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МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ – ІЛЛЯ ВИТАНОВИЧ:             
У ПОШУКАХ ІДЕОЛОГЕМИ УКРАЇНСТВА 

У статті доведено, що основною проблемою теоретичних пошуків М. Грушевського 
та І. Витановича був пошук розв’язання «українського питання» при значній опорі на 
соціологічну науку. Основною точкою побудови ідеологеми М. Грушевського була класична 
соціологічна традиція. І. Витанович основною проблемою українства вважав проблему 
структурування українського суспільства. Вирішити її вважав можливим шляхом 
розвитку кооперативного сектора економіки. Точка відштовхування І. Витановича – 
структурний функціоналізм і модернізаційні теорії. Все це не залишало сумнівів щодо 
становлення держави Україна. 
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It is shown that the main problem of theoretical searches Grushevskogo and I. Vytanovycha 
was the search for solutions &quot;Ukrainian issue&quot; with great resistance to the social 
sciences. The main point of building ideolohemy Grushevskogo was classical sociological 
tradition. I. Vytanovych main problem Ukrainians believed the problem of structuring the 
Ukrainian society. Solve it considered possible by the development of cooperative sector. Point 
repulsion I. Vytanovycha – structural functionalism and modernization theory. This does not 
leave doubts about the establishment of the state of Ukraine.  
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ХІХ ст. стало часом унікального переплетення трьох факторів: науки-
практики-свідомості. Головним здобутком науки в цей час стає позитивізм. Ідеал 
науки реалізується у практиці громадянського суспільства. Зміни у свідомості 
знайшли відображення у появі людей, націлених на служіння ідеї. Кількість людей 
спроможних вийти на такий рівень розуміння суспільства були одиниці. Але вони 
були і в українському суспільстві. 

Першим українцем, який вийшов на такий рівень розуміння суспільства був 
М. Драгоманов. Син українського аристократа, вихований в умовах негації всього 
українського, він піднявся до розуміння суспільних процесів, які були властиві 
передовим ідеологам того часу. «Віднайдення» соціальних інститутів поставило 
перед ним проблему домінуючого інституту у суспільстві. Для людини, що гостро 
стикнулася з проблемою національного гноблення, таким інститутом стало право: 
право-ідеал, право-межа дозволеного. Головною ідеєю М. Драгоманова стає проблема 
інституалізації права. Передусім має істотно зрости число суб’єктів правових 
відносин за рахунок раніше покріпаченого селянства. Відштовхуючись від 
спенсерівської ідеї інституалізації, він стверджує, що в основі права лежить 
диференціація. Відповідно найближчим завданням часу є потреба територіальної 
диференціації. М. Драгоманов стає палким прихильником суспільної ідеї терито-
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ріальної децентралізації — автономії. Його задум «перебудови» сягає не лише 
українських територій, але й усієї світової спільноти. Рівень бачення розв’язання цієї 
проблеми відштовхує від нього конформістів багатьох рівнів і світових спільностей. 
Негація спостерігається на рівні «поліційних» структур багатьох країн. Майновий та 
освітній рівень дозволяє йому мешкати у багатьох країнах світу, проте для реалізації 
його ідеалу потрібна країна, у якій сам цей «ідеал» реалізується якнайповніше. Без 
сумніву, такою країною-спільнотою була Швейцарія. М. Драгоманов переїздить до 
Женеви і сюди ж прагне внести елемент «українськості». У серці “старої” Європи 
з’являється українське видання «Громада». Але, окрім того потрібно ще віднайти 
читачів своєму «слову». Апелювати до світової спільноти він має обмежені 
можливості. Отже, звернутися передусім потрібно до українського громадянства. 
Його аудиторією має стати верства найбільш сприйнятлива до «новаторських» ідей – 
молодь. Розраховувати на «ґрунт» таких ідей у Росії немає ані найменшої змоги і він 
вирішує перенести культурний «діалог» до Львова [7, 605-618]. 

