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ВСТУП

Сучасний процес націо-державотворення в Україні вимагає, 
як відомо, розвинутої історичної науки з належним ідейно- 
концегпуальним оформленням та фактуальним наповненням, які 
неможливі без об’єктивного викладу націотворчих та культурно- 
інтелектуальних явищ в усіх її регіонах, зокрема в Галичині. Тут, 
як зауважують сучасні дослідники, уже в період «весни народів» 
(1848-1849 рр.) мали місце спроби наукового обґрунтування на
ціональної історії русинів на підставі різних Національно- 
політичних засад. Хоча перші галицькі вчені (І. Могильницький, 
діячі «Руської трійці») ще не відокремлювали власне історію від 
словесності, етнографії та інших сощогуманітарних дисциплін — 
вони мислили її як складову всеохоплюючого українознавства. 
Дослідницькі праці представників науково-історичної думки Га
личини XIX ст. дають цікаві фактологічні та науково-теоретичні 
аргументи стосовно осмислення феномену націотворення, який 
активно дискутується сьогодні між представниками різних течій, 
напрямів і шкіл в Україні та на Заході.

У традиційній українській історіографії, як знаємо, перева
жає думка про тяглі сть, континуїтет національної історично- 
державницької традиції від найдавніших часів до сьогодні. Вод
ночас набуває поширення модерністська концепція націотворен
ня, репрезентанти якої висувають тезу про штучність історичної 
традиції як такої. Національна свідомість з уявленнями її носіїв 
про минуле є, за цією концепцією, продуктом модерної епохи. Її 
складові —  історичну традицію, історичну свідомість, історичну 
пам’ять — історики-модерністи розглядають як витвір інтелекту
альних зусиль діячів новочасного національного руху. У теорети
чній науці Заходу навіть впроваджено у науковий обіг термін 
«винаходження традиції», яким позначається набір прийомів, 
спрямованих на прищеплення нації певних цінностей і норм по- 
ведінки й утвердження переконання про безперервність зв’язку з 
минулим. Звернення до минулого, вважають історики-модерністи,
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має вибірковий характер, а сам вибір при цьому відбувається де
що довільно, що далеко не завжди є адекватним відображенням 
історичної дійсності. Історична традиція у такій інтерпретації по
стає, зрозуміло, дещо штучною інтелектуальною конструкцією, 
побудованою на міфологічних засадах, а самі вчені доби націо- 
творення виступають одними з головних творців модерних націй. 
Водночас в історичній науці Заходу поширений цілком протиле
жний модернізмові напрям -  так званий примордіалізм, репрезен
танти якого головною й необхідною передумовою формування 
нації декларують наявність відповідної етнічної спільноти із 
«прадавньою» історією. Якщо модерністи нехтують попереднім 
історичним досвідом етнічної спільноти в домодерну епоху («до 
націоналізму»), то примордіалісти абсолютизують його вагу в на- 
ціотворчому процесі; якщо перші наголошують на перервності іс
торичного розвитку етносу, то другі акцентують на його тяглості, 
континуїтеті. Таку полярність підходів варто враховувати в су
часних дослідженнях з історії українського національного руху та 
науково-історичної думки. їх варто мати на увазі при розгляді хо
ча би таких актуальних для сучасної української історичної науки 
проблем: національний рух кінця ХѴШ -  початку XX ст. був «на
ціональним відродженням» давньої русько-української нації чи це 
було «творення» нової, модерної української нації? суть цього ру
ху полягала у «винаході» історичної традиції чи у продовженні 
тяглості історичної традиції? Науково-об’єктивне їх розв’язання 
можливе при умові з’ясування ще однієї надважливої і широкої 
проблеми: як сприймали і трактували власну національну історію 
репрезентанти науково-історичної думки Галичини XIX ст.?

Останнім часом чимало аспектів зазначених проблем вже 
поставали предметом наукових досліджень. У більшості з них 
легко помітити домінування надцніпряноцентризму. Спроби по
дати цілісну характеристику чи здійснити періодизацію українсь
кого національного руху у зв’язку з історіографічним процесом 
оперті переважно на історичні матеріали з Наддніпрянщини. То
му, зрозуміло, у них не завжди адекватно висвітлено специфіку
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нацютворчих та культурно-інтелектуальних процесів і явищ у за
хідноукраїнських регіонах —  Галичині, Буковині та Закарпатті. 
Незаперечним є факт, що національний рух та розвиток науково- 
історичної думки мали тут свою специфіку, яка далеко не завжди 
враховувалася у загальноукраїнських узагальнюючих схемах та 
наукових висновках. Тому доцільними постають наукові підходи 
до їх характеристики як таких, що позначені певною самостійніс
тю та оригінальністю. Важливо підкреслити, що на ранніх етапах 
розвитку національного руху та науково-історичної думки у Га
личині загальнослов’янський (точніше, західнослов’янський) кон
текст домінував над східнослов’янським (загальноукраїнським чи 
російським). Доказові аргументи мають учені, які допускають гі
потетичну можливість формування на єдиній русинсько- 
українській етнічній основі двох націй. Не піддаючи сумніву ет
нокультурну єдність галичан та надцніпрянців, сучасні науковці 
не мають водночас достатньо переконливих доказів, щоб вважати 
галицьких русинів ХЖ  ст. свідомими носіями сформованої україн
ської національної ідентичності. Поділяємо наукові висновки до
слідників, які заперечують безальтернативність вибору галицьки
ми русинами української національної ідентичності. Тому прин
ципово важливим є науково-об’єктивне з’ясування обставин, у 
яких галицькі русини стали частиною модерної української нації, 
зокрема, яку роль при цьому відіграли процеси актуалізації істо
ричної пам’яті і творення наукових концепцій національної істо
рії. Звідси випливає необхідність детально дослідити: як галицька 
науково-інтелектуальна еліта XIX ст. рецептувала і трактувала 
національну історію та якою мірою ці науково-історичні інтер
претації впливали на загальний перебіг національного руху гали
цьких русинів та спосіб їх національної самоідентифікації. Цій 
потребі і підпорядкована наша дослідницька праця.

