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УВАГИ ДО МЕТОДОЛОГІЇ Й ІСТОРІОСОФІЇ 
МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО*

І.

Велика наукова* спадщина Михайла Грушевського ледви досі 
зінвентаризована та й то може не вповні. Описуючи її, не легко охо
пити бодай зовнішньо всю широчінь великого таланту й незвичайної 
трудолюбивости. Багатий зміст тієї спадщини був досі рідко гіроаналі- 
зовуваний.

Доцьогочасні характеристики, беручи під увагу життя й діяльність 
М. Грушевського, лише мимоходом торкались внутрішньої характе
ристики його ідеї і методології.1

* Стаття проф. д-ра І. Витановича була написана в 1938 році для Збір
ника Історично-Філософічної Секції НТШ у Львові в пошану пам’яти М. 
Грушевського. Через прихід большевиків до Львова, Збірник не появився. 
Статтю друкуємо з незначними скороченнями.

1 Першу спорбу насвітлити діяльність Грушевського зробили його учні 
й прихильники з нагоди 10-ліття його наукової праці в Галичині — в 
передмові Наукового Збірника в його честь — Львів 1906. Відтак за даль
ших 10 літ зібрала Украинская Ж изнь  уж е повнішу характеристику жит
тя й наукової діяльности, посвячуючи тому оглядові цілу чергову книжку 
за грудень 1916 р.

В 1922 р. учень М. Грушевського В а с и л ь  Г а р а с и м ч у к  дав чи не 
найсміливішу досі спробу зовнішньої і внутрішньої характеристики науко
вої діяльности свого майстра: Михайло Грушевський як  історіограф Укра
їни. (Записки НТШ, т. СХХХІІІ, стор. 1-26). Більше місця аналізі науко
вої діяльности Грушевського посвятив у своїй історіографії проф. Д. Д о - 
р о ш е н к о ,  Огляд української історіографії, Прага, 1923, стор. 185—200.

З нагоди ювілею в 1926 р. появилось більше наукових і принагідних 
оглядів життя й діяльности М. Грушевського; з них годиться відмітити 
передовсім найширшу з усіх дотеперішніх оцінку акад. Д. І. Б а г а л і я : 
Акад. M. С. Грушевський і його місце в укр. історіографії (історично- 
критичний нарис). «Червоний Шлях» 1927, № 1, стор. 160—217; нарис цей 
повторений у скороченні в історіографічному вступі до «Нарису Історії 
України на соціяльно-економічному грунті», т. І.

Коротку та цікаву характеристику наукової творчости Грушевського 
подав тоді найближчий його співробітник О с и п  Г е р м а й з е :  Ю вілей  
української нлуки  (Сорок років діяльности акад. M. С. Грушевського) — 
«Життя й Революція» 1926/30, стор. 93—99. (Там ж е ж  і менше замітіга 
статейка І. Л а к и з и : Мих. Серг. Грушевський  — з нагоди 60-их роковин 
народження та 40-их роковин наукової діяльности, стор. 99—105).

Мають теж значіння деякі влучні помічення моментів наукової твор
чости М. Грушевського в привітальних ювілейних промовах і найбільше
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Зважуючись на те, виберемо наперед важніші моменти й напрямні 
з дослідів Грушевського над суспільно-економічним процесом україн
ської історії, щоб тим способом підкреслити головний характер істо
ричної праці покійника, та з того становища пізнати його як історика 
взагалі і його методолічну школу.

Вибраний шлях суспільно-економічного історика мотивує Грушев
ський сам у «провідних ідеях досліду» на початку своєї Історії Укра- 
їни-Руси.2

Український нарід не все на протязі історії жив політичним жит
тям, тобто «всею повнотою національного життя». Переживав він довгі 
часи, коли суспільно-економічна й культурна історія була «одинока 
його історія». Тому й «соціяльний і культурний процес становить. . .  
ту провідну нитку, яка веде нас незмінно через усі вагання, через усі 
флюктуації політичного життя — через стадії його піднесення й упад
ку, та в’яже в одну цілість історію українського життя, не вважаючи 
на різні пертурбації, а навіть катастрофи, які приходилося йому пере
живати». .. Поставлений в основу досліду політичний момент пере
ривав би нам органічну цілість. Соціяльно-економічний і культурний 
процес непереривний у своїм розвитку, творить «стару, тривку основу, 
яка тільки поволі змінялася» під впливами зовнішніх випадків і 
«визначає нам провідну дорогу від наших часів до найдальших істо
ричних і навіть передісторичних, наскільки вони починають піддава
тися досвіду»...

«До недавніх часів, — каже там же Грушевський, — історія наро
дів починалася від перших історичних, письменних звісток про них. 
Тепер молоді науки — передісторична археологія чи археологічна ет
нологія з антропологією і порівняною соціологією, з одного боку, й 
порівняне язикознавство (глотика) та фолькльор з другого, розширили 
науковий обрій далеко поза границі письменних звісток».

може слова самохарактеристики в відповіді ювілята — гл. Видання Ю ві
лейного Комітету, Київ, 1927.

Більш е вартісні будуть нераз досить поважні об’ємом і науковим під
ходом до життя і наукової діяльности проф. Грушевського численні огляди
з нагоди трагічної смерти в 1934 р. порозкидані по всіх українських і чу
жинних наукових і популярних виданнях. Деякі з них заторкують окремі 
ділянки творчости Грушевського (гл. прим, цікаву статейку О. І. Б о ч - 
к о в с ь к о г о :  М. Грушевський як  соціолог — в літогр. «Вістях» УТГІ в 
Подебрадах за 1935 р. і передрук в «Кооп. Републиці» 1935 р. Багато укра
їнських і чужинних учених заповіло тоді докладніші праці зо своїх діля
нок. Зокрема були опубліковані: відбитка з академічного чеського видання 
пок. акад. Я. Б і д л я : Michal Hrusevskyj — Praha 1935, стор. 44.

E. B o r s c h a k :  Michailo Hrusevskij 186&—193І — Le Monde Slave 1935, т. I, 
кн. за січень, стор. 12—36.

A n d r e  M a z o n :  некролог в  „Revue des etudes slaves“, т. XV, стор. 185—7.
Проф. M. К о р д у б а :  Michael Hrusevskyj als Forscher und als Organisator der 

wissenschaftlichen Arbeit — Zeitschrift für Osteurop. Geschichte, Bd. IX. (Neue Folge 
Bd. V, Heft 2, стор. 164—173, Königsberg-Berlin 1935.

B. K r u p n y c k y j :  Die archeographische Tätigkeit M. Hrusevskyjs — Jahrbücher 
f. Kultur u. Geschichte der Slaven, Breslau 1935, Bd. XI, Heft III—IV.

H. K o c h  : Dem Andenken Mychajlo Hrusevskyjs Ibidem Heft 1.
* 3-те вид., т. І, стор. 16-20.
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Навели ми тут дослівно деякі напрямні Грушевського з його «про
відних ідей досліду», бо вони для нього прикметні й основні та й нам 
будуть помічні.

Грушевський посувається в дослідах минулого української землі 
й нації як лише може далеко в глибину віків, поза звичайні до того 
часу межі історичного матеріялу і методи. Причина цього не лише 
звичайна потреба вияснити етногенезу й початки національної укра
їнської еволюції. Таке поширювання досліду наказує йому постулят 
методологічної школи, що до неї впроваджував уже Грушевського 
його вчитель проф. Володимир Антонович.

Грушевському треба було пробиватись крізь маловідомі поля в 
українській й чужинній науці.