Знайомство зі львівським культурним середовищем залишає у нього 
почуття відрази. Але, не без винятків. Одним із «винятків» стає львівський студент 
Іван Франко. Унікальність ситуації була у тому, що у ньому був закладений 
винятковий інтегративний потенціал — чесність, відкритість, привабливий для 
людини з маси нонконформізм, навіть ця риса у поєднанні з двома попередніми 
компонентами робили його фігурою, а, отже, й «агентом». І. Франко мав у собі 
мужність виступати «агентом» найрізноманітніших ідеологій. Знести цей тиск часами 
було неможливо і він «падав» до повної негації свого «ідейного батька». Але падіння 
ніколи не було остаточним. Він знову піднімався до того, що б апелювати до молоді і 
кидати промінь світла на «ідеал». Натхненний європейським прикладом І. Франко 
створює працю «До галицької молодіжи» і кидає промінь світла на нового ідейного 
наставника молоді М. Грушевського [8, 116-117]. Зрештою, відносини Франко-
Грушевський не без темних плям. Але усвідомлення того, що повної негації бути не 
може — «квінтесенція» для обох. 

М. Грушевський приїжджає до Львова з місією культурницької діяльності, 
інспірованої Старою Громадою Києва. Озброєний драгоманівською зброєю 
«соціологія-апеляція-свідомість» і місією київського українського осердя — вивести 
історичну лінію українського етносу. Сформулювати і показати процес розвитку 
українського народу М. Грушевський намагається за допомогою ширшого 
методологічного апарату, ніж політичну діяльність. Інтелектуальні течії, на котрі, за 
твердженням В. Тельвака, опирається М. Грушевський – романтизм, позитивізм, 
дюркгейміанство, «філософія життя», неокантіанство, неоромантизм, що спільно 
утворили оригінальну теорію історичного пізнання – «змодернізований позитивізм» 
[12, 21-75]. У політичній діяльності – основна точка опори – дюркгеймівська теорія 
солідарності, заснована на розподілі праці – етичний потенціал, котрої значно вищий 
від індивідуалістичних концепцій Г. Спенсера і М. Вебера. 

Дилема суспільного розвитку цілого століття у цей час уже викриста-
лізувалася по лінії «індивідуалізм-колективізм». Досвід практикування українців у 
політичній сфері був тернистим «полем». На початковому етапі українці на чолі з               
І. Франком набули досвіду створення масових партій. М. Грушевський опанував це 
поле з перемінним успіхом. З приходом у політику М. Грушевського маятник 
партійного будівництва хитнувся у бік центризму. Вершина його «одноденного» 



президентства стала надто вже контроверсійним фактом. Крім того, солідаристська 
лінія відкидання силового тиску у формі армії була незрозумілою для рядового 
українця. 

Україна першої половини ХХ ст. — це terra incognita у колі перехресних 
конфліктів. Межові тенденції для виокремлення задавали поляки і росіяни, які 
шукали шляхів експансії і самі затиснені у жорстке коло конфліктів. 

Початкова точка відліку світогляду М. Грушевського — культура. Сім’я і 
гетерогенне оточення, часті переїзди стали тими факторами, який стимулював появу 
еклектичного світогляду з домінування культури. Сім’я дала відчуття культурної 
спільноти, безпеки і впевненості. «Різношерсте» оточення виробило гнучкість і 
високоморальність. Середовища, у яких він обертався, були націлені на дію і 
потребували працездатних людей. Відповідно він теж повинен був діяти і постійно 
бути націленим на спротив. Витоки соціологічних чинників зацікавили М. Грушевського, 
як підкреслює І. Витанович, слід шукати у прихильності до позитивізму з 
трактуванням. 

Подумки неодноразово звертаючись до ідеї соборної України, М. Грушевсь-
кий довгий час не наважувався озвучити її публічно, хоч уже виступав оборонним 
талісманом цієї позиції. Під його керівництвом мережа українства розбудовувалася. 
Комунікативне середовище давало нових агентів цієї ідеї. Українство особливо зі 
Східної Галичини вийшло за межі цього регіону і активно понесло ідею по світу. 
«Українська ідея» вийшла за межі матірного дому. 

