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КРУГЛИЙ СТІЛ ІЗ НАГОДИ 150-РІЧЧЯ  
ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

31 æîвтня 2016 р. в Київськîмó 
інститóті Наöіîнальнîгî óніверситетó 
«Одеська юридична академія» в м. Києві  
відбóвся крóглиé стіл, ïрисвячениé 
150-річчю від дня нарîдæення Миõаé-
ла Грóшевськîгî.

У крóглîмó стîлі вçяли óчасть ви-
кладачі та стóденти Київськîгî інститó-
тó та Інститóтó інтелектóальнîї власнî-
сті НУ «ОÞА» в м. Києві.

Ïрîблеми, які ïîрóшóвав Миõаé-
лî Грóшевськиé ó свîїõ наóкîвиõ дî-
слідæенняõ, çîкрема шляõи рîçвиткó 
власнîї дерæави, çалишаються актó-
альними і сьîгîдні. Внесîк Миõаéла 
Грóшевськîгî в істîрію України, рîçбó-
дîвó її дерæавнîсті, рîçрîбкó кîнöеïöії 
самîстіéнîї дерæави, відстîювання її 
інтересів і сьîгîдні враæає. 

З вітальним слîвîм дî óчасників 
крóглîгî стîлó çвернóлася дîктîр 
юридичниõ наóк, ïрîôесîр, çавідóвач 
каôедри çагальнîтеîретичнîї юри-
сïрóденöії, кîнститóöіéнîгî та адміні-
стративнîгî ïрава А.Р. Крусян, яка 
çаçначила, ùî М.С. Грóшевськиé – 
наéвидатнішиé істîрик, вчениé, грî-
мадськиé діяч, інтелектóал çі світîвим 
ім’ям, якиé все свîє æиття вів бîрîть-
бó çа дерæавність України і ґрóнтîвнî 
рîбив свîю рîбîтó – ïисав істîрію і 
вîднîчас твîрив її, îбіéмаючи наéви-
ùі дерæавні ïîсади. Ваæливим етаïîм 
éîгî кар’єри як дерæавнîгî діяча бóла 
рîбîта ó Центральніé Ðаді, ïрîтягîм 
існóвання якîї він бóв її неçмінним 
гîлîвîю. 29 квітня 1918 р. Централь-
на рада îбрала Миõаéла Грóшевськî-
гî Ïреçидентîм Українськîї Нарîднîї 
Ðесïóбліки, çаïîчаткóвавши інститóт 
ïреçидентства ó нашіé країні.

М.С. Грóшевськиé – автîр ïîнад 
двîõ тисяч наóкîвиõ ïраöь: «Істîрія 
України – Ðóсі», «Нарис істîрії óкра-
їнськîгî нарîдó», «Ілюстрîвана істîрія 
України», «Ïîчатки грîмадянства», 
«Істîрія óкраїнськîї літератóри» та ін. 
І сьîгîдні öі ïраöі не втрачають свîєї 
актóальнîсті. 

Ïрîвідникîм ó маéбóття неçалеæнîї 
та сóвереннîї України мîæна наçвати 
наóкîвó é ïîлітичнó діяльність Миõаé-
ла Грóшевськîгî – великîгî сина óкра-
їнськîгî нарîдó.

Кандидат істîричниõ наóк, дîöент 
каôедри çагальнîтеîретичнîї юрисïрó-
денöії, кîнститóöіéнîгî та адміністра-
тивнîгî ïрава Г.І. Трофанчук, çвер-
таючись дî óчасників крóглîгî стîлó, 
çвернóв óвагó на те, ùî твîрчиé дîрî-
бîк М. Грóшевськîгî станîвить ïîнад 
2 тисяч книг і статеé, ïрисвячениõ ріç-
ним асïектам істîрії України.

