іонального в ідродження 
1920-их pp. Оглоблин вірно відмітив, що новому наступові проти 
української науки сприяла ще одна обставина:

... в справі СВУ большевики не зустріли жодного одвертого спротиву 
з боків української інтелігенції. ... Так, чи інакше, справа СВУ боль- 
шевикам удалася і заохотила їх до дальших наступальних акцій. 
Опору не тільки не було, а навіть багато відомих представників 
української науки змушені були ’’відмежуватися” від своїх нещасних 
колег, осудити їх. Большевики побачили, що в фортеці української 
науки є доволі значні щілини, які совєтська влада й постаралася 
використати надалі. Якщо вдалося звалити Єфремова, можна було 
спробувати взятися й за Грушевського.142

Після розгром у наукових установ Груш евського в ВУАН прий
шов час л ікв ідувати його серійні видання, депортувати історика 
до М оскви і розправитися з його учнями шляхом терору, ув ’яз
нення і взагалі ф ізичної л ікв ідац ії його прихильників. 1930-1935 
pp. — це одночасно роки л ікв ід ац ії рос ійською  ком ун істичною  
владою укра їнсько го  наукового  і культурного  відродження 1920- 
их pp., це час, як вдало окреслив Ю. Лавріненко, ’’розстріляного 
відродж ення” . Тут треба згадати, що л ікв ід ац ію  школи Груш евсь
кого  Сталін зі своїми російськими прибічниками провели великою  
м ірою  руками укра їнських ком уністів , які п ізн іш е самі стали жер
твою  ’’нац іоналістичних ухил ів ” . Це була справжня трагедія укр'а-

141. І. Кравченко, ’’Фашистські концепції Грушевського і його школи 
в українській історіограф ії” , Записки Історично-Археологічного Інсти
туту, 1 (Київ, 1934), стор. 53.

142. О. Мезько, стор. 28. Цей період ліквідації українського науко
вого життя доволі докладно обговорений у праці Т. Приймака — Thomas 
М. Prymak, М. Hrushevsky and the Politics o f National Culture (Торонто: 
University of Toronto, 1983), стор. 394-423. Тут треба відзначити, що це є 
перша англомовна дисертація про політичну діяльність Грушевського.
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їнських ком уністів , які вірили, що розбудовую ть ’’р івноправну” і 
’’сам остійну” укра їнську радянську республ іку і тому повірили 
твердженням рос ійських ком ун істів  про цю ’’р івноправн ість” на
род ів Радянського С ою зу. Л ікв ідац ія  лідера укра їнсько ї ’’марк
систсько ї істор іо граф ії” Я ворського  в 1930 p., який був одним із 
головних ’’істор іограф ічних л ікв ід атор ів ” Груш евського, найкраще 
ілю струє це явище. На засланні Я ворський зм інив свою  д ум ку — 
та було вже зап ізно.143 Це саме можна сказати про С крипника, 
який безпосередньо причинився до розгром у ВУАН, а вже в 1933 
р. покінчив життя самогубством. М осква не толерувала своїх ко 
лиш ніх сп ільників у знищенні Академії і взагалі українського  науко
вого і культурного  життя. Треба гадати, що це була справжня 
трагедія для розстр ілю ваних і тих, хто причинився до їхнього 
розстрілу, а опісля й самі були винищені Сталіном і його посіпа
ками.