В незатишних іноетнічних середовищах намагався прижитися і М. Гру-
шевський. Він багато подорожує. Кульмінаційними точками його мандрівок були 
Париж-Відень-Петербург. У Парижі поглиблює знайомство з дюркгеймівською ідеєю 
солідаризму. У Відні в умовах Першої світової війни намагається створити 
«сурогатні» осередки українства і вивершити систему власне української освіти. 
Петербург притягує М. Грушевського імпульсами на трансформацію правової 
системи на імперських просторах. Петербург утвердив «Українську громаду», 
ідейним наставником і батьком якої став М. Грушевський. Наука у цих столицях 
розвивалася у тісному поєднанні з світовим контекстом. Але це не єдина заслуга                
М. Грушевського перед громадою у контексті становлення громадянського 
суспільства в українських землях. 

М. Грушевський в українському суспільстві ХІХ — ХХ ст. — це постійна 
боротьба за культуру і витворення культурного середовища. Втіленням високої 
культури стали видання НТШ, Українського соціологічного інституту, Всеукраїнсь-
кої Академії наук. Це боротьба проти закритості українського простору. Постійні 
наукові контакти — вихідна точка діяльності М. Грушевського щодо інородних 
інтелектуальних середовищ. Українці представлені світу на Міжнародному 
археологічному конгресі у Парижі (1900) зі своєю щойно відкритою трипільською 
культурою. Світ починає тяжіти до культурної антропології. Українець Ф. Вовк під 
інтелектуальними впливами НТШ береться знайомити світ з українським виміром 
цієї науки. Контакти з російським інтелектуальним простором — постійне вирішення 
двоякого роду завдань. Передусім, політичного — втиснення «української ідеї» в 
російські інтелектуальні стигмати, боротьба з «українофобією» на вищих рівнях 
російської ієрархії. Наукове завдання — Україна не стоїть осторонь світових 
цивілізаційних впливів — соціологія — «штука» присутня в українській науці. Виму-



шена еміграція М. Грушевського до Відня — створено Український соціологічний 
інститут. Україна існуватиме оперта на соціологічну науку. Україна матиме шанс на 
існування у контексті світової соціології. Вектор руху інтелектуалів — українців — 
світовий простір. 

Еміграційні впливи потужно долучилися до процесу формування 
української нації. «Аграрний голод» штовхав українців поза межі матірної землі. 
Приречені на інтелектуальні тортури «тоталітарних режимів» українці масово 
емігрували за кордон і долучалися до світових інтелектуальних тенденцій. 

Вагомою постаттю, що долучилася до таких тенденцій, був І. Витанович. 
Пройшовши інтелектуальний вишкіл у трикутнику «історія-економіка-соціологія», 
шукав способів долучити ширші кола українців до такого способу мислення. 

І. Витанович був сином свого часу і оточення. Народившись у провін-
ційному прикарпатському містечку Бурштині, середню освіту здобув у Львові. Брав 
участь у Першій світовій війні у складі формувань УСС, УГА та армії УНР. 
Університетська освіта була осягнена І. Витановичем у Львові, де сильні впливи                
М. Грушевського і його школи. Сфера зацікавлень молодого історика включала 
соціологію та суспільно-економічну історію. 

Відповідь на виклик часу для українства, у варіанті І. Витановича — 
економіка. На цій хвилі він береться повертати до життя українських економістів — 
М. Туган-Барановського, В. Навроцького, Є. Олесницького, А. Жука, О. Русова, 
аналізує аграрну політику українських урядів 1918-1920 рр., досліджує проблеми і 
перспективи західноукраїнського села [1, 207-209; 9, 378-381; 12, 590-591]. 