6



РОЗДІЛ І. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА  
БАЗА ПРОБЛЕМИ

Широка тема концепції національної історії в українській іс
торичній науці сьогодні ще недостатньо досліджена. Один із важ
ливих її аспектів, винесений у заголовок нашої дослідницької ро
боти —  «Українська науково-історична думка Галичини (1830 -  
1894 рр.): рецепція національної історії», —  спеціально ще не роз
глядався. Хоча цілий ряд дотичних й суміжних проблем вже були 
предметом наукових досліджень українських та зарубіжних вче
них, і не лише істориків, а й дослідників із інших галузей суспіль
них та гуманітарних дисциплін. Тому у нашій роботі залучаємо до 
наукового аналізу висновки не тільки істориків, а й літературо
знавців, мовознавців, філософів, політологів.

Перші спроби наукового осмислення рецепції національної 
історії в науково-історичній думці Галичини простежуємо у пра
цях галицьких інтелектуалів уже наприкінці XIX -  початку XX 
століття. Такі відомі вчені цього часу, як М. Грушевський, 
В. Гнатюк, І. Франко, М. Кордуба, М. Возняк, КЛевицький та 
інші, подали добрі зразки наукового аналізу найперше національ
ного руху галицьких русинів XIX ст., а у зв’язку з ним і тогочас
ної історичної думки краю. В силу об’єктивних обставин, найпер
ше через відсутність належної часової відстані, ці дослідники не 
мали змоги об’єктивно оцінити русинський національний рух 
XIX ст. та науковий доробок своїх майже сучасників. У їхніх пра
цях спостерігаємо суб’єктивні, а часто й упереджені підходи. Ши
року та багатогранну діяльність русофілів та народовців вони оці
нювали крізь призму своїх ідейно-політичних переконань чи вла
сного радикалізму. Ідейний тон наукових оцінок національного 
руху, а звідси й тогочасної науково-історичної думки у працях 
згаданих вчених задавали публіцистично-полемічні положення 
М. Драгоманова та І. Франка. Так, вироблені цими політиками-
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радикалами стереотипи стосовно русофілів та народовців просте
жуємо навіть у сьогоднішніх дослідженнях.

Вагомий внесок у дослідження рецепції національної історії 
в галицькому інтелектуальному середовищі здійснили науковці 
радянського часу, доробок яких, зрозуміло, не можемо оцінити 
однозначно. Деяких аспектів нашої теми торкалися такі знані до
слідники, як М. Вальо [455], Г. Гербільський [243-245], Є. Гринів 
[415], Г. Дем’ян, Я. Ісаєвич [300], Р. Кирчів [415], Т. Комаринець 
[312], М. Кравець [327, 328], М. Марченко [365], 3. Матисякевич 
[415], 3. Паславський [415], О. ГІетраш [397], Ф. Стеблій [415, 
434], М. Трусевич [456], М. Шалата [491] та ін. За загальноприй
нятою у радянській науці схемою, як знаємо, у національному ру
сі та історичній думці Галичини виразно виділялося дві діаметра
льно, протилежні течії: прогресивна (революційно-демократична) 
та реакційна (буржуазно-націоналістична, клерикальна). До пер
шої, як знаємо, відносили членів гуртка «Руська трійця» та 
І. Франка; до другої — москвофілів та народовців (за останніми, 
правда, визнавалася певна прогресивна роль на ранніх етапах роз
витку). З цілого ряду причин радянські вчені не вийшли за межі 
Франкових оцінок історичної думки і загалом національного руху 
Галичини. Зрозуміло, що вони також не могли уникнути тради
ційних для радянської науки ідеологом про «споконвічне праг
нення галицьких трудящих» до соціального та національного виз
волення й об’єднання з братнім російським народом. Звідси у їх 
дослідницьких працях вимушена надмірна ідеологізація, класовий 
підхід, заполітизованість, догматизм, що, зрозуміло, не могло не 
позначитись на науковій об’єктивності. Та навіть незважаючи на 
це, чимало наукових досліджень радянського часу мають сьогодні 
неабияку науково-пізнавальну вартість. Це стосується передовсім 
тих, які присвячені окремим епізодам чи постатям національного 
руху й учасникам історіографічного процесу Галичини.

Вагомими здобутками у радянський період відзначилося 
шашкевичезнавство, оскільки «Руська трійця» не потрапила до 
числа заборонених чи небажаних тем. Тут передовсім треба на
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звати дисертаційні дослідження 3. Матисякевича про Я. Голова- 
цького та Г. Дем’яна про І. Вагилевича, а також колективну моно
графію «Руська трійця» в історії суспільно-політичного руху і 
культури України» [415]. З-поміж чільних постатей галицької іс
торичної науки в поле зору дослідницької уваги в зазначений пе
ріод потрапили І. Могильницький [245:53-64] та Д. Зубрицький 
[300:48-57].

На початку 1990-х рр. наша проблематика так само не мала 
належної дослідницької уваги, оскільки тоді науково-інтелек
туальні зусилля вчених спрямовувались на обґрунтування україн
ської державницько-самостійницької традиції. Залишалася не
змінною традиційна історіографічна схема, за якою український 
національний рух, а також науково-історична думка XIX ст. заву- 
жено репрезентувались лише носіями власне української націона
льної свідомості («Руська трійця», народовці, радикали), в той час 
як інші національно-політичні орієнтації (полонофільство, авст- 
рорусинство, русофільство) розцінювались як політичне збочен
ня, національне зрадництво, ретроградство.

Якісно новий підхід до поцінування досліджуваних явищ 
спостерігаємо у другій половині 1990-х рр. Цей час в українській 
історичній науці позначений появою молодих вчених, які вже ма
ли необмежені можливості використання джерельних матеріалів, 
змогу ознайомитися з новітніми дослідницькими методиками, з 
теоретико-методологічними надбаннями західної науки, широко 
застосувати порівняльні студії тощо. Дослідницьким студіям та
ких істориків, як, наприклад, О. Аркуша, О. Киричук, М. Мудрий, 
І. Орлевич, О. Середа, О. Сухий, О. Турій, притаманні неупере
дженість підходів, ідеологічна та інтелектуальна розкомплексова- 
ність фс праці аналізуємо у тексті монографії).