Ðаçîм іç В. Винниченкîм М. Грó-
шевськиé çаïîчаткóвав нîвиé ïеріîд ó 
станîвленні вчень ïрî дерæавó і ïравî 
в Україні. У свîїé твîрчîсті, ïîлітичніé 
і грîмадськіé діяльнîсті він синтеçóвав 
ïередîві ïîгляди на дерæавó, даючи їм 
наóкîве îбґрóнтóвання. А гîлîвне – 
çдіéснив сïрîбó ïрактичнîгî втілення 
ідеї самîстіéнîї óкраїнськîї дерæавнîс-
ті ó æиття, категîричнî відкидаючи 
çаçіõання Мîскîвії – Ðîсії на сïадîк 
Київськîї Ðóсі, ïравîнастóïникîм якîї 
є виключнî óкраїнськиé нарîд. З îгля-
дó на öе óкраїнськиé нарîд не ïîвинен 
ïриниæенî «благати» виçнати ç ним 
ïравî на власнó дерæавність, а ç ïîв-
ним ïравîм має вимагати віднîвлення 
багатîвікîвîї дерæавниöькîї традиöії. 

Òóт чіткî виднî: М. Грóшевськиé – 
вчениé ïîстóïається місöем М. Грó-
шевськîмó – ïîлітикó. 

Висвітлюючи дерæавнî-ïравîві ïî-
гляди М. Грóшевськîгî, А. Гарбар, 
стóдентка 1 кóрсó нагîлîсила, ùî він 
бóв óïевнениé, ùî нîва Україна має 
бóти демîкратичнîю ресïóблікîю, 
в якіé бóли б гарантîвані всі ïрава і 
свîбîди, çабеçïеченî ïринöиï рівнîсті 
для всіõ людеé. Однак вирішити öю 
ïрîблемó діячам Центральнîї Ðади не 
вдалîся. Ïрîте óрîки ïîраçки не ïере-
креслюють ïравильнîсті дерæавнî-ïра-
вîвîї реôîрми М. Грóшевськîгî, éîгî 
ïідõîдів дî ствîрення грîмадянськîгî 
сóсïільства é ïравîвîї демîкратичнîї 
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і сîöіальнîї дерæави, ïріîритетó îс-
нîвниõ ïрав людини, наöіîнальнîї рів-
нîïравнîсті. 

Ïрî ідею самîстіéнîї неçалеæнîї 
України в ïîглядаõ Миõаéла Грóшев-
ськîгî рîçïîвіла А. Кравець, стóдент-
ка 1 кóрсó. Вîна çвернóла óвагó на те, 
ùî маéæе ó всіõ свîїõ ïраöяõ, рîçмір-
кîвóючи ïрî маéбóтнє України, М. 
Грóшевськиé îбґрóнтîвóє ідею ïрî те, 
ùî Україна ïîвинна бóти неçалеæнîю 
і самîстіéнîю, õîча б сïîчаткó ç риса-
ми автîнîмії в складі Ðîсіéськîї ôеде-
ративнîї ресïóбліки. М. Грóшевськиé 
виîкремлює îснîвні ïринöиïи такîї 
автîнîмії. Серед ниõ: 1) свîбîда кîри-
стóватися ріднîю мîвîю, дрóкîваним 
слîвîм, мирнî îбгîвîрювати бóдь-які 
ïитання; 2) рівність всіõ людеé неçа-
леæнî від станîвîї ïриналеæнîсті.

Стóдентка 1 кóрсó Є. Гресько ó 
свîємó вистóïі нагîлîсила, ùî Ми-
õаéлî Грóшевськиé відîмиé не лише 
як óчениé-істîрик çі світîвим іме-
нем, а é як сóсïільнî-ïîлітичниé та 
дерæавниé діяч, якиé çбагатив на-
óкîвî-дóõîвнó скарбниöю України 
беçсмертними твîрами ïрî шляõи ïî-
бóдîви вільнîї, неçалеæнîї України. 
Кîнöеïöія дерæави М. Грóшевськî-
гî ґрóнтóється на îснîвîïîлîæнîмó 
ïринöиïі наöіîнальнîї неçалеæнîсті 
óкраїнськîгî нарîдó як сóверена свî-
єї дерæави, ïîбóдîванîї на çасадаõ 
демîкратичниõ ïрав і свîбîд люди-
ни, грîмадянина, нарîдó. У ïîшóкаõ 
наéкраùîї ôîрми втілення, реаліçаöії 
і виявó дерæавîтвîрчиõ çасад, óчениé 
дîõîдить дî виçнання автîнîмнî-ôе-
деративнîгî óстрîю дерæави.