Друга світова війна поставила перед І.Витановичем альтернативу соціаль-
ного пробування: вільний світ — тоталітарне суспільство. Він вибрав вільний світ і 
вільний життєвий стиль. Опинившись у повоєнній Німеччині, він працює над 
підручником «Історія народного господарства», бере участь у діяльності емігра-
ційного НТШ, приймає участь у розробці і реалізації проекту «Енциклопедія 
українознавства». 

Як і М. Грушевського, І. Витановича цікавить питання причин поразки 
українців у визвольних змаганнях ХХ ст. М. Грушевський шукав відповідь на це 
питання у площині пошуку «ідеальної структури» населення України. УСІ був 
створений під реалізацію цього проекту. Однак тоталітарний режим радянської 
України наклав на цю ініціативу М. Грушевського вето. 

Перед І. Витановичем питання пошуку «оптимальної структури українсь-
кого суспільства» не стоїть. Він знає на нього відповідь — стратифіковане 
суспільство. Ключ до відповіді на це питання дає І. Витановичу структурний 
функціоналізм. У соціальні спільноти, що забезпечать українству успіх у розв’язанні 
національного питання він включає – селянство, міський прошарок, інтелігенцію і 
закордонні українські осередки. Безперечною є відповідь щодо питання основного 
структуроутворюючого фактора. Це - економіка.  

У повоєнний період у Європі спостерігається пожвавлення кооперативного 
руху. Світова спільнота зберігає переконаність у необхідності збереження 
кооперативного сектора економіки. В радянській Україні кооперативний рух має 
масовий адміністративно-командний характер, ідея кооператизму в суспільстві 
підтримується силовими методами, а, отже, методика її реалізації потребує істотної 



корекції. Під впливом цих факторів І. Витанович розпочинає посилено працювати над 
збором і опрацюванням матеріалів про українську кооперацію. Як наслідок, 1964 р. у 
Нью-Йорку українською мовою з’являється його книга «Історія українського 
кооперативного руху» [3]. 

І. Витановичу доля дала можливість зазнати модернізаційних впливів 
значно повнішою мірою, ніж переважній більшості його сучасників. Відповідно 
центральною і найретельніше опрацьованою ним соціологічною теорією була теорія 
модернізації.  

Модернізація широко відкрила двері ідеї національно-державного влаш-
тування світу, зродивши тим самим у найширших українських верствах віру у відрод-
ження української державності. Сподівання на відновлення соборної української 
держави багато років живило діяльність і творчість І. Витановича («Історія українсь-
кого кооперативного руху», «Соціально-економічні ідеї в змаганнях галицьких 
українців на переломі ХІХ-ХХ ст.»). подальший оптимістичний прогноз для розвитку 
українства можливий лише у тісному зв’язку зі світовими міжнародними 
структурами. І. Витанович вірить у консолідаційну силу господарських зв’язків і 
стоїть на необхідності розбудови кооперативного сектора економіки. Серед факторів, 
що ослаблюють просування українського етносу до державницької мети, І. Витанович 
називає «аграрну перелюдненість» українських земель, протистояння місто-село і, 
головне, — недостатню сконсолідованість і структурованість українського етносу. «У 
вислузі історичних обставин його соціальна структура зазнала величезних втрат тих 
суспільних сил, які мали особливу вагу в політичному провідництві, економічному 
розвитку й національно-культурні творчості» [ 3, 15]. 

Схоже до М. Грушевського І. Витанович був переконаним прихильником 
ідеї соборності України. Свідченням цьому епіграф до першого розділу «Історії 
українського кооперативного руху» — фрагмент «Програми братства тарасівців» з 
такою цитатою: «Жадні географічні межі не можуть роз’єднати одного народу». 