Найтрудніше може було вивести початки отого основного соціяль- 
но-економічного і культурного стрижня, трудно було зрозуміти й ви
яснити короткі згадки історичних письменних джерел, що дуже не
виразно вказували на соціяльно-економічний процес родово-племінних 
часів і на їх перехід у державну організацію київської доби. Генетич
на соціологія і в західньо-европейській науці була ще тоді в пеленах, 
багатий етнологічний український матеріял пропадав ніким основніше 
до того часу необслідуваний. Перше систематичне зведення отого 
матеріялу й накреслення напрямних дальшого досліду виконав Гру- 
шевський у першому томі своєї Історії України-Руси.3 Невдоволений 
вповні вислідами тієї праці, повертається до неї Грушевський після 
війни. Потреба доповнити початки української історії й потреба соціо
логічного поглиблення студій над українською історією взагалі, потре
ба перевірити своє методологічне становище й історіософію, — звер
тають його увагу на соціологічні студії, що пішли значно вперед в за
хідньо-европейській науці та й соціяльні рухи останніх літ збагатили 
його досвідом.

Для тих цілей організує в 1919 р. Український Соціологічний Інсти
тут, до тієї праці приготовляє свою доньку Катерину й при її допо
мозі продовжує потім від 1924 р. в Києві студії суспільно-економічного 
процесу в його найраніших стадіях примітивної культури, щоб таким 
чином прослідити початки української соціяльно-культурної історії. 
Студії над первісним громадянством мають і свою дальшу мету, як це 
видно з його віденської праці «Початки громадянства»;4 з метою со
ціологічного поглиблення української історії в’яжеться теж у великій 
мірі його повоєнна праця над пізнанням розвитку духової культури, 
перервана на 5-му томі української літератури.

Вибираючи з усіх можливих джерел: — мови, археології й найдав
ніших чужих і наших писаних пам’яток, — дані про матеріяльний, 
духовий та суспільний розвиток українського народу, вистерігався 
Грушевський вже при писанні І—III томів своєї Історії України- Руси, 
вкладати факти українського суспільно-господарського розвитку в

3 Розд. V і VI.
4 1921 р.
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рямці пропонованих соціологами, істориками, економістами та істо
риками права універсальних схем.

Незвичайна обережність перед схематизацією це взагалі дуже ха
рактеристична прикмета Грушевського. Тому то й добуті з джерел 
дані про господарство й суспільну еволюцію родово-племінної, а зго
дом і історично-державної княжої доби порядкує лише аналітично- 
описовим способом. В пізніших соціологічних студіях шукає Грушев
ський виправдання такої методи.

Візьмім важніші приклади. Ні український матеріял, ні приведе
ний чужий не переконують його, щоб можна було приняти якусь одну 
одвічну й універсальну схему розвитку подружих форм. Він бачить 
часто нерозгадану складність соціяльної еволюції в своїх початкових 
стадіях, що формується, як і нині, під впливом багатьох факторів.

В родовій організації та її господарських формах, хоч бачимо 
стільки подібних елементів у фактах староукраїнського життя з фак
тами інших слов’янських і неслов’янських народів, та не можна прий
мати нічого більше, як ближчі й дальші аналогії, модифіковані за
лежно від таких чи інших умовин.5

Немає, на думку Грушевського, якоїсь універсальної одностайности 
й у розвитку інституції власности, чи скажімо краще, не може він на 
підставі даного йому матеріялу її приймати. Варіянти наближуються 
і віддалюються. Власність колективна існує поруч індивідуальної ще 
довго по упадку родово-племінного ладу й навпаки, — індивідуальну 
і родинну власність знаємо в далекій давнині. На її розвій впливають 
однаково, переважаючи залежно від умовин, об’єктивні й суб’єктивні 
чинники: труд, потреба й психічні мотиви.6

Ретроспективним способом досліду намагається Грушевський до
бути дані з нашого матеріялу про суспільну еволюцію від роду, пле- 
мени до громади й клясової держави. Бачить він можливість такого 
досліду в пережитках пізнішої городової організації, слідкує теж за 
тими пережитками й старим соціяльним процесом пізніше в історії 
сіл дрібної української шляхти, що, маючи більшу можливість сво- 
бідного розвитку чим селянство, зберігала довше спомини старих со- 
ціяльно-побутових форм.

Слід тут підчеркнути становище, яке займає Грушевський відносно 
більшости соціологів у питанні переходу від укладу племінно-родо- 
вого до клясово-державного. Як багато з тих, що признають провідну 
ролю в соціяльнім процесі економічно-біологічним факторам, так де
які з тих, що оту провідну ролю вбачають у чинниках психологіч
них, протиставляють державу родово-племінному ладові як щось нове 
й перед тим небувале. Грушевський схиляється до думки тих, які 
заявляють, що бездержавного життя людини властиво не існувало 
ніколи, в кожному разі в історії не можна вказати переходу вповні

5 Порівн. І. т. (З вид.), стор. 353-8; прим. 2 на стор. 353.
6 «Початий громадянства» 194; Іст. У.-Р. т. І. стор. 359-360 і т. III. 

стор. 343-4.



бездержавного і безправного людського скупчення в державне і прав- 
не ж иття,. . .  «бо і в життю відокремлених родин ми стрічали почут
тя права на певну територію, докладно означений круг осіб, обнятих 
групою, підпорядкування членів родини чи групи найбільш здібному 
чи сильному її членові і певний обичай, який нормує поведения групи. 
Але в життю племени ми бачимо виразно все те, що вважається при
кметою держави взагалі».7 Праві теж, на думку Грушевського, «ті со
ціологи, правники й історики, які не беруть за єдиний й виключний 
початок держави завоювання, підбій, але вважаючи його головним 
фактором, який утворив клясову державу новійших часів, поруч ньо
го, хоч і з другорядним значінням, приймають інші джерела її похо
дження: як організація оборони, розвій різних форм влади й автори
тету, громадження економічних засобів і т. д.

«Але в історичній перспективі часто не має рішучого значіння, чи 
клясовий, примусовий державний лад утворився без підбою, чи з 
участю його, — і в якій мірі. В багатьох випадках не можна цього 
навіть устійнити докладно, чи було завоювання, і в яких розмірах 
вплинуло».8

Це були б важніші моменти для характеристики Грушевського з 
його поглядів на первісне громадянство, його еволюцію й на початки 
суспільно-економічної української історії.

Та найкращі праці Грушевського, методично найосновніші, оперті 
на власних архівних розшуках, які творять й основу його оригіналь
ної, самостійної наукової роботи, це відомі монографії з суспільно- 
економічної історії та ціла довга низка менших праць, що лягли в 
основу передовсім V—VI й дальших томів Історії України-Руси.9 Вони 
найкраще вводять нас у методичну лябораторію історичного досліду 
Грушевського; від тих монографій починав він свою наукову діяль
ність. У дослідах над тією добою української історії шукав він, мо
лодий, потвердження своїх історіософічних концепцій, удосконалював
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7 «Початки громадянства», стор. 241-251.
8 «Початки громадянства», стор. 255.
9 Через брак місця не переходимо їх докладніше, зробив це, зрештою, 

акад. Багалій у цит. «Нарисі». Маємо тут, очевидно, на увазі передовсім 
праці: студентську, але важну як початкову в  науковій програмі, що ви
повнила більшість найкращого життя дослідника, «Южно-русскіе господар- 
скіе замки въ половині XVI в'Ька. Историко-статистическій очеркь» — 
відб. з Унив. Изв. Київ 1890, стор. 33; «Очеркъ исторіи Кіевской земли отъ 
смерти Ярослава до конца XIV в.», Київ 1891, стор. ХГУЧ-520; «Барское 
Староство, Историческіе очерки», Київ 1894, V I+310 — розвідка до 2-ох 
томів актів в VIII част. Арх. Ю. 3. Росс. Розвідки про економічний стан се
лянства на галицькім Подністров’ю, в перемиськім, сяніцькім і львівськім 
староствах на основі описів королівщини XVI віку в  «Ж ерелах до історії 
України-Руси», т. І—III і VII. Важні думки Грушевського й методологічні 
пояснення до найдених і видаваних архівних матеріялів, порозкиданих 
у більшості в Зап. НТШ і до збірок тих матеріялів — порівн.: «Матеріяли 
до історії суспільно-політичних і економічних відносин Західньої України» 
ч. І, Львів 1906, в передмовах до праць своїх учнів. (Порівн. прим, перед
мову до VIII т. «Жерел») і т. д.