Для аналізу сучасних наукових досліджень, що певною мі
рою стосуються нашої теми, найдоцільнішим вважаємо проблем
ний та персоналогічний підходи. Зазначимо, що такі дослідники, 
як Г.Дем’ян [278, 279], 3. Матисякевич [367-371], І. Орлевич 
[389-392], подаючи узагальнений аналіз наукової спадщини
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I. Вагилевича, Я. Головацысого, Д. Зубрицького, уже дещо торк
нулися сприйняття національної історії названими галицькими 
вченими XIX ст., виділивши головні концептуальні положення у 
їх працях.

У сучасній науці спостерігаємо спроби подати порівняльно- 
узагальнюючі схеми національного минулого в історичних уяв
леннях галицьких русофілів. Так, у запропонованій О. Аркушею 
та М. Мудрим [211:259] схемі вдало охоплено найперше регіона
льний простір в історичній свідомості русофілів. Дослідниця 
О. Киричук окреслила схему історико-культурологічних уявлень 
членів Ставропігійського інституту, переконливо виділивши у ній 
такі ключові етапи: 1) Київ -  центр давньоруської культури; 
2) переміщення цього центру в Москву після занепаду Києва в се
редині ХШ ст., сформування російської культури на основі запо
зичення культури київської й доповнення її місцевим московсь
ким елементом; 3) відчуження галицьких земель від загальнору- 
ського процесу й перебування їх у сфері польських впливів; 4) 
відродження Галицької Русі в період після «Весни народів» з пер
спективою запозичення готової російської культури, доповнення 
цієї культури місцевими галицькими елементами й перетворення 
Галицької Русі у новий центр на всеруському просторі [309:48]. У 
запропонованій схемі відображено, як бачимо, найперше культу
рологічні аспекти історичного процесу в світогляді старорусинів. 
Як стверджує О. Киричук, основу історичної свідомості вчених 
Ставропігійського інституту становили знання та уявлення про 
Київську та Галицько-Волинську Русь як «блистательний» період 
національного минулого [309:41]. Однак дослідниця не ставила 
метою вичерпно охарактеризувати увесь спектр їх історичних 
уявлень, зокрема політично-державницьких аспектів.

Проблему взаємозумовленості історичної пам’яті та національ
ної ідентичності галицьких русинів уже порушував Я. Грицак. В 
історії Галичини, за його твердженням, «було досить матеріалу» 
для конструювання одночасно кількох ідентичностей -  власне 
«руської», пропольської, української та російської («общерусь-
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кої») [268:77-95]. Однак ці версії національної історії не мали, як 
зауважує дослідник, рівних шансів на виграш: для двох перших 
можливості для конструювання власних версій національної істо
рії виявились досить обмеженими. Причиною виграшу двох 
останніх версій він назвав той факт, що козацька Україна і царсь
ка Росія в певні періоди своєї історії не лише успішно протистоя
ли польським національним аспіраціям, але й завдали їм дошкуль
ної поразки. Я. Грицак звернув увагу і на «затушовування» гали
чанами певних моментів своєї місцевої історії, які дисонували з 
ширшими українськими чи російськими історичними схемами. 
Цілком слушним є його спостереження, що до кінця XIX ст. наці
ональна свідомість галицькоруських інтелектуалів не була ще 
сформульованою у взаємовиключних поняттях й що у їх пам’яті 
«мирно уживалися» елементи кількох версій національної історії. 
Дослідник дійшов висновків, що українська національна свідо
мість галичан стала результатом свідомої й цілеспрямованої ді
яльності декількох поколінь національних діячів і що історичні 
«уявлення», за цією свідомістю, не мали характеру простого 
«пригадування» давно минулих історичних подій. Ці події, за 
Я. Грицаком, були вибрані та укладені у певну схему в залежності 
від національної орієнтації — української, польської, російської 
чи «руської».

Враховуючи тематико-проблемне спрямування нашого до
слідження, беремо до уваги наукові висновки авторів синтетично- 
узагальнюючих оглядів, що стосуються не тільки галицької, але й 
загальноукраїнської науково-історичної думки. Тому цілком зро
зумілим є опертя у нашій праці на науковий досвід таких відомих 
дослідників, як Д. Дорошенко [284], І. Колесник [311], К. Кондра
тюк [315], А. Коцур [325-326], В. Кравченко [334], М. Марченко 
[365], В. Масненко [366] та ін.

Підкреслимо, що процес становлення науково-історичної 
думки Галичини нерозривно пов’язаний із загальним розвитком 
національного руху галицьких русинів, адже більшість тогочас
них істориків своєю діяльністю безпосередньо виконували соці
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альне замовлення суспільно-політичних течій, до яких вони нале
жали. Тому винятково важливе значення для наших наукових уза
гальнень мають напрацювання сучасних українських вчених, 
присвячені вивченню тогочасних течій національного руху гали
цьких русинів.

Так, О. Аркуша [211-215], з’ясовуючи проблеми галицького 
русофільства, вважає одним із головних стимулів його вкорінення 
у Галичині зрусифікований стан Наддніпрянської України, оскіль
ки галичани звертали свої погляди передовсім на Київ [214:120- 
125]. Русофільство на початках, подібно до слов’янофільства, ви
конувало, на її думку, функцію відособлення від чужої національ
ної спільності (польської) і поставало фактором становлення на
ціональної самосвідомості. Національні погляди русофілів, як 
стверджує ця дослідниця, опирались на власне розуміння галичан 
як складової «русского народа». Це поняття, переконує 
О. Аркуша, не було синонімом до «великоруського» (російського, 
московського), а означало «всеруський» простір. Русофіли, як 
підкреслює вона, визнавали окремішність малоросів у цьому все- 
руському просторі. Все-таки ступінь цієї окремішності вони трак
тували неоднозначно: розлогий спектр їх поглядів наближався, з 
одного боку, до ототожнення українців з росіянами, а з іншого — 
до визнання їх національної окремішності, але зазначених меж до 
початку XX ст. русофіли не переступали, зауважуючи, що науко
ве обґрунтування цих питань повинні подати історики та філоло
ги. О. Аркуша не залишила осторонь питання про тісний зв’язок 
русофілів із сгарорусинським світобаченням, яке послідовно опи
ралося на традиції та розмірений ритм життя. В окремій праці 
[212] дослідниця окреслила також роль О. Барвінського у націо
нальному русі Галичини.