Слабкість українського міщанства у середньовічну добу виступає у                           
І. Витановича основним фактором що відкинув українство на узбіччя європейського 
поступу. Запроваджене в українських землях ХІV ст. магдебурзьке право протегувало 
чужоземців й водночас дискримінувало український елемент. Зміцнити позицію 
української спільноти у місті могло б широке запровадження грошової ренти у 
господарстві, однак на противагу Західній Європі у сільському господарстві 
українських земель домінувала оперта на високу родючість українських земель 
відробіткова рента, що характеризувалася низькою господарською ефективністю й 
визиском. Протистояння між містом і селом мало, з погляду І. Витановича, культур-
но-побутові, господарські, соціальні, національні корені. Економіст усвідомлював, 
що українські землі - периферія розвинутих європейських суспільств. Іноетнічні 
політичні еліти Австро-Угорської монархії та імперії Романових консервували в 
українських землях станові привілеї великих землевласників, на противагу розвитку 
українського суспільства, зацікавленого в індустріалізації національних територій [3, 
1-79]. 

Розбудову інституту економіки в Україні І. Витанович пов’язує з розвитком 
кооперації. Вона виступає у І. Витановича не лише самоціллю економічного життя, 
економічним засобом, але й громадсько-виховною системою, сильними сторонами 
якої є передусім чесність і орієнтованість на дотримання договірних зобов’язань. 



Важливою передтечею розвитку кооперативного руху в українських землях вчений 
вважає діяльність Кирило-Мефодіївського товариства, котре ідеалізувало громаду, 
«сперту на принципах християнської моралі». Громада у І. Витановича є важливою 
соціальною структурою, «найпотрібнішим практичним елементом самодіяльності 
громадянства». 

І. Витанович багато часу відводить пошуку конструктивних ідей, співзвуч-
них з ідеями кооператизму. Кооператизм економічний має будуватися на коопера-
тизмі національному. Невипадково І. Витанович згадує виступ А. Січинського на 
перших зборах товариства «Просвіта» 1968 р. у якому читаємо: «Кожний нарід, що 
хоче добитися самостійності і мусить передусім дбати про те, щоб нижчі верстви 
суспільства піднести до тої ступени просвіти, щоб тяжча народна маса відчула себе 
членом єдиного організму, відчула своє горожанське й національне достоїнство й 
узнала потребу існування націй» [3, 76]. 

На історію І. Витанович дивиться як на ідеологічну науку, «політику, 
перенесену в минуле». Він також звертає увагу «ідеологічну непідготованість 
генерації, що мала вести за собою — тобто неуважність молоді до соціально-
економічного життя спільноти». Поширення дрібного здирництва, «накладництва» 
перешкоджало розвитку здорових капіталістичних взаємин. 

На думку І. Витановича, здорові ідеї «розвитку суспільства» проникають в 
українські землі завдяки віденському студентському товариству «Січ». Він не оминає 
нагоди підкреслити, що закріплення цих тенденцій відбулося в підавстрійській 
Україні завдяки наполегливій праці Володимира Навроцького охарактеризованого                     
М. Драгомановим як «наймудрішого народовця», котрий бачить шлях до консолідації 
нації в налагодженні економічних зв’язків.  

В числі тих, хто неустанно працював над поєднанням теорії прогресу з 
практикою був І. Франко. У своїй діяльності в даному напрямі він відштовхувався від 
драгоманівської тези щодо «щирости, простоти, постійности» у відносинах. І. Франко 
(1886-1897) проводить понад 10 років «в наймах у сусідів». В цей період він доходить 
до необхідності середніх господарств, «зорганізованих на основі кооперації». 
Руссоїстська ідея про домінування на ринку середнього товаровиробника полонить 
Каменяра. Як видно з Франкової критики книги Ю. Бачинського «Ukraina irredenta», 
він не схильний штучно прискорювати втілення лозунгу самостійної України. 

Порятунок української нації у поєднанні передової ідеології та практики на 
етичних засадах соціалізму. Як підкреслює І. Витанович, саме І. Франко, 
відштовхуючись від драгоманівських ідей громадівського соціалізму, в 1886 р., 
формує своє бачення поступу: 1) відокремлення національної політики від 
клерикалізму; 2) агітація за організацію ремісничих, сільськогосподарських, 
кредитових та інших товариств, а також за просвітні і політичні та інші збори й 
конгреси; 3) змагання за повну свободу слова й асоціацій [3, 16-35].  