методу позитивної аналізи джерельного матеріялу, який «набігав», як 
каже Грушевський, щораз обильніше від XV ст., а для XVI ст. було 
його вже стільки, що він давав можливість розглянутися досить до
кладно не тільки в еволюції життя XVI—XVII ст., але й освітлював 
ретроспективно й попередні стадії особливо суспільно-економічного 
процесу.

Стаючи до наукової роботи над історією українського народу під 
проводом проф. Антоновича, Грушевський звертає свою увагу на оту 
добу, що була найменше опрацьована, а яка своїм таємним змістом 
притягала.

Проблема гіперболізму татарської руїни й опустошення України в 
скупих джерельних звістках давала причину історикам виводити не
обгрунтовані гіпотези щодо пізніших колонізаційних рухів, мильно 
насвітлювати етнічну українську еволюцію, генезу козаччини, полі
тичну ролю пізнішого польського впливу розтягати до культурної 
місії й заслуг у економічній розбудові.10 Це доба — антитеза, в якій 
кільчаться зародки національної синтези. З зовнішньої історії трудно 
було в ній схопити об’єктивні, а ще важче ідейні елементи життя й 
розвитку нації.

Грушевський протиставиться отим гіперболічним твердженням про 
монгольський період і це скеровує його до дослідів внутрішнього 
життя тих часів.

Татарські лихоліття не знищили з корінем українського життя 
на Подніпров’ю, лише спинили його в розвитку; воно трималося тут 
землі весь час, зберігало набуті й розвинені в попередніх історичних 
добах суспільно-господарські й культурні елементи, з яких і виникло 
пізніше національне відродження як вислід їх нової еволюції, але й 
на основі спаюючого суспільно-психологічного чинника традиції, про 
який мова у вступі до VII тому Історії У.-Р.

«Я старався», — каже Грушевський у вступі до «Очерку історії 
київської землі», — «по можливості встановити взаїмне відношення 
фактів зовнішної історії, найти їх зв’язь з внутрішнім життям, вгада
ти характер того останнього, підглянути питомі прикмети історії київ
ської землі, що відрізнюють її з ряду інших земель, її, такби мовити, 
індивідуальну фізіономію, вкінці — найти посередні звена, що зв’язу
ють досліджувану добу київської землі з попередньою й наступною».

Територіяльно-хронологічний принцип, після якого Грушевський 
досліджує й порядкує історичний матеріял, покладений в основу цієї 
першої його більшої праці, домінує згодом у нього вже до кінця. Тому 
й відтворення фізіографічного образу досліджуваної области чи рай
ону, намагання зв’язати його з питанням селитьби, накреслити як 
можливо найдокладніше лучбові напрямні господарсько-політичної 
експансії й духових інфільтрацій — це перші й найцікавіші сторінки 
кожної роботи Грушевського. Обслідуванню фізіографічного чинника 
надає він всюди великої ваги.

10 Порівн. «Господарство польського магната на Задніпров’ю перед 
Хмельниччиною». Зап. Н. Т. в Києві з 1908 р. відбитка Київ 1918 р. і окремо.
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Правда, захоплений відтак звичайною аналізою внутрішньої су
спільної структури, не все влучно використовує причинове пов’язан
ня отого фізіографічного, а з ним й економічного моменту, з іншими 
факторами в гармонійну цілість. .Через те зустрінувся Грушевський 
уж е в отій першій своїй більшій праці з закидом рецензентів,11 що 
замало взяв під увагу вплив економічного чинника на політичні ви
падки, хоч розглядові суспільно-економічних відносин, сміло можна 
сказати, посвячує тут Грушевський, як  звичайно, найбільше місця.

Намагання вияснювати зовнішні історичні ф акти аналізою внут
рішнього життя при незвичайно скупих джерельних відомостях не 
охоронило тут молодого народовця перед скороспішними апріорними 
гіпотезами, для яких, окрім суб’єктивних прагнень, за мало було 
доказів для такої історіософії. Маємо тут на думці гомінку гіпотезу 
про конфлікт українського княжо-дружинного й громадсько-народного 
ладу та його результат — емансипацію громад під татарською зверх
ністю. Тієї гіпотези м р ім о  закидів і атак з різних боків та й власних 
спроб деякої модифікації не відрікся Грушевський в основі ніколи й 
вертався до неї теж  нераз і під кінець життя, не так у науці, як  пуб
ліцистиці.12 (В науці дещо старався відтак бути обережніший у ви
шукуванні аналогічних моментів і їх оцінці, а навіть у насвітлюванні 
Хмельниччини, історії Гетьманщини, в оцінці історіософії своїх учи
телів Костомарова, Антоновича, Лазаревського, замічуємо начеб і від
ворот?).

Розглядаючи суспільні відносини київської землі після смерти 
Ярослава Мудрого, Грушевський слідкує головно за розвитком взаємо
відносин двох головних елементів суспільної структури: княж о-
дружинним і громадсько-самоуправним. Наперед цікаво вияснює Гру
шевський питання, чому до смерти Ярослава помимо постійних об
межувань прав громади, віча, не помічуємо проявів соціяльної бороть
би.13 Щоб обмеження громадського ладу пройшло спокійно, це, на 
думку Грушевського, саме доказує, що дружинний елемент не прий
шов тут іззовні,14 лише розвинувся спокійно на місці з історичних 
умов «полянської громади».

Антагонізм княжо-дружинного і громадянського елементу прихо
дить згодом, коли в оті взаємовідносини встрявають поволі чужі ет
нічні й культурно-правні елементи, як  князь з дружиною щораз 
більше відчужується від громади, з якої він вийшов і творить собі

11 Порівн. «Київську Старину» т. XXXVIII (1892), стор. 430-38.
12 Гл. статтю Грушевського в «Борітеся — поборете», Відень 1920, № 1, 

також відповідь на привітальні промови в Ювілейнім Збірнику 1926 р., 
стор. 25 і дальші.

13 В тому місці звернемо увагу на оцінку Грушевського соціяльного 
миру в національному організмі як  позитивного чинника розвитку й ідеї 
соціяльної солідарности, а не клясової боротьби, чи пак у нього боротьби 
«народу й влади». Порівняй аналогію оцінки козацького руху у вступі до 
VII тому.

14 Порівн. Очерк історії київської землі, стор. 292 і дальші місця в 
Іст. У-Р.



нову, від громади відмінну, сферу культурно-економічних інтересів. 
Факти співпраці віча й князя це ідеальна гармонія, для якої в Гру- 
шевського бачимо велику симпатію й охоту довести, що це давало си
лу державі.

В міру того як княжо-дружинний елемент відчужується від гро
мадського, громада міцніше вростає в грунт своїми національними 
елементами протиставиться більш рухомому в добі уділів княжо- 
дружинному, скидає з себе його зверхність, не вагаючись приняти 
татарську зверхність у заміну за забезпеку громадської автономії.15 
Та ця апологія «татарських людей» у Грушевського дуже слабо об
ставлена об’єктивними аргументами. Не місце нам їх тут аналізувати, 
та всеж насуваються такі застереження. В русі «татарських людей» 
приписує Грушевський головну ролю сільському елементові тоді, коли 
мабуть у ньому відограв ролю більше розвинений, городовий елемент, 
що борикався у звуженому нагло районі торговельних і взагалі гос
подарських відносин; до того національний склад українських, голов
но подніпровських, міст одержав в половині ХНІ ст. дещо чужої до
мішки, яку в часі пертурбацій не вспів засимілювати. Вона не шукає 
господарського контакту, байдужа до оборони не своєї землі, стаючи 
на чолі спрагненої мирних умов, збіднілої в війні, міської громади. 
Взагалі економічним моментом, поглибленим докладнішими дослідами, 
можна б мабуть більше вияснити, як це вдалося Грушевському, який, 
хоч незвичайно пильно збирає дані про торгівлю в княжій добі — 
й це найновіша в нього сторінка з історії українського народного гос
подарства — та якось не шукає в тому матеріялі причинових фак
торів впливу на внутрішнє суспільне й політичне життя української 
держави.