Як читаємо у дослідженнях О. Середи [420-425], різнорід
ність національних орієнтацій галичан-русинів відбивала різні 
етапи переходу національного руху від середньовічних до модер
них уявлень про націю, від етнічної до національної ідентичності. 
Цей дослідник акцентував і на різнорідності москвофільства, а
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стосовно староруської течії запропонував тезу про «латентну» 
стадію національної ідентичності [425:112-118]. За його твер
дженням, старше покоління руської інтелігенції в Галичині підпо
рядкувало проросійські настрої меті позбутися комплексу непов
ноцінності перед «історичною», тобто державною, польською на
цією. Аналізуючи національний рух та його окремих діячів у тіс
ному зв’язку з тогочасною ідейно-політичною ситуацією, 
О. Середа спростував усталене в історичній науці твердження про 
те, що так звані москвофіли, очолені Б. Дідицьким, цілковито 
сприйняли російську національну ідею [423:157-169]. їх націона
льно-політичну орієнтацію дослідник пропонує означити як «ма
лоруську», оскільки ці діячі, навіть самоідентифікуючись із все- 
руським простором, вважали себе патріотами «Малої Русі», носі
ями її історичної та мовної зради ції. Досліджуючи головним чи
ном ранньонародовський рух, О. Середа запропонував досить 
змістовну характеристику історичної свідомості його представни
ків. Важливим для нас є його твердження про те, що саме ідеоло
гія козакофільства була для ранніх народовців одним із ключових 
елементів їхніх ідейно-світоглядних уявлень [424:207-208]. Дослід
ник дійшов висновку, що народовці відіграли вирішальну роль у 
перенесенні елементів новочасної української ідентичності, зок
рема й історичної свідомості, в Галичину [424:214].

Викликають зацікавлення наукові спостереження О. Турія 
[458-466], який стверджує, що національний рух галицьких руси
нів з часу свого організаційного оформлення і вступу у політичну 
стадію розвитку (1848 р.) поєднував у своєму середовищі різні 
національно-політичні орієнтації, співвідношення між якими пе
ребувало у постійній динаміці, що змінювало не тільки характер 
самого руху, але й світогляд його репрезентантів [458:106-112]. 
Становлення «руської історії» як наукової та навчальної дисцип
ліни цей дослідник пов’язує із необхідністю науково-історичної 
легітимізації національного руху. Зародження головних течій га
лицької науково-історичної думки він також фіксує у період «Ве
сни народів» [464:135-137]. Саме тоді, вважає О. Турій, мали міс
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це спроби полонофільського та партикулярного австрорутенсько- 
го способів потрактування національної історії й водночас окрес
лились засадничі принципи української та москвофільської моде
лей національно-історичної свідомості. Статтю О. Турія «Руська 
історія» як легітимізація визвольних змагань галицьких україн
ців» [464] маємо підстави вважати першою спробою систематизу
вати галицький історіографічний процес середини XIX ст. за нау
ковими течіями на основі національно-політичних засад.

Важливими для теми нашого дослідження є спостереження 
О. Киричук, яка у монографії та статтях висвітлила науково- 
видавничу діяльність Ставропігійського інституту в контексті 
ідейно-політичної боротьби русофілів і народовців 70-90-хрр. 
XIX ст. [307-310]. Як узагальнила дослідниця, русофільство, 
пов’язане з релігійно-монархічними та культурними традиціями 
середньовіччя, було зорієнтоване на консервацію оберненого в іс
торичне минуле староруського архетипу. Патріотичні засади Ста
вропігії, зазначає О. Киричук, ґрунтувались на виробленій у 30- 
40-х рр. XIX ст. Д. Зубрицьким середньовічній ідеї «руськості», 
яка спрямовувалась на «блистательний період» Київської та Га
лицько-Волинської Русі. Наукова полеміка русофілів і народовців, 
вважає вона, до початку 80-х рр. не мала антагоністичного харак
теру. Члени Ставропігійського інституту, виходячи із свого віко
вого та соціального становища і норм християнської етики, 
сприймали діяльність народовців як зухвалість «молодиків», що 
хотіли «старих розуму вчити». Захоплення народовців козацтвом, 
Шевченком та Наддніпрянською Україною вони трактували як 
тимчасову данину романтичним віянням. О. Киричук припускає, 
що Ставропігійський інститут мав шанси стати центром успішно
го примирення русофільської та народовської течій на платформі 
поборювання полонофільства при умові, коли б представники цих 
течій не були включені у сферу польських, австрійських та росій
ських інтересів [309:103-114]. В окремій статті [308] дослідниця 
охарактеризувала внесок діячів Ставропігійського інституту у 
розвиток історичної науки.
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Вагомий внесок у дослідження русофільсько-старо- 
русинської течії національного руху здійснив М. Мудрий [377- 
381]. Проаналізувавши листування між двома чільними ідеолога
ми галицького русофільства (Б. Дідицький) та народовства 
(В. Барвінський), він дійшов висновку, що відносини між русофі
лами й народовцями ще на початку 1880-х рр. не мали антагоніс
тичного характеру і що, крім національно-світоглядних розбіжно
стей, вододіл в українському політичному таборі ще зумовлював
ся за інтелектуально-фаховим принципом, тобто залежав від загаль
ної освіченості та гнучкості мислення кожного діяча зокрема, не
зважаючи на його «партійну» приналежність [379:52-64]. Важли
вими для нашого дослідження є статті М. Мудрого про феномен 
австрорусинства [377], про спроби українсько-польського пороз
уміння в Галичині у 1860-1870 рр. [380], про діяльність С. Качали 
[381], історіографічний огляд стану вивчення галицького русофі
льства у сучасній науці [378].

Особливо актуальною для нашої теми є спільна праця 
О. Аркуші та М. Мудрого під назвою «Русофільство в Галичині в 
середині XIX -  на початку XX ст: генеза, етапи розвитку, світо
гляд» [211], у якій, на наш погляд, найбільш грунтовно викладена 
наукова концепція русофільства як суспільно-політичного та 
ідейно-світоглядного феномена. За висновками названих авторів, 
різновид національно-політичної свідомості галицьких українців 
другої половини XIX -  початку XX ст., який в історіографії при
йнято називати москвофільством, не був проявом спеціально 
«зрадницької» позиції, а швидше пошуком галицькими українця
ми національно-політичних орієнтирів у новому світі. Термін 
«москвофіли» ці автори пропонують визнати невдалим, натомість 
для окреслення названої генерації галицьких політиків вживати 
«старорусини», а для підкреслення їх панруської орієнтації -  «ру
софіли». Витоки галицького русофільства вони вбачають передо
всім у внутрішніх тенденціях розвитку галицького суспільства 
[211:265-268]. О. Аркуша та М. Мудрий трактують панрусизм як 
такий, що був для значної частини галичан тривалий час спо
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собом зв’язку між теперішнім і минулим та визначав напрями 
розвитку на майбутнє.