І. М.Грушевський, й І. Витанович єдині у тому, що політика як пріори-
тетний соціальний інститут була властива не всім періодам існування української 
спільноти. Однак на всіх етапах існування українського етносу в національному 
житті виразно простежувався соціальний і культурний процес. М. Грушевський, 
згідно з візією І. Витановича, основну складову у структурі українського 
націотворення бачить у соціально-економічному і культурному процесах. Виходячи з 
засад економічного детермінізму, І. Витанович на противагу М. Грушевському 



розглядає економіку як основне поле консолідації етнічних зв’язків, локус вироблення 
етичних засад консолідації. У пошуках суспільного ідеалу , на думку І. Витановича, 
найдалі всіх пішов М. Туган-Барановський ствердивши, що найвище природнє право 
— це право на свободу. Відповідно свобода самовизначення особи — це найвища 
суспільна цінність. Вищим досягненням людської спільноти є «гармонійне погод-
ження свободи кожного із свободою всіх».  

Слідуючи дюркгеймівській тезі про органічну солідарність, і М. Грушевсь-
кий, і І. Витанович єдині в тому, що кооперація є «життєвою потребою народних 
мас». Грушевський, створюючи Український соціологічний інституту, як стверд-
жують багато дослідників, планував обчислити готовність українського етносу до 
консолідації й державотворення. Виходячи із засад структурного функціоналізму,                
І. Витанович вказував, що кооперація допоможе у: 1) відбудові соціальної структури 
й модернізації українського народного господарства; 2) налагодженні контактів 
України зі світом; 3) скріпленні національної солідарності; 4) у підготовці при 
кооперативній роботі людей для громадської й державної праці [3, 590].  

І. Витанович вже виразно вказує на причини невдач українських визвольних 
змагань — недосконалість ринкових відносин за умов значного демографічного 
перенасичення аграрного сектора, слабкість українського міщанства, виразний 
етнічний зріз протистояння «місто-село», багатовікова практика протегування 
чужинних елементів у правовій системі міст на українських територіях. Все це, на 
погляд І. Витановича, істотно ослаблювало прогрес українства в економічній сфері й 
у галузі національного будівництва. 

Цілком у модернізаційному дусі на противагу колоніальній політиці 
титульних етносів І. Витанович протиставляє індустріалізацію на українських 
теренах. Нагромадження коштів для індустріалізації — одне з завдань українського 
кооперативного руху. «Кооперація це не тільки економічна самоціль, ні навіть не 
виключно економічний засіб, але й громадсько-виховна система» — пише 
І. Витанович у «Історії українського кооперативного руху». За цими рядками виразно 
простежується мейовське трактування знаменитих «хоторнських експериментів» і 
кейнсіанське бачення права держави виступати соціальним арбітром у економічній 
сфері діяльності. І М. Грушевський, й І. Витанович значне місце у соціальних 
процесах українства відводять громадам. Громада як впливовий об’єкт і суб’єкт 
соціального життя починає трактуватися українськими науковцями з середини ХІХ 
ст. І. М. Грушевський і І. Витанович вбачають у громадах специфічно українську 
форму самодіяльності громадянства. І. Витанович навіть акцентує увагу на тому, що 
у лоні українських громад починають стикатися три течії: 1) українсько-романтична; 
2) космополітична; 3) самостійницька. Трактування «громади» як важливого об’єкта і 
суб’єкта соціального життя характерне й для сучасної соціології. Ця думка особливо 
виразно проводиться професорм Н. Черниш [13, 19]. 