А вже деякі натяки варта того, щоб дальше шукати. Самже ж 
Грушевський в одному місці склонюється до того, що болоховці «були 
то якісь промисловці», «уходники»,16 в усякому разі якась, виглядало, 
людність більше рухлива, як селяни; зовсім правдивий відтак вивід 
генези козаків від неї, але теж краще ще треба перевірити походжен
ня й заняття перших козаків, наскільки в них мало сільського 
елементу.

Ще одна замітка: в західній і північній Европі в тому саме часі 
незвичайно багато аналогічного матеріялу для обсервації рухів місь
ких громад — того матеріялу в Грушевського для перевірення пи
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15 Звідси вже теж походить, між іншими, мотив Грушевського запере
чування февдалізму, пізніше теж обставлений конкретнішими аргумента
ми, що княжо-дружинний лад у нас не просякнув цілою системою всього 
життя народу, як  це сталося в з-ахідньому февдалізмі, натрапивши на 
спротив. В литовсько-руській, суспільно-господарській та політичній орга
нізації та в прекарних наданнях в Галичині бачить Грушевський лише 
пізніші аналогії наших відносин з відношеннями, на ґрунті яких виріс 
західній февдалізм: рецепцію західньо-европ. февдального права в нас 
абсолютно відкидає. Гл. До питання февдалізму Іст. У.-Р. т. V. прим. 1і2.

16 Гл. прим. 21 в  III т. Іст. У.-Р., порівн. також стор. 155-175.
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тання болохівських громад не приведено. Матеріял з історії італій
ських міст, їх взаємин з татарами, теж дещо може прояснив би.

Через відсутність джерельного матеріялу для суспільно-економіч- 
ної історії XII—XVI вв. мусів Грушевський ще й в інших випадках 
обмежуватися на гіпотезах (прим, питання більшої боярської земель
ної власности, що їх не все можна б підперти менш більш доведеними 
фактами економічної закономірности).

В своїх працях про XVI—XVIII віки Грушевський серед обильного 
актового матеріялу не має вже такої потреби звертатися до гіпотез, 
він теж їх щораз більше вистерігається й стає якби щораз більше 
аналітиком внутрішньої історії, не занедбуючи й зовнішньої історії та 
її впливів, обслідовуючи за порядком усі чинники, що могли мати 
вплив на розвиток і переміни українського життя. Археографічна ро
бота, в якій Грушевський був непересічний ерудит (про це свідчать 
хочаб лише його праці над матеріялами про барську шляхту й га
лицьке селянство), займає забагато праці, щоб мати час на синтетич
ні висновки.

Як незвичайно совісний дослідник джерела старається він, щоб 
дані з нього (головно історично-статистичні) були «детально аналі
зовані і зведені до певних сум», «лябораторним методом», як назвав 
Грушевського один з рецензентів на І і II томи «Жерел».17 Підкреслю
вав з признанням отой рецензент точність досліду матеріялу, вмі
лість використовувати найменші вказівки дослідного матеріялу та 
закидував знов відсутність «обобщеній».

В III т. «Жерел»18 відповідає Грушевський на ці закиди й вияс
нює, чому, опрацьовуючи люстрації королівщин з половини XVI віку 
й деяких інвентарів для пізнання економічних відносин Галичини, 
одної з «найбільш історичних частин українсько-руської території», — 
на так навіть звуженім терені годі йому триматися якоїсь, наперед 
згори уложеної схеми, супроти таких різнородностей життя в часі 
і просторі. Тому досліджує він його, викриваючи невеликі кусні: «Ми», 
каже, «не можемо приступати до матеріялу з програмою наперед, але 
мусимо свої запитання зміняти так, щоб на них можна було зитягнути 
з матеріял а певні відповіди» . . .  А дальше, на закид, чому не робить 
ширших, загальніших виводів з дослідного матеріялу, відповідає: «Я 
думаю, що мої розвідки служать живим протестом проти таких пе
редчасних ґенералізувань. Як робилися такі «загальні виводи»? Ло
вилося кілька припадкових виказів, їх аіргіогі уважано за показники 
загальних норм, і от на підставі кількох таких показників готові 
«середні цифри», а з порівнань таких середніх цифр різного часу і 
різних місць — готовий загальний образ розвою оподатковання в пев
нім часі, або теорія прогресій його в певнім географічнім напрямі. Я 
не роблю з того закиду дослідникам, але спішитися з такими загаль
ними виводами, маючи під руками величезний матеріял, що кожною

17 В. І. Щ е р  б и н а в «Київській Старині» 1895, № 7-8 і 1898, № 1.
18 Ст. 2.
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цифрою протестує проти таких ґенералізацій, виказуючи, яка різно- 
родність норм, які різниці в висоті і способах оподаткування існували 
нераз у границях одної й тої самої королівщини, було б ненауково. 
Можу, отже, запевнити шан. рецензента, що ані з недбальства, ані 
з браку синтетичної здібности здержуюся від загальних виводів, яких 
собі він бажає» . . .

Але творчий скептицизм посував тепер Грушевський деколи й 
задалеко, вистерігаючись синтези. Тому й у V та VI томах Іст. У.-Р. 
досліди над суспільно-економічною еволюцією залишаються швидше 
зведеними й хронологічно-територіяльно упорядкованими матерія- 
лами.

Завважуємо прим, у них навіть таку формальну незручність, що 
розділи про суспільну еволюцію стоять часто перед розглядом розвою 
економічних відносин; суспільні ж  відносини розглядаються вихован- 
ком і поклонником київської історично-правної школи більше з боку 
формально-юридичного, рідко в причиновім зв’язку з іншими, а в пер
шу чергу економічним чинником. Економічна база, хоч совісно і по- 
дрібно проаналізована, для цілости вповні не використана.

Правда, не можна сказати, щоб на тлі тієї аналітичної роботи не 
можна було б бачити головних напрямних соціяльно-економічного 
процесу, виведених Грушевським. В головних контурах суспільно- 
економічна еволюція першої доби української історії зарисовується 
двоїстістю (дисархією) громади й княжо-дружинної власти, розвитком 
торгівлі, якої район відтак звужується, а дальше витворенням ку- 
пецько-боярської верстви, що еволюціонує відтак помалу в велико- 
земельну.

Друга доба характеризується пересуном ваги економічного життя 
з міста в село, утворенням привілейованої вищої верстви й економіч
ним поневоленням цією верствою народньої маси. Чужий польський 
і німецький вплив на українське суспільне життя загострює не лише 
суспільний антагонізм, але й національний; на національно-релігійній 
базі об’єднуються солідарно різні суспільні українські верстви проти 
привілейованої меншости.

В третій добі вони зорганізовані в козацькому русі, що повстав з 
колонізаційної самооборони, боряться во ім’я народніх ідеалів спра- 
ведливости з противним суспільно-економічним і політичним ладом.

Аналізуючи значіння поодиноких чинників, що впливали на ево
люцію українського національного життя впродовж XIV—XVII ст., 
визначує Грушевський в даному випадку навіть деяку гієрархію т р ім  
чинникам.