Вагомим внеском у вивчення науково-історичної думки Га- 
личини треба вважати дисертаційне (видана монографія) дослі
дження І. Орлевич, у якому проаналізовано діяльність Ставропі
гійського інституту з кінця ХѴШст. до 60-х рр. XIX ст. [392]. 
Значну увагу тут відведено постаті історика Д. Зубрицького, роз
криттю еволюції світогляду цього історика від полонофільства -  
через українську орієнтацію — до русофільства. І. Орлевич вва
жає, що така еволюція для того часу була цілком закономірною, 
вона відображала пошуки з боку галицько-руської еліти націона
льних орієнтирів. Русофільський світогляд Д. Зубрицького 
І. Орлевич виводить насамперед з традиціоналістського світогля
ду старшого покоління української інтелігенції, а не його свідомо
го бажання заперечити існування українців як політично й куль
турно самостійного народу чи безкритичного поклоніння перед 
Росією [392:120-145].

І. Чорновол [486-490], досліджуючи польсько-українську 
угоду (так звану «нову еру»), розкрив деякі аспекти, дотичні до 
нашої теми. Так, подаючи штрихи до політичного портрета відо
мого історика та парламентського діяча М. Антоневича, він зосе
редив основну увагу на еволюції поглядів цього політика — від 
москвофільства з його староруським ідеалом «общерусского на
рода» до відвертого «росіянства» [486:185-192]. В окремих стат
тях [487-488] І. Чорновол значну увагу приділив постаті 
О. Барвінського, торкнувшись його внеску в історіографічний 
процес Галичини. Як слушно відзначив цей дослідник, саме 
О. Барвінський (а не М. Грушевський, як прийнято вважати серед 
дослідників) розпочав у Галичині пропагувати етнонім «Русь- 
Україна» [487:43]. Це спостереження І. Чорновола ще раз підтер- 
джує незадовільний стан вивчення науково-історичної думки Га
личини XIX ст., а звідси і потребу подальших досліджень цієї те
ми.
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Слушними є наукові міркування Я. Дашкевича [274-277], 
який зокрема зазначив, що з історії України кінця ХѴШ -  першої 
половини XIX ст. було тенденційно вилучено явища пропольсь- 
кої, проросійської та проавстрійської політичних орієнтацій 
[274:5-13]. Такий стан в історичній науці, за Я. Дашкевичем, по
яснювався намаганням знайте єдиноправильну українську націо
нальну лінію. Все-таки всі політичні тенденції в комплексі та в 
перехресній дії, підсумовує Я. Дашкевич, сприяли зміцненню 
української (тобто руської) національної свідомості на західноук
раїнських землях: полонофільство диференціювало українців від 
росіян, москвофільство — від поляків, австрофільство —  від по
ляків і росіян. У результаті остаточно утвердилася й перемогла 
незалежницько-соборницька тенденція.

Дослідник О. Сухий [437-444] вважає, що ідея «руськості» в 
кінці 40-х рр. ХЗХ ст. входила «у вжиток» галичан через сприй
няття ними спорідненості із Малою Руссю (Наддніпрянською 
Україною) [440:9-33]. Москвофільство як політична течія, пише 
цей учений, сформувалась у 50-х рр. XIX ст. Водночас він поділяє 
думку, що москвофільство у цей час ще не набуло партійного 
оформлення, а існувало як суспільна течія. О. Сухий зауважує, що 
історик Д. Зубрицький мав вагомий авторитет у наукових колах 
Європи та Росії й що він єдиний у той час репрезентував галицьку 
русинську інтелігенцію та русинську гуманітарну науку поза ме
жами Галичини і Австрії. До 1848 р., вважає О. Сухий, москво
фільська орієнтація Д. Зубрицького виявлялась лише у його нау
кових працях й не знаходила практичного втілення у галицькому 
русі. В окремих статтях [441-442] О. Сухий висвітлив також діяль
ність Товариства імені Качковського.

Останнім і найбільш ґрунтовним дослідженням проблеми 
русофільства є монографія О.Сухого «Від русофільства до моск
вофільства: російський чинник у громадській думці та суспільно- 
політичному житті галицьких українців у XIX столітті»[437]. У 
ній феномен русофільства розглядається у широкому контексті 
галицько-російських й галицько-наддніпрянських взаємин. Слід
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відзначити, що автор розглядає русофільство не як статичне яви
ще, а детально простежує динаміку його видозмін і трансформа
цій у досить обширному хронологічному діапазоні. Праця з належ
ною повнотою розкриває ідейно-політичні та організаційно- 
інституційні аспекти еволюції русофільства. У своїх висновках 
О. Сухий стверджує, що зміцненню русофільських настроїв серед 
галицької інтелігенції сприяли, зокрема, налагодження наукових 
контактів із російськими вченими, які заохочували галицьких 
українців до досліджень власної історії та мови в контексті їх 
приналежності до всеруського простору [437:413]. р . Сухий вва
жає, що мала чисельність української наукової інтелігенції та її 
недостатній фаховий рівень зумовили збільшення інтелектуаль
них запозичень, джерелом яких ставала насамперед створена ро
сійськими істориками концепція історичної єдності руських зе
мель. «Власною основою для таких запозичень, -  читаємо у праці 
О. Сухого, -  зважаючи на бажання позбутися «польського сліду» 
в руській історії та культурі, була церковнослов’янська мовна та 
історіософська традиція» [437:416].