Конфлікт «держава-самоуправна громада» виразно проступає і М. Гру-
шевського, і у І.Витановича. І обидва вчені розв’язують його на користь 
громадянської структури. Уривок І.Витановича зі статті «Уваги до методології й 
історіософії М. Грушевського»: Розглядаючи суспільні відносини київської землі 
після смерти Ярослава Мудрого, Грушевський слідкує головно за розвитком 
взаємовідносин двох головних елементів соціальної структури: княжо-дружинним і 
громадсько-самоуправним. Наперед цікаво вияснює Грушевський питання, чому до 



смерти Ярослава помимо постійних обмежувань прав громади, не помічуємо проявів 
соціальної боротьби. Щоб обмеження громадського ладу пройшло спокійно, це на 
думку М. Грушевського, саме доказує, що дружинний елемент не прийшов тут 
іззовні, лише розвинувся спокійно на місці історичних умов «полянської громади» [6, 
38-40]. Подібний підхід зустрічаємо у І. Витановича, коли той цитує К. Паньківського: 
«Кооперація, приймаючи державну поміч, тратить власну самодіяльність, стає 
забавкою політики. Все це разом спричинює ослаблення почуття відповідальності, 
яке становить силу кооперації» [3, 160]. Обидва вчені вагомим фактором становлення 
етнічної спільноти вважають особистість. Цитуючи то ж К.Паньківського,                              
І. Витанович стверджує, що «в кооперативних об’єднаннях не капітал, але людина з 
інтелігенцією, характером і вірою в будучність є творчою силою» [3, 161]. 

У такому контексті не може не привертати увагу розвиток ідеї українського 
націотворення у М. Драгоманова, І. Франка, М. Грушевського і у віддаленій 
ретроспективі І. Витановича. 

1. М. Драгоманов основною площиною боротьби українства за самоствер-
дження вважає право. Розвиток правових відносин у контексті розвитку світової 
спільноти – ключ до успіху українства. 

2. І. Франко націлює українство на боротьбу у різних площинах: політика, 
економіка, культура, право. Схиляння у бік визначальної детермінанти – шлях до 
занепаду. 

3. М. Грушевський не відкидає позицій попередників. Для нього основна 
причина невдач українства — хиткість інституту культури. І на алтар української 
культури він фактично кладе своє життя. Міцніша опора на народницько-
демографічний підхід означає, що він повинен розділити долю більшості українства, 
тобто радянської України. 

4. Свідомість, як фактор державотворення, починає трактуватися у науці 
лише другої половини ХІХ ст. І це положення на озброєння бере на озброєння 
І. Витанович, публікуючи свою статтю «Від панщини до державної свідомості. 
Бучаччина на тлі змагань та органічної праці галицьких українців» [2, 829-847]. За 
рівнем свідомості Україна готова до державотворення – висновок І. Витановича на 
початку 1970-х рр. 

5. М. Драгоманов, І. Франко, М. Грушевський і І. Витанович шукають не 
одну, а щонайменше дві точки опори українства. Отже, рівень їхнього мислення 
дилема – методологічна формула котрої була виведена у ІІ половині ХХ століття. 
Латентність діяльності змушує їх на рівень випереджати свій час. 

Отже, основною проблемою теоретичних пошуків М. Грушевського та 
І. Витановича був пошук розв’язання «українського питання» у контексті розвитку 
соціології. Основною точкою побудови ідеологеми М. Грушевського була класична 
соціологічна традиція. І. Витанович основною проблемою українства вважав 
проблему структурування українського суспільства. Вирішити її вважав можливим 
шляхом розвитку кооперативного сектора економіки, який згладжував основну 
суперечність епохи «індивідуалізм-колективізм». Точка відштовхування І. Витановича 
– структурний функціоналізм та зрощені на його ґрунті модернізаційні теорії. Разом 
ці соціологічні підходи не залишали у вченого сумнівів щодо становлення держави 
Україна. 



Усе вищесказане дозволяє дійти висновку, що українська нація постала 
інструментальним способом. Методологічною опорою свого становлення мала 
соціологію. За рішучим невизнанням соціології «радянською наукою» стояла не лише 
боязнь підриву ідеології, але й страх перед загрозою наростання національного 
сепаратизму. 
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