Передовсім в одному місці зазначує, що економічні фактори, які 
глибоко входили в сферу суспільно-політичних і культурних україн
ських відносин, «не були одинокі» й що було б «великою помилкою 
піддатися спокусі упрощення історичного процесу й силкуватися 
звести всю різнородність і різносторонність його до впливу самих еко
номічних причин. Така чисто династична подія, як шлюб Ягайла з 
Ядвіґою, або така клерикальна інтрига, як церковна унія, мали на
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дальший розвій українського життя не менші може впливи, як розвій 
фільваркового господарства».19

Оправдується, чому розглядові політичних відносин він дає в своїй 
Іст. У.-Р. першенство. Бо під їх впливом укладалися спільні форми, 
устрій і організація управи, в тих змінених суспільно-політичних фор
мах і під їх впливом укладалися економічні відносини, форми побуту 
й культурне життя українських земель XIV до XVII вв. «Розумієть
ся», каже на вступі до VI тому, «сі сторони життя були заразом фак
торами, що впливали з свого боку і на уклад та модифікацію суспіль
но-політичного устрою (а в пізніших часах — і на факти зверхнього 
політичного життя), — особливо обставини економічні. . .  я нераз 
зазначував їх впливи на уклад суспільно-політичних відносин і буду 
мати нераз нагоду вказати їх і в дальшім. Але при тій, переважно 
вповні пасивній ролі, яку грав український нарід в сих століттях 
(XIV—XVI), — і суспільно-політичні відносини, а навіть і уклад еко
номічного життя, в більшій мірі залежав від впливів політичних по
дій, що розвивалися поза Україною, від суспільно-політичних форм 
чужих» . . .

Духовним чинникам, що символізували волю й стремління нації, 
признає Грушевський важне місце. На особливу увагу заслуговували 
церковні відносини українського народу; вони, каже Грушевський, 
«на переломі XVI і XVII вв. (а моментами і скорше) стають тим фо
кусом, в якім збираються політичні, національні, а навіть і суспільні 
змагання українсько-руської народности».20

Ідейні чинники, основні прикмети суб’єктивного твору-нації, що 
її еволюцію поклав собі Грушевський за предмет досліду а відроджен
ня за предмет громадської діяльности, були для нього засобом оцінки 
явищ суспільного процесу досліджуваних позитивно.

Державність (політичність) як головна прикмета нації, це мірило 
її суб’єктивної активности; етапи сили й слабости тієї прикмети, це 
підстава для історичної періодизації в Грушевського.

Традиція, це теж ідейний, суспільно-психологічний лучник орга
нічного розвитку нації, який часто підкреслюється в Грушевського. 
В історичній перспективі українського національного життя, кожна 
фаза історії мусить бути — каже він — «вияснена в своїх зв’язках 
з попередніми стадіями, бо органічна зв’язлість і тяглість народнього 
життя не переривається вповні ні при яких змінах і переломах, поки 
живе даний нарід» . . .  Тому, зв’язуючи історію козаччини з загальним 
образом української національної історії, каже Грушевський: «я не 
залишив вказати ті різнородні зв’язки, які зв’язують козаччину з по
переднім життям — давнішою і безпосередною минувшиною». Цю 
зв’язь зазначив Грушевький епіграфом з нововідкритого маніфесту 
українського духовенства 1621 р., «в пам’ятний момент нового тісного

19 Студії з економічної історії України . Л.Н.В. 1907, т. XXXVIII, стор.
231.

20 Іст. У.-Р., т. V, стор. 385.



УВАГИ ДО МЕТОДОЛОГИ Й ІСТОРІОСОФІЇ м . ГРУШЕВСЬКОГО 43

союзу всіх суспільних верств на українській національній плятформі, 
в ім’я того, що в тім часі означало собою національний постулят, ук
раїнська інтелігенція в своїй характеристиці своєї козацької репрезен
тації з притиском підчеркнула . . .  органічну зв’язь нового, козацького 
чинника з історичним життям України, з її старими традиціями — 
всупереч пізнішим теоріям чужоземного походження козаччини та 
чужих впливів на її сформовання, і взагалі всупереч усяким розри
ванням української історичної традиції».21

Тут бачимо теж у Грушевського черговий замітний випадок оцінки 
ідеї соціяльної солідарности — об’єднання козаччини з українською 
інтелігенцією на пункті релігійних і національних змагань — тобто 
позитивний рушійний момент еволюції.

Закінчимо на тому вибирання характеристичних для методологіч
ного підходу Грушевського моментів з української історії й перейдемо 
до деяких його власних заяв про впливи на свою наукову творчість 
та критичних його поглядів на історіографічну працю своїх поперед
ників.

II.

Грушевський нераз признається до тієї ідейної спадщини, що її 
перейняв від українських історіографів: Максимовича, Костомарова, 
Лазаревського, Антоновича й Драгоманова — всіх їх з ним єднало 
ідеологічно українське Народництво.22 Воно звернуло увагу на розроб
лення соціяльно-економічних моментів в українській історіографії. 
Вже київські історики 1850—60-их рр., «документалісти», відбивались 
від наших істориків романтичного напрямку. (Порівняти б їх можна 
з такими ж двома групами французьких істориків, репрезентованих 
Августом Тієрі з одного і Ґізо з другого боку).

Але й у тій першій плеяді, з якої вийшов Грушевський, видно 
різниці й еволюцію не так у історіософії як власне в методології. В 
Костомарова прим, переважає ще ідеологія над позитивним історич
ним дослідом — твори його мають забагато агітаційного елементу, 
його історична робота, як про нього каже Грушевський, була більше 
«громадською роботою, акцією», яка мала довгі роки сильний вплив 
на суспільну думку не тільки українського, а й московського грома
дянства. Психічна реакція на автократизм, аристократизм і бюро
кратизм довела його до містичної ідеологічної концепції «з народом 
проти держави», в якій виховувалося молоде московське й українське 
покоління.23 Не сходять з тієї ідеологічної основи Антонович і Драго- 
манов, хоч останній модерує її аналогічними західньо-европейськими

21 Іст. У.-Р., VII, стор. VIII.
22 Гл. його промову на ювілейному засіданні в 1926 р., порівн. статтю 

посв. Франкові «Апостол праці» в «Україні» 1926Л/Х
23 Г р у ш е в с ь к и й :  «Костомаров і новітня Україна» — «Україна»

1925/3.
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суспільно-політичними концепціями, надаючи теоретичним народ
ницьким висновкам Антоновича дещо інше освітлення й передовсім 
практично-політичний напрям. «Неохоту до державного примусу», 
пише про Антоновича Грушевський, «яку навівали на нього вікові 
експерименти, що пророблялися над сею масою правителями й на- 
їздниками чужими, він переніс і на свійські спроби поневолення і 
сксплоатації народньої маси — хочаб в інтересах своєї національної 
культури і держави. Його демократизм і народництво набрало вираз
но закрашеного антидержавницького, анархістичного характера».24

Тільки в дослідах Антоновича історіософічні узагальнення грають 
меншу ролю і переважно никнуть між фактичним матеріялом, або як 
замічає Гермайзе,25 не «зважаючи на той додаток народницьких 
ілюзій» постулят пізнання об’єктивної істини в минулому виступає 
наперед і для тієї мети він старається примінити наукові методи, які 
виробили французькі позитивісти — громадівці.

«Національна і демократично-народницька концепція української 
історії, обласництво й інтерес до внутрішньої історії, (стани і соціяль- 
ні групи, колонізаційні процеси, масові рухи і т. д.), раціоналістичне 
і позитивістичне витолковування історичних процесів, документалізм 
і точність в дослідженню та ясність в формулюванню висновків — ось 
те, що вніс Антонович в нашу історіографію» . . .