За слушним узагальненням К. Кондратюка [313-317], моск
вофільська течія охоплювала широкий діапазон культурних і по
літичних орієнтацій — від симпатій і сподівань на допомогу з бо
ку Росії у боротьбі з поляками аж до повного самозречення україн
ства і визнання цілковитої єдності з Росією [313:122]. На ранніх 
етапах суперечки між москвофілами та народовцями носили, як 
уточнює вчений, характер домашнього спору за мову та правопис. 
Загалом К. Кондратюк акцентує на надзвичайній ідеологізації 
праць галицьких істориків, заангажованості історичної науки сус
пільно-політичною думкою як визначальній рисі української істо
ріографії. Історіографія була, читаємо у його праці, природнім 
чинником процесу національного відродження, засобом історич
ного обґрунтування цього відродження [315:234].

Цікавими є узагальнюючі оцінки історії русофільства в Га
личині у статті С. Макарчука «Москвофільство: витоки та еволю
ція ідеї», у якій він відстоює думку, що ще до 1848 р. в інтелекту
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альних колах руського населення Галичини, Буковини та Закар
паття чітко окреслилося прямування до української національної 
самоідентифікації [359:82]. З’ясовуючи причини поширення мос
квофільства, С. Макарчук надає перевагу зовнішнім чинникам, 
насамперед політиці Відня. Москвофільство набуло антиукраїн
ського спрямування, за С. Макарчуком, під впливом російського 
фактора. Дослідник підкреслює складність і суперечливість фе
номена москвофільства на галицькому грунті. «Общероси» -  по
няття, що з найбільшою повнотою, на його думку, розкриває на
ціональний світогляд москвофілів. С. Макарчук торкнувся також 
постаті історика Д. Зубрицького, який, як читаємо, за національ
ною ідентичністю й історичною свідомістю відносив себе до 
«общеросів» [359:84]. Династична концепція Д. Зубрицького без
посередньо наслідувала вже сформовану на той час російську іс
торіографію, недоліком якої С. Макарчук вважає те, що поза кня
зями російські вчені не добачали іншого предмета дослідження, 
зокрема й етнічної диференціації країв. Погляди Д. Зубрицького 
на історію як на діяльність суспільної еліти, а не народу в цілому 
він трактує антинаціональними і реакційними [359:84]. Дослідник 
відзначив також, що аргументом доказу «русскости» українців 
Галичини, якою постійно спекулювали «общероси», став історич
ний етнонім «русини», що мав одну етимологічну основу з росій
ськими варіантами -  «русские», «россияне» [359:88]. Головними 
ознаками старорусинства С. Макарчук назвав «нав’язування до 
історико-культурної традиції, спільних витоків державності «ру
ських» народів, релігійного християнського обряду, спільної цер
ковно-слов’янської писемності...» [359:89].

Національний рух Галичини перебував у полі дослідницької 
увалі зарубіжних учених, які своїм походженням пов’язані з 
Україною. Так, І. Лисяк-Рудницький [349-356] писав, що сформу
вання староруської або русофільської («москвофільської») течії 
потрібно вважати наступним етапом галицьких русинів -  після 
розриву з ідеєю «історичної Польщі» -  у пошуку ними національ
ної тотожності [355:413-451]. Основою для утвердження русо
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фільської орієнтації цей учений вважав глибоко вкорінений у сві
домості тогочасної галицької інтелігенції консерватизм, але вирі
шальний фактор цього утвердження він пов’язував із ворожістю 
до поляків. Розрив із польським рухом виявився настільки боліс
ним, зазначав І. Лисяк-Рудницький, що руська інтелігенція, яка 
здійснила цей розрив, схилилася у протилежний бік. Учений роз
різняв старорусинство з його доволі нечіткими симпатіями до Ро
сії й неприховане русофільство, яке проголошувало доктрину ет
нічної та культурної єдності всього руського простору.

І. Лисяк-Рудницький висловив цікаві міркування стосовно 
польсько-українського конфлікту, який, за його словами, був го
ловною внутрішньою проблемою Галичини XIX ст. Як стверджу
вав учений, тогочасне польсько-українське протистояння було 
виявом давнього конфлікту між римською та візантійською циві
лізаціями. Дослідник цілком слушно зауважив, що польсько- 
український конфлікт мав глибоке психологічне підґрунтя, адже 
світогляд польських діячів сформувався великою мірою під впли
вом шляхетської традиції, у той час як українських — під впли
вом селянської. «Обидві спільноти, -  читаємо у І. Лисяка- 
Рудницького, —  дивилися на свій теперішній конфлікт крізь при
зму великої війни XVII ст. між польською шляхтою й українсь
ким козацтвом. Ці стереотипи посилювала література» [355:424- 
425].

Не варто оминати і поглядів І.-П. Химки, який у ряді дослід
ницьких праць [481-483, 502-503] резюмує про альтернативність 
української та русофільської концепцій національної ідентичнос
ті, про очевидну різнобіжність національних орієнтацій галиць
ких русинів. Обґрунтувавши витоки української та всеруської 
ідей поза межами Галичини, цей дослідник подав своє бачення 
причин вкорінення тут проросійських симпатій. Значимим для 
нашого дослідження є факт про першість появи ідеї національної 
державності саме у русофільському середовищі. Важливою є і 
спроба цього ученого з’ясувати відмінності між москвофілами та 
«старорусами» [481:369-373]. Визнаючи наявність між ними і спіль
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них ознак (консерватизм, мовно-правописні норми), І.-П. Химка 
одночасно зауважує: «Натомість старорусини не ототожнювали 
русинів Австро-Угорщини з російським народом. Крім того, їх від 
москвофілів відрізняла ще й щира лояльність Габсбурзькій динас
тії і католицькій церкві» [481:369].

Відзначається оригінальністю концепція національного руху 
в Галичині XIX ст., викладена у дослідницьких працях П.-Р. Ма- 
гочія [357-358]. Цей дослідник простежує у ньому три національ
но-політичні орієнтації: старорусинська, з якої згодом виокреми
лися українофільська (1860-і рр.) і русофільська (1890-і рр.). 
П.-Р-Магочій обґрунтовує все-таки тяглість старорусинства до 
Першої світової війни, вважаючи його, як і русофільство, легіти
мним інтелектуальним явищем української культурної традиції.