У 1930 р. зл ікв ідовано  усі сер ійн і видання Груш евського, які 
були науковою  ляборатор ією  і творчою  трибуною  його Київської 
школи. Так перестали виходити зб ірники За сто літ  (останній 
випуск ч. 6 з ’явився в 1930 p.), С т уд ії з іст о р ії України, Укра їнсь
кий археограф ічний зб ірник  і українознавчий журнал Україна  
(останнє ч. 43 з ’явилося у вересні 1930 р.) та інші видання. Також  
перестало виходити Первісне громадянст во та його п е р е ж и т ки  
в У кра їн і за редакц ією  Катерини Груш евської. Отже ком ун істич
ною  владою  зл ікв ідовано науково-видавничу базу Груш евського 
та його історичної школи. Зокрема л ікв ідац ія  журналу Україна  
була нищівним ударом для сп івроб ітник ів  Груш евського, який 
розбудував цей періодичний орган у репрезентативне видання 
наукового  українознавства. Причини л ікв ід ац ії публ ікац ій істори
ка були ясні: йому закидали, що він ставиться вороже до ’’проле
тарсько ї д и ктатури ” і м істить у своїх виданнях антирадянські 
матеріяли. А. Хвиля у своїй статті, присвяченій Україн і, твердив, 
що журнал ’’одверто боронить ворож і нам буржуазні ідеї. Ж урнал 
«Україна» перетворився на сімейний архів укра їнських націона
л іст ів ” . Хвиля також  поясню вав мовчанку Груш евського і України  
в справі процесу СВУ тим, що Україна  була ’’проти пролетарсь
ко го  присуду над злочинцями з табору С ВУ” .144 Зовсім  ясно, що

143. Семен Підгайний у своїх спогадах Українська інтелігенція на 
Соловках. Спогади 1922-1941 (В-во Прометей, 1947) пише, що Яворський 
на Соловках був нестерпним ворогом всього московського. У своєму 
листі до Сталіна з Соловків, Яворський писав, що ’’зрікався права звільня
тись з тюрми доти, доки Україною будуть правити Сталін з москалями” 
(стор. 60).

144. А. Хвиля, ’’Буржуазно-націоналістична трибуна (Про журнал 
«Україна»)” , Більшовик України (Харків) 1931, 6, стор. 58.
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тепер наступить етап ф ізичного  знищення тих ’’злочинців” і їхн іх 
сим патиків  згід но  з ’’правосуддям ” радянської влади в М оскві й 
Харкові. Так весною 1931 р. відбуваються арешти близьких сп івро
б ітник ів  Груш евського — істориків  Савченка і Марії Ж уковської, а 
також  його колиш ніх політичних сп івроб ітників  П. Христю ка, Ф . 
Чечеля і М. Ш рага. Самого Груш евського  депортую ть до Москви 
на початку березня того ж року, розриваю чи таким чином ф ізичні 
зв ’язки історика з учнями і сп івроб ітникам и. Р івночасно йдуть 
дальші арешти серед учн ів Груш евського, а також  у пресі прова
диться паплю ження всієї д іяльности і творчости Груш евського як 
ідеолога укра їнського  націоналізму. В цій боротьбі з концепціями 
і схемою  Груш евського б ільш овики також  уживаю ть його колиш 
ніх учн ів і сп івроб ітників , які здебільша п ід  шантажем влади тепер 
обвинувачували Грушевського і засуджували його ’’злочинну” д іяль
ність.

Для відтворення тод іш ньої атмосф ери обвинувачень, само
критики  і самобичування згадаймо лише два виступи сп івроб іт
ників  Груш евського — О кинш евича і Костя Коперж инського . Пер
ший був аспірантом на катедрі Груш евського, а в 1929 і 1930 pp. — 
одним із реорганізаторів ВУАН. Коли в 1932 р. в ідновлено Україну  
як ’’журнал циклу історичних наук” , Окинш евич пом істив проти 
Груш евського статтю  ’’Націонал-демократична концепція історії 
права України в працях акад. М. Груш евського” .145 Ця стаття є 
важливим документом  часу. Вона показує методу критики  твор
чости Груш евського, сам окритику автора, який сам себе засуджує 
за ’’ухил и” і вплив Груш евського  на його творчість, а також  подає 
характеристику школи Груш евського та її д іяльности. Окиншевич 
писав:

145. Україна 1932, 1-2, стор. 93-109. Журнал Україна в 1932 р. мав 
виразний комуністичний характер. На титульній сторінці тепер містилося 
гасло ’’Пролетарі усіх країн, єднайтеся” . Журнал став тепер пропаґан- 
дивним знаряддям комуністичної партії. Щодо статті Окиншевича, Падох 
цитує уривок з його спогадів, писаних в 1977-1979 pp.: ” В процесі цієї акції, 
— пише Окиншевич, — мені довелося написати статті про націоналістичні 
позиції в працях М. Грушевського і М. Слабченка. Пропозицію, вірніше 
вимогу, написати ці статті я одержав від Козубовського, на той час секре
таря партійного осередку ВУАН. В цей час наука була в повному полоні 
комуністичної влади і противитися їй було неможливо” , у: Я. Падох, ”Лев 
Окіншевич — видатний історик державного права України-Гетьманщини” , 
Український іст орик 1981, 1-4, стор. 116. Для повноти інформацій треба 
також згадати, що Окиншевич брав участь у написанні колективної праці 
Що таке Всеукраїнська Академія Наук (ВУАН) (Київ, 1931), в якій очорнено 
"ворожу” діяльність Грушевського, Єфремова та інших видатних українсь
ких учених.
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...в осередку своєї наукової і науково-політичної роботи у Все
українській Академії Наук, М. Грушевський створює численний — 
очевидно, численніший від його колишнього львівського гуртка уч- 
нів-істориків, — тісно поєднаний не тільки організаційною замкне
ністю, а й спільністю ідеології, цілком підпорядкованої ідеологічно- 
політичним концепціям свого керівника,войовничо-загострений проти 
марксо-ленінської історіографії, а чималою мірою проти своїх бур
жуазних конкурентів, слухняно-підпорядкований ... гурт учнів. Цей 
гурт розвиває активну роботу, випускає численну продукцію . ... Вся 
слабість їх була в тому, що діяльність їх відбувалася на Радянській 
Україні, у Радянському Союзі.146

Ця характеристика школи Груш евського правильна, якщо йдеться 
про її ’’орган ізац ійну зам кнен ість” , як пише автор, і з перспективи 
часу можна також  ствердити, що Груш евський і його учні, мабуть, 
перецінили свої сили. Може Груш евський в 1929 p., як академ ік 
укра їнсько ї і всесою зної Академ ії Наук, не усв ідом лю вав собі 
повн істю  брутальности і злочинности радянського  уряду, ж ерт
вами якого  впали він і його школа. В ідпов ід і на це питання можна 
буде дати в майбутньому, коли архівні матеріяли Груш евського з 
його ки ївсько ї доби будуть доступн і досл ідникам . Покищ о не 
можна робити джерельних висновків, можна лише висловити певні 
припущення.

Копержинський, близький сп івроб ітник Груш евського, також  
порядком  сам окритики обвинувачував себе за сприяння Гру- 
ш евському, одночасно ствердж ую чи п ід  терором партійних чин
ників, що, ” як і західньо-українські фашисти, акад. М. С. Грушевсь
кий перейнятий ідеєю  буржуазної соборної України і сп ільною  
ц ілому ф аш измові зненавистю  до больш евизм у” .147 Проте ця 
сам окритика  та засудження д іяльности Груш евського не помогли 
авторові цього писання. Коперж инського , як інших сп івроб ітників  
Груш евського, невдовзі заарештували і заслали до концентра
ц ійного табору.

У зв’язку з розгромом Груш евського та його школи треба 
також  згадати про триденний прилю дний ’’д и спут” , присвячений 
д іяльності Груш евського, який п ід  е гід ою  ф іл ії Товариства істо
риків -м арксистів  у Києві зорганізували весною 1931 р. Камишан, 
Рубач, А. Р ічицький і інші тод іш ні ком уністичні діячі. Про цю 
под ію  Наталя Полонська-Василенко пише так:

Тяжко уявити щось гірше, як це знущання з великого українсь
кого історика. З довжелезними промовами виступали різні партійні

146. Л. Окиншевич, "Націонал-демократична концепція історії права 
України в працях акад. М. Грушевського” , стор. 93-94.