Віра в «природний інстинкт народу» спільна всім тим нашим 
історикам, спільна вона й з ними Грушевському, лиш помітна деяка 
різниця. Ми бачили вище в характеристиці погляду на державу 
Костомарова й Антоновича якби докір з боку Грушевського. Грушев
ський, учень Антоновича, виходить з ідей учителя (погляд на «та
тарських людей» взятий просто від Антоновича), але згодом дещо від 
них відривається, поглиблюючи теж вивчену передовсім у нього ме
тоду. Коли Антонович прим, «українську громаду» протиставляє чу
жій владі — наїздові, Грушевський намагається підкреслити не чуже 
в княжо-дружинному елементі, лише пізніше відчуження від «грома
ди».

Грушевський, як і Антонович, зазначує вагу кожної причини, що 
вплинула на утворення провідної ідеї народу, не визнає рації моні
стичного зведення цих причин до одної первісної, заступаючи погляд 
взаємних залежностей багатьох причин — плюралістичного розу
міння факторів історичного розвитку. Провідна ідея, що характери
зує історичний процес українського народу, не мала, одначе, в Анто
новича розвиненої всеціло філософічної підстави. В Антоновича, як 
каже Багалій,26 і не було загальної концепції українського історичного 
процесу. «Там були тільки народницькі мотивування окремих процесів 
історичного життя на ґрунті обов’язків української інтелігенції перед

24 «З соціально-національних концепцій Антоновича», «Україна», 
1928/У, стор. 8.

25 «В. Б. Антонович в українській історіографії», там же, стор. 32.
26 Цит. пр., стор. 209.
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своїм народом — простим народом, головним чином перед селянством, 
що ще жило в молодий вік В. Б. Антоновича в кріпацькому стані...»

Грушевський, перенявши, сказати б, відчуття національної ідеї 
від майстра, розвиває її розуміння в органічній концепції, проводить 
оцю «золоту нитку» в українській історії, слідкує за її непереривним 
розвитком, як суб’єкта, в історичному матеріялі, Антонович неґує й 
в історії українське державне життя, підкреслюючи головно змагання 
оборони внутрішнього, не політичного, а суспільного, громадського. 
Грушевський хоче найти компроміс, синтезу зовнішнього й внутріш
нього суспільно-політичного процесу.

Він теж не надає значіння якійсь одній клясі, а збірній масі «на
роду». З того становища й виплинув гострий закид з боку Грушевсь- 
кого в сторону старого дослідника-народовця, дарма, що старого до- 
кументаліста — Лазаревського.27 Він, досліджуючи Гетьманщину, мо
же й несвідомо став «клясовим» істориком, переяскравлюючи закрі- 
пощення селянства козацькою старшиною. Такий песимістичний на
стрій в нього взявся з того, що він обслідовував головно матеріял су
дових справ — отже екстремні випадки життя.

Наведемо в більших виїмках критику праці Лазаревського Гру- 
шевським, бо вона дуже цікава.

Грушевський осуджує Лазаревського, що той, ніби виводячи «на 
чисту воду» хозяйство й соціяльні привілеї та махінації старшин
ської верстви й манастирів Лівобережжя, звертав лише увагу на їх 
негативні сторони, протисоціяльні моменти, легковажучи й не наді
ляючи увагою культурні й позитивні сторони життя тих верстов. 
Гетьманщину — на думку Грушевського — представив Лазаревський 
занадто односторонньо: . . .  «Історія в працях О. М. представлялася в 
вигляді безнастаннього розхоплювання й засвоювання старшиною 
військових і приватних, селянських і козацьких земель, беззаконного 
кріпощення свобідної людности різних категорій та безконечної гризні 
за неправильно здобуте майно між його державцями, — так начеб 
поза тим у людей не було інших інтересів, крім сеї хапатні одної 
частини громадянства і самооборони від неї — у другої частини. Куль
турні, політичні, релігійні інтереси, піклування про якийсь лад і 
справедливість, — все се відступає на задній плян перед картиною 
неустанних маєткових інтриґ і обопільного пожирання ...»

Тим часом між старшиною не всі були такі, як їх вивів Лазарев
ський. «Адже приходи лося й їм ходити в далекі походи, на лінейні 
роботи, на Ладозький канал, на Оренбурзькі степи і под. Нападали 
на їх маєтності татари й забирали мешканців у неволю. Бували серед 
старшин й такі, що виявляли відвагу в дрібній, але завзятій боротьбі 
з кримцями. Були й такі, що працювали над законодавством для свого

27 Гл. реценз. праці Л а з а р е в с ь к о г о  в Зап. НТШ, т. VIII, 1895,
і передовсім статтю в «Україні» 1927/^: «В двадцятьп’яті роковини смерти 
О. М. Лазаревського».
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краю, або над складанням «хроничок» і цілих літописів. Се правда, 
що знайти тоді право на багатого й сильного було тяжко, але й сам 
д. Л. наводить два приклади суворого декрету за насильства, вчинені 
людності (над полк. Жоравкою і Ф. Рубцем). Додамо, що в архіві Ма
лоросійської Колегії переховуються штрафні книги, з котрих видно, 
що старшина далеко незавсіди зіставалась безкарною ...»

«Дійсно, певної однобічности в представленню старшинської вер
стви у Ол. М. не можна заперечити. Коли матеріял, уживаний ним 
для змалювання соціяльно-економічних відносин Гетьманщини, з ’ясо
вував головно війну за землю і мужицьку працю, то не бракувало по- 
затим матеріялу, який яскравіш ілюстрував інші інтереси тодішньої 
людности — старшинської і нестаршинської: змагання до освіти, по
диктовані не тільки егоїстичними, кар’єристичними рахунками, але 
й поняттям про її вагу і користь для громадського пожиття; ідеї гу
манітарні, опікування над фізично й соціяльно упослідженими, і под.».

«І старшина й громади козацькі, міщанські й посполиті не тільки 
воювали між собою за ґрунти, підданське послушенство і т. ін., але й 
клопоталися часто спільно й «всенародно» про спровадження освіче
ного духовенства, учительства. Ставили церкви, старалися знайти й 
згодити для свого села чи свого кутка якнайкращих малярів, будів
ничих, різьбарів, ливарів і т. д. Розшукували книги й рукописи. Ви
писували зза кордону найкращі для свого часу й їм приступні взірці 
сучасного мистецтва і под. Таксамо не бракувало випадків, де вони 
всенародно виступали в обороні інтересів краю, так, як їх розуміли, 
супроти московського уряду і його централістичних заходів, лишали 
на боці свої внутрішні рахунки і непорозуміння, жертвуючи своєю 
карієрою й особистими інтересами для того, що вважали своїм гро
мадським і національним інтересом. . . Поневолення нищих верств 
владущою старшиною доконалися сприятливим підтримуванням рос. 
уряду та укороноване було тимже урядом рядом законодатних актів».

«Сини ж  отого старшинства свідомо й несвідомо постаралися на 
арені сеї лютої, завзятої, брудної боротьби за свої клясові інтереси, 
привілеї розвісити пристойні декорації і на місце стяжательних подви
гів предків висунути інші, симпатичніші моменти їх діяльности, дійсні
— і фіктивні. Факти політичного вольнодумства, як зондування мож
ливостей закордонної інтервенції в інтересах української автономії а 
1а Капнисти; участь у тайних політичних товариствах; деяка причет
ність до січневого повстання 1826 р., і под. — розворушили серед ук
раїнського панства політичні інстинкти і спогади минулого в перших 
десятиліттях XIX в. Почалася фабрикація українських героїв і роз
писування українських заслуг під сучасні вимоги. . .  Малороссія ма
лювалась ограбленою Москвою і позбавленою своїх вільностей краї
ною; в обороні тих вільностей виступала вона мужньо всім народом 
під проводом своєї патріотично-настроєної старшини, що жертвувала 
своїм добром, карієрою, життям «во всенародную пользу». Під впли
вом сих настроїв реабілітовано Мазепу і прославлено як борця за 
українську вільність, розроблювано леґенду про Полуботка...»
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Адміністраційні заходи московського уряду — згадує в іншому 
місці Грушевський28 — були звернені на те, щоб перетяти зв’язки 
між українськими масами й тими гуртами української інтелігенції, що 
силкувалися створити якусь видимість національного життя. — Уряд 
намагався «задавити сю творчу конструкційну роботу над оживлен
ням українських традицій, над відтворенням того, що моглоби під
нести активність українського ж и ття ...»