Таким чином, сучасна українська історична наука здійснила 
чималий поступ на шляху вивчення та науково-теоретичного 
осмислення національного руху галицьких русинів XIX ст. Знач
но меншою мірою досліджена тогочасна галицька науково- 
історична думка. У нечисленних вказаних вище працях на цю те
му розглядаються переважно постаті окремих істориків чи інсти
туції. На сьогодні ми ще не маємо спроб подати рецепцію націо
нальної історії в українській науково-історичній думці Галичини, 
чіткої систематизації тогочасного галицького історіографічного 
процесу за течіями та напрямами. Малодослідженою залишається 
проблема інтелектуальної історії галицької науково-історичної 
думки, особливо формування у ній науково-історичних концепцій 
національної історії.

Оскільки головним об’єктом нашого дослідження є моно
графічні праці галицьких науковців XIX ст., то основу її джерель
ної бази складає специфічний різновид історичних джерел —  іс
торіографічні першодруки цього часу. Як відомо із теоретико- 
методологічних праць, під історіографічними джерелами розумі
ють особливу групу історичних джерел, які «містять інформацію 
про історіографічний процес та водночас постають доробком цьо
го процесу» [311:37]. До них належать синтетичні історичні до
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слідження, статті, монографії, рецензії, критичні огляди, мемуари, 
листування тощо. З трьох рівнів історіографічних джерел (за 
І. Колесник) для нас першочергове значення має перший рівень -  
конкретні окремі тексти істориків (синтетично-узагальнюючі нау
кові та науково-популярні монографічні праці). Значно меншу ва
гу має для нас так званий «великий текст» істориків, тобто всі їхні 
творчо-наукові доробки загалом. Оскільки метою нашої праці є 
дослідження рецепції національної історії в науково-історичній 
думці Галичини, то у наукових висновках врахуємо також і всю 
сукупність матеріалів, що увиразнюють історико-культурний 
контекст і дають змогу зрозуміти духовно-інтелектуальний клімат 
епохи.

Одним із найголовніших джерел для дослідження рецепції 
національної історії у працях окремого історика чи цілої течії, на
пряму, школи є програмні праці теоретико-методологічного харак
теру. Однак у науковому доробку вчених, що представляють га
лицьку науково-історичну думку XIX ст., таких праць ми не ви
явили. Тому найдостовірнішими джерелами виявились синтетич
но-узагальнюючі монографії (деякі з них функціонували як підруч
ники), присвячені цілісному викладу історичного процесу або 
окремим епохам чи періодам національної історії. Кількість вче
них, здатних узагальнювати й синтезувати історичний матеріал у 
тогочасній Галичині була незначною. До них відносимо передов
сім Д. Зубрицького, Я. Головацького, І. Шараневича, Б. Дівиць- 
кого, С. Качалу, О. Барвінського, О. Партацького, Т. Ріпецького, 
Ф. Свистуна. Дослідження дещо нижчого рівня наукового уза
гальнення маємо у І. Могильницького, І. Вавилевича, В. Ільниць- 
кого, Ю. Целевича та ін. У працях названих вище істориків вираз
но простежуємо сконцептуалізоване бачення та виклад націона
льного історичного процесу, і тому у нашому аналізі рецепції на
ціональної історії опираємось передовсім на них.

Хронологічно першою у Галичині появилася розвідка 
І. Могильницького «Вѣдомѣсть о Рускомъ языцѣ» (1829) [130].
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Вона відома в українській науці передовсім як філологічно- 
мовознавча, однак поміщений у ній змістовний історичний нарис 
дає нам підставу трактувати її також як історіографічне джерело. 
Першим власне історичним узагальнюючим дослідженням була 
польськомовна праця Д. Зубрицького «Rys do historyi narodu 
ruskiego w Galicyi» (1837) [201], яка згодом ним доопрацьована, 
перекладена і видана у Москві О. Бодянським під назвою «Кри
тико-историческая повѣсть временныхъ лѣтъ Червоной или Га
лицкой Руси» (1845) [107]. Ця праця стала основою для ще одного 
фундаментального краєзнавчого дослідження Д. Зубрицького —  
«Kronika miasta Lwowa» (1844) [110-111, 200]. Найбільш грунто
вно цей учений виклав свою історичну концепцію у фундамента
льному тритомному виданні «История древняго Галичско- 
русского княжества» (1852--1855) [104-106]. В період «Весни на
родів» Я. Головацький видав відомі в українській науці розвідки 
«Розправа о языцѣ южнорусскомъ и его нарѣчіяхъ» (1849) [89] і
«Три вступительные преподаванія о русской словесности» (1849) 
[90], які хоч і видаються передовсім філологічними дослідження
ми, однак змістово дають всі підстави вважати їх історіографіч
ними джерелами.

З науково-історичного доробку чільного представника гали
цької науки І. Шараневича аналізуємо передовсім фундаменталь
ну його працю «Исторія Галицько-Володимирскои Руси отъ най- 
давнійшихъ временъ до року 1453» (1863) [187], яка у 60-70-х рр. 
XIX ст. була для галичан головним посібником з національної іс
торії. Доповнити історичну концепцію І. Шараневича стосовно 
національної історії XV ст. допомагає аналіз його ґрунтовного 
спеціалізованого дослідження «Оглядь внутрѣшнихъ водносинъ

Галицкой Руси въ другой половинѣ XV столѣтя» (1886) [189].
Особливу цінність для нашого дослідження становить три

томна (тричі перевидана) монографія Б. Дідицького «Народная 
исторія Руси отъ начала до новѣйшихъ временъ» (1868-1870) [97-
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99], яка, на наш погляд, є вагомим джерелом для цілісного ви
вчення русофільської концепції національної історії. Значну вар
тість як історіографічне джерело становить також оглядовий на
рис Б. Дідицького «Лѣтопись Руси отъ 1340 до 1887 года» (1887)
[94]. Найповніший виклад русофільської концепції національної 
історії маємо у праці Т. Ріпецького «Иллюстрованная народная 
исторія Руси» (1890) [166].

Типовий зразок українофільської концепції національної іс
торії простежуємо у праці С. Качали «Polityka Polakow wzgledem 
Rusi» (1879) [202], що у перевиданому й зредагованому 
О. Барвінським варіанті мала назву «Коротка історія Руси» (1886) 
[115]. Саме цей останній, перекладений варіант названої праці має 
дещо більшу вартість як історіографічне джерело, оскільки у ньо
му вилучені численні публіцистичні коментарі.