147. К. Копержинський, "Формалізм-естетизм на послугах націонал- 
фашизму", Життя і революція 1932, 6-7, стор. 208.
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критики й це було в порядку речей. Але було інше, що хвилювало 
більше і що перенести було надто тяжче. Це були виступи улюб
лених учнів і співробітників, які один за одним каялись у своїх 
помилках і перекладали відповідальність за них на керівництво... 
лиш у кількох вистарчило громадської мужности....148

З перспективи часу деякі д осл ід ники  засудили тих учн ів 
історика, які заломалися і не виказали в ідпов ідно ї гром адської 
мужности в обороні Груш евського, керівника їхньої наукової праці. 
Проте, досл ідж ую чи російсько-радянську державну систему шан
тажу, репресій і ж орстокого  терору, ми знаємо, що лише нечислен
ні могли їй опиратися і за це заплатили життям. Б ільш ість рятувала 
своє життя, виступаючи зі ’’своїми” оскарженнями в умовах терору 
ҐПУ, серед репресій ком ун істично ї партії. Отже гострий осуд  
лю дей, які д ію ть не з власної волі, не був би об ’єктивний. Також  
відомо, що по Д ругій  св ітовій війні також  заломився найздібніш ий 
учень Л ьв івсько ї ш коли Груш евського  К ри п ’якевич, який п ід  
тиском  влади виступив проти свого вчителя, і, як і ки ївські учні 
історика, був змушений виступити зі своїми обвинуваченнями. 
Але разом з тим треба п ідкреслити сильну волю й характер 
Грушевського, який не заломився в той жорстокий час і залишився 
вірний своїм настановам до кінця життя. Ми віримо, що майбутні 
досл ід ники  життя великого історика звернуть увагу на цю рису 
характеру Груш евського, яка характеризує його як виняткову 
лю дину. 1934 року, в р ік смерти історика, його історична школа 
на наддніпрянській  Україні була розбита. Б ільш ість його учнів 
заарештовано й заслано в концентраційн і табори,149 лише деяким

148. Н. Полонська-Василенко, Українська Академія Наук, част. 2 
(Мюнхен: Інститут для вивчення історії та культури СССР, 1958), стор. 16. 
Такі прилюдні засудження були також присвячені діяльності й творчості 
К. Воблого, Оглоблина та інших видатних науковців.

149. Із зліквідованих або засланих учнів і співробітників Грушевсь
кого згадаймо Сильвестра Глушка, Павла Глядківського, Марію Ж уковсь
ку, В. Новицького, Сергія Шамрая, Ганну Шамрай, Віктора Юркевича, 
Катерину Лазаревську, Михайла Корниловича, Є. Копержинського, Олек
сандра Рябін-Скляревського, Михайла Карачівського, Людмилу Шевченко, 
Федора Петруня, Івана Мандзюка, Володимира Євфимовського і багато 
інших співробітників. У 1937 р. за "єжовщини” в 1937 р. заарештовано й 
Заслано двох найближчих співробітників Грушевського — Катерину Гру- 
шевську, його доньку й видатну дослідницю українського фолкльору й 
історичної соціології, і брата історика Олександра Грушевського, дирек
тора Історично-географічної комісії і заступника голови Історичної секції 
ВУАН. Неповний список істориків і інших дослідників українознавства 
подано в праці Наталі Полонської-Василенко "Історична наука в Україні 
за совєтської доби та доля істориків” , додаток ч. 1., стор. 63-69.
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із них удалося вийти живими. Д іяльн ість Груш евського  в тод іш ній  
радянській  істор іо граф ічн ій  л ітературі ототож нено з ’’ф аш истсь
кими спрям ованням и” історика, так що Кравченко м іг ствердити 
в 1934 p., що ’’партія розкрила контрреволю ц ійну суть концепцій 
Груш евського  і його ш коли і нанесла рішучий удар” .150 Тод і, як 
вдало п ід креслив О глоблин, не с т а л о ’’внасл ідок урядового  по г
рому і терору укр а їн сько ї істор іо граф ії” 151 — проте вона ” не 
вмерла” , лиш запл іднила цілі покол іння  укра їнських  істориків  в 
Україні, які знали вагу творчої, спадщ ини найвидатніш ого історика 
У країни. Ця спадщ ина й далі турбує й непокоїть тепер іш ніх 
радянських істориків  і пол ітичних партійних діячів, які ввесь час 
вою ю тц  із ’’нац іонал істично-бурж уазним и” концепціями і історич
ною  схемою  Груш евського, яка д окор інно  підважує їхню  урядово- 
істор іо граф ічну д октрину  про ’’радянський народ” з їхньою  пар
т ійн ою  схемою  істор ії СРСР. Ця схема є спрепарована на те, щоб 
виправдати русиф ікац ійну  пол ітику  ком ун істично ї партії в Україні 
і знищ ити національну культуру українців, знищ ити їхню  ’’істо
ричну м етрику” , яку так вдало реконструю вав Груш евський в 
своїй Іст о р ії України-Руси  та інш их історичних працях.

