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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО В ГАЛУЗІ 

СОЦІАЛЬНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ Й ЕТНОЛОГІЇ

Післяреволюційний період наукової творчості М. Грушевсько- 
го характеризується зростанням уваги до теоретичних аспектів до
слідження історичного процесу. Це абсолютно закономірно, вихо
дячи з обставин суспільного життя і зрілості Михайла Сергійовича 
як історика. Він намагався знайти теоретичне обґрунтування своїй 
історичній концепції -  новій схемі українського історичного бут
тя, навіть здійснити певні корективи у тій її частині, яка не витри
мала перевірку часом. Дослідника найбільше турбують проблеми 
початкового етапу розвитку українського народу, його державнос
ті, співвідношення громадсько-народного та державного ладу. Не
вдоволення дотеперішнім рівнем їхнього висвітлення підштовхну
ло М. Грушевського до зацікавлення соціальною антропологією, 
науковою галуззю, яка щойно здобувала визнання.

На думку дослідника саме історична (генетична) соціологія є 
найбільш універсальною та інтернаціональною, найбільш соціаль
но виховуючою з усіх дисциплін. Предметом студіювання є по
чатая соціальної організації людства, відображені як у історичних 
джерелах (давніх літературних пам’ятках), так і передісторичних 
-  етнологічних матеріалах, які засвідчують соціальні явища у пе
режитковій формі.

У період 1910-20-их років спостерігається також помітне зрос
тання зацікавленості М. Грушевського етнологічними досліджен
нями. Відбувається це в тісному зв’язку з посиленням у його на
уковому дискурсі соціологічного начала. У цілій низці праць він 
пропонував розглядати народно-побутову культуру і творчість в
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соціологічному освітлені. У найповнішому вигляді теоретичні уза
гальнення М. Грушевського цього часу викладені у праці «Почат- 
ки громадянства (генетична соціологія)». Іншим фундаменталь
ним текстом Грушевського, який значною мірою побудовано на 
дослідженні фольклорного та етнографічного матеріалу є багато
томна «Історія української літератури».

Одним з важливих теоретичних питань є ставлення М. Грушев
ського до можливості формулювання законів соціального розвит
ку. У цьому сенсі він відмовляється від крайнього детермінізму, 
якої природи він не був, і пропонує вести мову лише про типові 
явища, певні загальні напрями та тенденції людського життя. У 
вирішені питання одиничності чи множинності історичного про
цесу історик намагався йти шляхом компромісу.

У розгляді феномену влади і держави Грушевський виділяє 
шість джерел походження авторитету влади, панування: старшин
ство фізичне, старшинство у роді, особливі організаційні здібнос
ті, природжена, Богом дана сила, Богоугодність, підтверджена 
релігійними церемоніями та багатство. Він детально досліджує 
етимологію поняття «держава», його видозміни у різних мовах. 
У процесі державотворення дослідник розмежовує дві площини: 
зовнішню -  пов’язану із завоюванням і мандрівками людських 
спільнот, та внутрішню -  економічну і соціальну еволюцію.

Дослідник поділяє етнографічний матеріал на такий, що сто
сується до «історії матеріальної культури» та «історії інтелекту
альної культури». Далі він досить детально подає власне бачення 
методики «збиральної і дослідничої праці».

Таким чином, методологія досліджень запропонована Грушев- 
ським не втратила свого значення і до нашого часу. Оскільки вона 
передбачала широке використання світового досвіду, порівняльно- 
етнологічного та соціологічного методів. Належну увагу приділяв 
дослідник і студіюванню усної історії, висловивши з цього при
воду низку цінних методичних порад. Застосування етнологічної 
складової у дослідженнях М. Грушевського можна вважати досить 
суттєвою особливістю його методологічно-теоретичних підходів.
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Завдяки цьому і його історична концепція набувала завершеного і 
оригінального вигляду.
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