До таких оживлюючих моментів належала історія ліквідації укра
їнського державного життя Москвою і боротьба українського грома
дянства з тією ліквідаційною політикою — та це був заборонений 
момент для істориків.

«Поскільки заняття істориків були звернені на розвінчання і за
судження клясової політики інтелігентських верств Гетьманщини, — 
ся робота з становища урядової програми могла вважатися навіть 
корисною. Але вона представляла однобічно ролю сих інтелігентських 
верств і не давала повного уявлення про рухові сили українського 
життя того часу ...»

От чому не вдоволяли Грушевського праці таких дослідників 
Гетьманщини як Лазаревський, який хоч правильно поступив, що 
вивів суспільно-економічний момент як важний життєвий чинник, але 
занадто його висунув і викривив істину. Не вдоволяли Грушевського 
й пізніші дослідники Гетьманщини, як М'якотін, Багалій, Василенко, 
Лучицький і ін., що теж занадто обмежувались до досліду внутріш- 
ного суспільно-економічного життя, без уваги на зовнішній чинник, 
і це було причиною, що Грушевський післав з Галичини до Москви 
для праці в тамошних архівах надійного дослідника, любимого учня 
Івана Джиджору, який мав «освітити історію ліквідації державного 
життя козацької України — централістичну політику російського 
уряду — в зв’язку із змаганням російської буржуазії зробити Укра
їну ареною російського капіталу...»

Вдоволений був Грушевський з вислідів праці І. Джиджори, зга
дував його часто в останніх роках перед смертю й видав разом усі 
його розвідки в тій справі. Стверджував, що незабутній його учень 
спростував теж м. і. односторонність характеристики старшинської 
верстви та довів фактами, що «інтереси особистого збагачення й ка- 
рієри не перешкоджували їй вести політику державну послідовно й 
витривало, не зважаючи на своє трудне становище між опозицією 
мас, що відмовляли їй в підтримці її автономної програми, і всіми ве
личезними засобами, якими орудував проти неї російський уряд. По
літика ся мала клясовий ухил, як у кожній клясовій державі, але не 
позбавлена була зрозуміння загальних інтересів людности та їх обо
рони .. .»29

28 В передовиці до збірки праць І. Д ж и д ж о р и :  «Україна в першій 
половині XVI I I  віку», Київ 1930.

29 «Україна» 1927/1V, стор. 12.
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Забагато може виписали ми отих останніх міркувань Грушевсько
го, алеж бо вони походять з останніх літ його життя і змагань, вони 
ж  виглядають якби на відповіді отим вимогам переміни його методо
логічного становища, які раз у раз нагадували йому противники та й
зі страху перед небезпекою дораджували прихильники.

Грушевський у своїй методології не стояв на місці й проходив 
еволюцію, не затрачуючи, очевидно, всього, що перебрав у спадщині, 
головно по свойому вчителеві, Антоновичу, але й не без впливу була 
на нього київська історично-правна школа зо своїм керманичем Вла- 
димірським-Будановим, менше може йшов з слабшою тоді київською 
історично-економічною школою, що нею керував Лучицький.

Не без впливу на поглиблення його методології мусіли бути такі 
голосні в свойому часі не лише в Росії, а й в  цілому науковому світі 
земляки-вчені соціологи, як Максим Ковалевський, а ще більше такі 
неокантіянці, етичні позитивісти як Туган-Барановський і Богдан 
Кістяковський, які старалися єднати позитивні методи досліду кон
кретного історичного матеріялу з конечністю етичної оцінки фактів 
соціяльної еволюції. Особливо останній, що ближче як оба перші, 
стояв до українського наукового руху, в якому Грушевський був про
відником, мусів з ним стикатися й взаїмно мусіли вони оба слідку
вати за своїми думками.

Бо чи ж не видна і в Грушевського поставлена Кістяковським ме
тодологічна засада: «методологічний і гносеологічний плюралізм», що 
допускав до всякої ділянки науки, для кожної сфери культури її 
власні методи пізнання й досліду, не виключаючи монізму в загаль
ній синтезі?30

III.

Грушевському, що з конечности мусів бути істориком аналітиком, 
не легко було вдаватися в синтезу. Не спускаючи з очей основної 
своєї лінії: збагнути складний процес української етно- й націогенези, 
схопити й вияснити всі можливі чинники, що впливали на історичну 
еволюцію отої головної національної ідеї в суспільній свідомості — в 
буденній науковій роботі забагато енергії приходилося видати на ар
хеографічну роботу, розшуки документального матеріялу, його ана
лізу, перевірку, відтак на систематизацію, порядкування чисто фор
мальне матеріялу, щоб зберегти пропорцію в головній роботі Історії 
У країни-Руси.

В такій формальній науково-історичній роботі не ставало надто 
часу на якісь глибші соціологічні обсервації зводженого матеріялу — 
це залишав він іншим. Ми бачимо, як Грушевський, поступаючи в

30 Гл. методологічну працю Б. К і с т я к о в с ь к о г о :  С о ц и а л ь н ы е  н а у 
к и  и  п р а во . О ч е р к и  по м ет одологии с о ц и а л ь н ы х  н а у к ъ  и  о б щ ей  т еории п р а 
ва . Москва 1916.Порівн. Д. Ч и ж е в с ь к и й :  Н а р и си  з  іст орії ф іл о с о ф ії  
н а  У к р а їн і.  Прага 1931, стор. 164, і статтю В. С т а р о с о л ь с ь к о г о  про 
Б . К іст я к о вськ о го  в „Abhandlungen des Ukrain. Institutes in Berlin“, т. II, 1929.
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своїй науковій праці, через те робиться щораз повздержливіший в 
синтетичних чи пак історіософічних міркуваннях, в яких лише час 
до часу «про свято», на маргінесах, кидає світло на проаналізований 
хронологією район чи переглянену суму факторів якогось суспільного 
процесу — історичного продукту.

Чи байдужі були йому оті завзяті спори, що велися саме в роз- 
гарі його наукової діяльности в засадничих методологічних питаннях, 
розмежовування гуманістичних і природничих наук, історії й соціо
логії, заперечування можливости позитивного досліду складних соці- 
яльних процесів і т. д., а серед самих істориків між прихильниками 
політичної історії й т. зв. культурної, між прихильниками генетичної 
й т. зв. соціологічної методи, розходження між істориками права й 
істориками економічними і т. д.?

Вже самий перегляд тих численних рецензій західньо-европейсь- 
ких авторів тільки в Записках НТШ переконав нас, що він постійно 
держав руку на живчику наукового західньо-европейського руху й 
ішов своїм власним шляхом, еволюціонуючи, очевидно, в тих випад
ках, де вважав за відповідне сприймати щось нове, яке його переко
нувало. Бувало, що дорогу, яку він раніше вибрав у своїм досліді, 
потверджували західньо-европейські теоретики, яких голосу він ні
коли безкритично не приймав.

До кінця життя особливо квестіонував він і нераз гостро критику
вав т. зв. соціологічну методу та її різнородних представників, що в 
пошукуванні за соціяльними законами, спрощували дослід, виясню
ючи складні соціяльні явища як результат якоїсь одної основної при
чини: фактора біологічного, економічного, чи психологічного, що 
ніби єдиний визначує історію.