У країнський політичний в’язень Ю рій Бадзьо обурю ється, що 
наш ого великого історика радянська оф іц ійна історіограф ія не 
соромиться називати ’’зрад ником ” і ’’ворогом ” укра їнського  на
роду. Проте це ставлення рос ійських і укра їнських істориків  до 
історичної спадщ ини і д іяльности Груш евського є самозрозуміле, 
якщ о усвідом ити, що ’’історична наука” в радянській  Україні пере
стала бути наукою , а стала знаряддям ком ун істичної партії, яка 
несе в ідпов ідальн ість за теперіш ній стан укра їнсько го  народу, 
його життя, яке, на д ум ку  Бадзя, проходить ” в умовах ідеоло
гічного  етноциду, пол ітичної безправносте. культурної вторин
носте, духовно ї незабезпеченосте. Ідеологічний етноцид полягає 
в оф іц ійн ій  пропаганд і зближення та злиття націй, ідеї, яка має ет
н ічно-асим іляційний сенс і тлумачиться, як «об’єктивний, законо
мірний» процес витворення безнаціонального ком ун істичного  
суспільства, тобто процес відмирання нац ій” ,152 звичайно, за ви
нятком рос ійсько ї нації, яка пол ітично і культурно буде дом іну
вати над цим ’’радянським народом ” . Отже, йдеться, як згадує 
Бадзьо, про ф альсиф ікац ію  істор ії України сучасною  радянською  
історичною  наукою , ф альсиф ікац ію , "що охоплю є [...] всю  [етн іч

150. І. Кравченко, стор. 54.
151. О. Оглоблин, Думки про сучасну українську совєтську істо

ріографію. стор. 6.
152. Юрій Бадзьо, Відкритий лист до Президії Верховної Ради 

Союзу РСР та Центрального Комітету КПРС (Нью-Йорк: Видання
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но-національну] істор ію  укра їнського  народу, заперечуючи [його ] 
історичний розвиток як самодостатній процес і п ід порядко 
вуючи [...] тлумачення [наш ого минулого великодержавним] 
політичним інтересам рос ійсько ї держави” 153 [вставки мої — Л. 
В.]. Наведено більшу цитату з в ідкритого  листа Бадзя до радянсь
ких істориків , щоб ще раз ствердити, що ця трагічна ситуація укра
їнсько ї радянської істор іограф ії і національного життя українсь
ко го  народу п ід  рос ійсько -рад янською  владою нагадує нам часи 
Груш евського  і його історичної школи, яка провадила боротьбу з 
рос ійським  істор іограф ічним  ш овінізмом, увівши в св ітову науку 
нову схему історії С хідньої Европи з джерельним обґрунтуванням 
самобутности укра їнського  історичного  процесу.

Закордонного представництва Української громадської групи сприяння 
виконанню Гельсінкських угод, 1980), стор. 34.

153. Там таки, стор. 17.

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org