Аналіçóючи сóсïільнî-ïîлітичні 
ïîгляди М. Грóшевськîгî, стóдентка 
1 кóрсó М. Борисевич відçначила, ùî 
гîлîвним наïрямîм дîслідæень наóкîв-
öя бóла ïрîблема наöіîнальнîгî самîви-
çначення. Це ïîняття він сôîрмóлював 
чіткî: öілкîвита самîстіéність і неçа-
леæність є ïîслідîвним, лîгічним çавер-
шенням çаïитів наöіîнальнîгî рîçвиткó 
é самîвиçначення бóдь-якîї нарîднîсті, 
ùî çаéмає ïевнó теритîрію é має дî-
статні наõили та енергію рîçвиткó.

У свîємó вистóïі Н. Петраш, стó-
дентка 1 кóрсó, нагîлîсила, ùî від-
рîдæення України та її дерæавнîсті 
вимагає ïильнîї óваги дî виçначення 
рîлі îсîбистîсті в істîрії. Адæе істî-
рія – öе не лише ôакти, ïîдії, явиùа, 
а насамïеред люди, які æили і твîрили 
в ïевнó еïîõó. Істîричні сóïеречнîсті 
ïîкаçóють складність і неîднîçначність 
людськîї натóри, її сïриéняття сóчас-
никами і наùадками. Беç îçнаéîмлен-
ня іç видатними îсîбистîстями çнання 
істîрії не мîæе бóти ïîвним, бî кîæна 
ç ниõ – öе не лише кîнкретна людина, 
а é вираçник інтересів ïевнîї сîöіаль-
нîї грóïи. 

У свîємó вистóïі О. Лопата, стó-
дент 1 кóрсó, çвернóв óвагó на те, ùî 
в радянські часи Миõаéла Грóшевськî-
гî, якùî і çгадóвали, тî неîдміннî ç 
негативними ярликами. Йîгî наóкîва, 
кóльтóрниöька, ïедагîгічна, грîмад-
ська та ïîлітична діяльність неîдміннî 
ïîдавалися ó викривленîмó віддçерка-
ленні. Ïрîтягîм десятиліть геніальнîгî 
вченîгî і відîмîгî ïîлітичнîгî діяча 
неîдміннî çîбраæóвали бóрæóаçним 
раöіîналістîм (õîч він бóв сîöіаліс-
тîм-ревîлюöіîнерîм), ідеîлîгîм і натõ-
ненникîм óкраїнськîї кîнтрревîлюöії 
(õîч насïравді він бóв îдним іç вîæ-
дів óкраїнськîї ревîлюöії та ôедераліс-
тîм), вîрîгîм Ðадянськîї влади (õîч 
він вистóïав çа наéширше, але рівнî-
ïравне сïіврîбітниöтвî ç нею), агентîм 
австрî-німеöькîгî імïеріаліçмó (õîч він 
бóв éîгî неïримиренним вîрîгîм), çа-
клятим вîрîгîм óкраїнськîгî нарîдó 
(õîч він çавæди çалишався éîгî вірним 
синîм), ôальсиôікатîрîм істîрії Украї-
ни (õîч нічîгî глибшîгî і дîстîвірнішî-
гî çа éîгî істîричні дîслідæення на öіé 
öарині ми дîсі не маємî).

Мîæна ïîгîдæóватися чи не ïîгî-
дæóватися іç óченим, шóкати в éîгî 
ïîглядаõ ïîмилки чи недîречнîсті, але 
неçаïеречним є éîгî внесîк ó рîçви-
тîк óкраїнськîї дерæави і ïрава. Вар-
тî çвернóтися дî ïраöь Миõаéла Грó-
шевськîгî çараç, кîли ми намагаємîся 
ïîбóдóвати неçалеæнó демîкратичнó 
ïравîвó Українськó дерæавó.
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Аналіçóючи наóкîвó сïадùинó Ми-
õаéла Грóшевськîгî, В. Вергунова, 
стóдентка 2 кóрсó, нагадала ïрî те, 
ùî М. Грóшевськиé є автîрîм ïîнад 
двîõ тисяч ïраöь, таланîвитим ïрî-
ôесîрîм-ïедагîгîм, видатним істîри-
кîм, дîслідникîм літератóри та іншиõ 
видів мистеöтва, ïисьменникîм, ïе-
рекладачем, етнîграôîм, сîöіîлîгîм, 
ïóбліöистîм, лідерîм вïливîвиõ в 
Україні демîкратичниõ ïартіé і ïер-
шим Ïреçидентîм Українськîї Ðесïó-
бліки, керівникîм відîмîгî Наóкîвîгî 
тîвариства імені Òараса Шевченка ó 
Львîві, Українськîгî наóкîвîгî тîва-
риства в Києві та «Літератóрнî-наóкî-
вîгî вісника», гаçет, æóрналів, îдним 
іç ôóндатîрів Українськîї Академії 
наóк, автîрîм десятитîмнîї «Істîрії 
України-Ðóси» та істîрії çаïîріçькîгî 
кîçаöтва. Миõаéлî Грóшевськиé на 
ниві îсвіти, наóки, кóльтóри, грîмад-
ськî-дерæавнîї діяльнîсті дістав не 
лише çагальнîнаöіîнальне, а é міæна-
рîдне виçнання. 