Такої соціологічної методи, чи як її один з новіших методологів 
називає „Pragmatik höherer Ordnung“,31 що заскороспішно узагаль
нюючи, не пізнавши й не зрозумівши історичного процесу «так як він 
був», не узгляднюючи часто й докладної обсервації сучасности, нама
гається вгадувати майбутнє.

Грушевський радше приймав методу генетичної еволюції й плюра
лістичного вияснювання історичного процесу. Не вбачаючи можли
вости прикладати таке поняття закономірності до соціяльних явищ, 
яке можливе в природничих явищах, тимбільше, що й там ота законо
мірність, порівнюючи прим, біологію й фізику, не така то точна й 
значно розтяжима, вважав, що при всяких зусиллях можливо упро- 
стити схему соціяльного процесу і надати йому характер як найбільш 
автоматичний і механічний, не можна ніяк «скинути з рахунку» еле
ментів волі, доцільности й моральности.32

З розвоєм духового життя людини — каже в одному місці Грушев
ський — уже на примітивних стадіях життя поруч факторів біологіч

31 Dr. W i l h e l m  B a u e r :  Einführung in das Studium der Geschichte, Tübingen
1921, стор. 150.

32 «Початки громадянства», стор. 37.
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ного й економічного, «дістав дуже важний і самостійний вплив фактор 
психологічний, все в ширших і різнородніших розмірах своїх проявів, 
як релігійна уява, обичай і мораль, мистецтво. В міру того як ви
ростає над економічною основою соціяльно-політична і культурна над
будова, так різні її складники, різні елементи починають все самостій
ніше і сильніше впливати на соціяльну еволюцію, а між собою всту
пають в різні комбінації, боряться, перемагають і дають ті чи інші 
варіянти в кожнім окремім випадку». «Марксисти, — каже Грушев
ський, — котрі в нинішній своїй практиці дуже рахуються з впливами 
сеї надбудови і вважають можливим і навіть обов’язковим своєю про
пагандою і організацією, засобами психологічними, культурними і по
літичними помагати впливам економічного процесу і прискоряти нас
лідки змін продукції, очевидно, тим самим і в минувшині признають 
активну ролю сих факторів в соціяльнім процесі, а навіть і певне зна
чення індивідуальної ініціятиви .. .».33

За Вундтом, до якого, зрештою, часто ставиться критично, цитує 
Грушевський погляд, що натуральна причинність творить межу волі 
тільки в обмеженім розумінні так, що вона в фактичну суперечність 
з нею не входить — «то сі дві сили, природа й дух зливаються з такого 
ширшого становища в певну одність, — вони не суперечать, вони до
повнюють себе посполу і натуральна сторона лише дає ті обмежуючі 
умови, в котрих оцінюють творчі сили духового розвитку».34

Скрайнього становища тих, що заперечували всяку рацію соціо
логії як науки, тим самим історії, одної з соціяльних наук (прим, ні
мецького психолога В. Дільтея), він не поділяв. Найбільше близькі 
були йому погляди Бернгайма,35 тим більше, що він був клясичним 
методиком. Недаром часто поручав його підручник Грушевський уч
ням. Поручав він його своїм співробітникам і в останніх часах у 
ВУАН.36

В останніх роках життя занятий більше соціологічними студіями, 
Грушевський після Вундта, почав ближче цікавитися методологією

33 Ibid., crop. 39.
34 Ibid., стор. 39.
35 Автора клясичного підручника: „Lehrbuch der historischen M ethode und 

der Geschichtsphilosophiea, Leipzig 1903.
36 В хроніці діяльности наукових установ при ВУАН («Україна» 

1926/1V), що ними проводив Грушевський, читаємо м. і. таку замітку: «По
мічено занадто великий і передчасний ухил в бік самостійности наукової 
праці і то дуже спеціалізованої, на підставі недрукованого матеріалу з де
якими занедбаннями загального наукового очитання й методологічної під
готовки. Тому на рік 1926/7 уложено детальний календар провірки. З кін
цем листопада, всі аспіранти мають відбути кольоквіум по методології, 
при чім повинні виявити добру знайомість з п і д р у ч н и к о м  Б е р н 
г а й м а ,  як  клясичним компендіумом старої історичної методи; вносячи в 
її методологію істотні поправки з становища нової історичної методи, що 
виробляються історичними установами УССР, аспірантам треба мати до
кладне уявлення про методологію стару та використати в повній мірі її 
досягнення...» . Які дійсні мотиви такої інструкції окривалися за її сти
лізацією, не легко проглянути.
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Дюркгейма й його школи (знав він її ще до війни за посередництвом 
М. Ковалевський і безпосередньо пробуваючи в 1905 р. в Парижі), яку 
кладе за приклад молодим дослідникам, популяризуючи її наукові 
досягнення.37

Поступовання Дюркгейма (якого Грушевський не приймає теж 
зовсім без критичних застережень) подобається йому тією методою, 
до якої й він сам часто доходив: передовсім, «описувати, а не бавитися 
в синтези», гасло обов’язуюче позитивіста-емпірика, яким намагався 
бути Грушевський, щоб не схематизувати, не спрощувати штучно 
досліджуваного матеріялу і «не нагинати під свої суб’єктивні сприй
мання».

Кромі самої методи досліду підходить під смак Грушевського- 
ідеаліста вияснювання Дюркгеймом проблем еволюції моралі й су
спільної організації, під смак Грушевського-громадівця теорія «соці
яльних факторів», рушійних чинників історії, досліджуваних Дюрк
геймом, що як продукти соціяльної надбудови, хоча є й секундарними 
в своїм походженні, але в значній мірі самостійними в своїх впливах 
на життя громадянства, факторами, не залежними від волі одиниць.

Ці погляди Грушевського характерні зрештою для нього здавна, 
лише змодеровані вже й слідні в останньому ІХ-ому томі його Історії 
України-Руси, коли він на вступі заявляє м. і. що «історикові кінець 
кінцем не менше, а часом навіть і більше важно знати не тільки те, 
як саме приходили події (в деталях здебільшого їх і не можна від
творити) — а як вони були прийняті й відчуті сучасниками, як пере
ломилися в їх свідомості, і які вражіння й настрої серед них викли
кали ...»  — тобто, не лише об’єктивні, а й суб’єктивні моменти соці- 
яльного розвитку. Тому важно для Грушевського, для його основної 
ідеї: слідкувати за зростом свідомости в громадянстві і масах, за їх 
усвідомленням соціяльним і політичним, державним і національним.

37 Порівн. статтю Г р у ш е в с ь к о г о :  «В ідр о д ж ен н я  ф р а н ц у з ь к о ї  со 
ц іо л о г іч н о ї ш к о л и  (Д ю рк гей м а)»  —  « П ер в існ е  гром адянст во»  1926, кн. ст. 
112-117 і його вступ там же. Про прихильність Грушевського до тієї соціо
логічної школи згадав у своїй статті Г е р м а й з е  («Життя і Р ево л ю ц ія »  
1926, ч. 10), мовляв: «До соціологічної школи Дюркгейма, що так близько 
підійшла до Марксових формуліровок, приникає і М. Грушевський» . . .  Це 
непорозуміння й його скоро взявся спростовувати радянський соціолог Т. 
С т е п о в и й  (в статті: Б у р ж у а з н і с о ц іо л о гіч н і ш к о л и » , Черв. Шлях, стор. 
220) зараховуючи Дюркгейма до представників «буржуазних» теорій. Але 
й з ним виходить непорозуміння, бо вважаючи Грушевського емпіриком- 
плюралістом, заперечує можливість бути йому прихильником «моніста» 
Дюркгейма. Річ у тому, що Дюркгейма важко так безапеляційно зачислити 
до моністів, чи плюралістів, бо його наука не творить якоїсь одностайної 
теорії, не дає системи; він передовсім творив солідні нові методичні взори 
досліду соціяльних явищ («соціяльних фактів»), встановляючи спроби їх 
типології.