Ðîçïîвідаючи ïрî îсîбливîсті 
кîнститóöіéнîгî ïрîöесó на ïîчат-
кó ХХ ст., Н. Солонинка, стóдентка 
2 кóрсó, çаçначила, ùî îдним іç гîлîв-
ниõ автîрів Кîнститóöії Українськîї 
Нарîднîї Ðесïóбліки, ùî бóла îïраöьî-
вана сïеöіальнîю кîмісією та ïриéнята 
Українськîю Центральнîю Ðадîю на 
її îстанніé сесії 29 квітня 1918 р., бóв 
ïрîôесîр М. Грóшевськиé. Істîричні 
îбставини çóмîвили її сïрямîваність 
як дîкóмента ïереõіднîгî ïеріîдó, але, 
беçïеречнî, öе бóла демîкратична çа 
свîїм çмістîм кîнститóöія. Україна ïрî-
гîлîшóвалася «дерæавîю сóвереннîю, 
самîстіéнîю і ні від кîгî неçалеæнîю» 

(ст. 1). Заçначалîся, ùî сóверенне ïра-
вî налеæить нарîдîві України, тîбтî 
грîмадянам УНÐ óсім раçîм.

Кîнститóöія УНÐ не бóла реаліçîва-
на, ïрîте вîна має велике істîрикî-ïра-
вîве çначення. Вîна óвібрала в себе 
ïрîвідні ідеї óкраїнськîї та світîвîї ïра-
вîвîї дóмки, ставши ïершîю Кîнститó-
öією неçалеæнîї і сóвереннîї України. 
Встанîвивши нарîдîвладдя череç çакî-
нîдавчиé îрган і ïрîгîлîсивши ïарла-
ментськó ресïóблікó ç демîкратичними 
îрганами влади (три гілки) і óïравлін-
ня, Кîнститóöія надала Українськіé 
дерæаві îçнак ïравîвîї. У ïîрівнянні 
іç ïîлîæеннями нинішньîї Кîнститóöії 
України Кîнститóöія 1918 рîкó такîæ 
ïрîгîлîшóвала теритîрію УНÐ неïî-
дільнîю та öіліснîю. Як ваæливиé етаï 
óкраїнськîгî кîнститóöіîналіçмó, дана 
кîнститóöія бóла ïîкладена в îснîвó 
маéбóтньîї óкраїнськîї çакîнîдавчîї ді-
яльнîсті.

Є ïідстави реçюмóвати, ùî саме та-
кîгî çвóчання набóває сьîгîдні свят-
кóвання 150-річчя Миõаéла Грóшев-
ськîгî, адæе ç багатîрічнîгî небóття 
ïîвертаються не лише éîгî ім’я і твîр-
чість, а é беçöінниé істîричниé дîсвід, 
не брати дî óваги якиé ми ïрîстî не 
маємî ïрава. Ідеї та діяльність Ми-
õаéла Грóшевськîгî відтвîрюють öілó 
еïîõó в інтелектóальнîмó, наóкîвîмó, 
наöіîнальнî-кóльтóрнîмó і дерæавнîмó 
рîçвиткó нîвîї України. У ïерелîмниé 
ïеріîд ó æитті óкраїнськîї наöії, в ïе-
ріîд віднîвлення дерæавнîсті відчóва-
ється ïîтреба ïриçадóматися і нанîвî 
îöінити твîрчó сïадùинó і діяльність 
Миõаéла Грóшевськîгî як çаснîвника 
Українськîї дерæави.

Л. Чулінда,
êàíäèäàò юðèäè÷íèх íàóê, äîöåíò,  
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