Винятково цінною для аналізу українофільської концепції 
національного минулого є спадщина О. Барвінського. Зауважимо, 
що використовуємо лише ті науково-популярні праці цього істо
рика, які він видавав упродовж 1880-1890 рр. Це насамперед три
томна «Історія Руси» (1880-1884) [76-78], присвячена литовсько- 
польській добі, та «Илюстрована Исторія Руси одъ най- 
давнѣйшихъ до нынѣшних часовъ» (1890) [75].

Джерелами для вивчення, концепції стародавньої історії є 
праці О. Партацького «Старинна істория Галичини» (1894) [140] 
та «Велика славяньська держава передъ двома тысячами лѣтъ»
(1889) [134]. Інше його ґрунтовне дослідження — «Скандинав- 
щина въ давной Руси» (1887) [139] використовуємо для аналізу 
норманського дискурсу в галицькій науково-історичній думці.

Як уже зазначалося, наукові концепції національної історії 
ми простежуємо насамперед на основі синтетачно-узагальню- 
ючих праць (вони названі вище). Зрозуміло, що цей різновид істо
ріографічних джерел не дає нам вичерпної інформації про наукові 
теорії, гіпотези, концептуальні положення, полеміки та дискусії, 
про сукупність тих наукових питань та проблем, що порушува
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лись у галицькому науково-історіографічному дискурсі XIX ст. 
Тому до джерельної бази нашого дослідження залучаємо і ті мо
нографічні праці та наукові статті галицьких вчених, що присвя
чені окремим, вузькоспеціалізованим проблемам. У них прочиту
ємо чимало принципово важливих концептуальних положень, що 
інколи відсутні в узагальнюючих працях. До джерельної бази за
лучаємо також численні статті та розвідки авторів, які хоча і не 
робили спроб концептуального осмислення національної історії, 
однак спричинилися до фактуального наповнення аналізованих у 
монографії історичних концепцій. До таких відносимо передовсім 
І. Вагилевича [19-24,80-81], А. Петрушевича [146-162], В. Пло- 
щанського [163-165], Ю. Целевича [178-185], І. Левицького [117- 
125] та ін. Цих істориків є підстави вважати повноправними учас
никами галицького історіографічного процесу.

Хоча публікації у тогочасній галицькій періодиці ми цілесп
рямовано не включаємо до об’єкта нашого дослідження, все-таки 
не можемо залишити поза увагою наукових збірників «Галицький 
Исторический Сборникъ», «Науковый Сборникъ», «Литератур
ный Сборникъ», «Научно-Литературный Сборникъ», «Галича
нинъ», «Юбилейное изданіе въ память 300-лѢтнего основанія
Львовського Ставропигійскаго Братства» та ін., які є цінним дже
релом для вивчення галицької науково-історичної думки. Деякі 
штрихи до досліджуваної рецепції національної історії увираз
нюють і публікації у тогочасних періодичних виданнях, зокрема 
таких, як «Зоря Галицька», «Дневник Руський», «Слово», «Бать
ківщина», «Правда», «Діло» та ін.

Важливим джерелом для нас є наукове рецензування праць 
галицьких істориків. Це рецензії-відгуки О. Партацького [143], 
Ф. Свистуна [170], М. Грушевського [272], С. Томашівського 
[457], І. Франка [478], І. Копача [318] та ін. Узагальненню теоре- 
тико-методологічних .засад та ідейно-концептуальних постулатів 
галицької науково-історичної думки XIX ст. сприяла епістолярна 
та мемуарна спадщина як самих її учасників, найперше
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Д. Зубрицького, Я. Гсловацького, Б. Дідицького, О. Барвінського 
та ін., так і діячів тогочасного національного руху.

Підкреслимо, що у визначенні наукової ваги того чи іншого 
історіографічного джерела для нашого дослідження ми брали до 
уваги і такі критерії, як його рецепція та ставлення до автора у то
гочасному галицькому суспільстві, тиражність праці, відгуки про 
неї серед масового читача тощо. Оскільки ми ставили метою не 
тільки висвітлити погляди окремих істориків чи цілої течії на на
ціональну історію, а й з’ясувати їхній вплив на націотворення, то 
у процесі наукового аналізу на передній план виносимо ті історич
ні праці, які найбільшою мірою визначали парадигму розвитку 
національно-історичної свідомості галицьких русинів. Підкрес
лимо, що аналізовані й цитовані нами автори були не тільки відо
мими істориками, а й активними учасниками тогочасних суспіль
но-політичних й культурних процесів та співтворцями національ
но-політичної ідеології.

Таким чином, більшість наукових та науково-популярних 
монографічних видань, які є основою джерельної бази нашого до
слідження, залишаються маловідомими навіть для загалу істори
ків, текстуально із ними ознайомлене лише вузьке коло спеціаліс
тів. На сьогодні майже всі аналізовані у монографії історіографіч
ні джерела є бібліографічними раритетами. Ознайомитись з ними 
можна лише в архівах та спецфондах провідних наукових бібліо
тек у Львові та Києві. Тому за критерієм наукової новизни зна
чення цих джерел цілком можна прирівняти до рукописних архів
них матеріалів. Зазначимо, що з галицького історіографічного до
робку XIX ст. останнім часом перевидано лише «Хроніку міста 
Львова» Д. Зубрицького, «Стародавню Теребовдю» В. Ільницько- 
го та «Дещо за поселення Угорської України» Ю. Целевича. Ком
плексний, всебічний та неупереджений підхід до сукупності на
званих джерел дає нам змогу здійснити сучасний науковий аналіз 
інтелектуальної історії галицького історіографічного процесу 
XIX ст., зокрема реконструювати ідейно-концептуальне осмис
лення тогочасними вченими своєї національної історії.
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Р О З Д І Л  II. Н А Ц ІО Н А Л Ь Н И Й  Д И С К У Р С  В 
Н А У К О В О -ІС Т О Р И Ч Н ІЙ  Д У М Ц І Г А Л И Ч И Н И

2. 1. Історіографічна ситуація у контексті націотворчих 
процесів у Галичині

Уявлення про спільність історичного минулого, як вважають 
дослідники націоналізму, є однією з головних передумов форму
вання феномену нації. Становлення національної історичної науки 
й конструювання історичної свідомості постають невід’ємними 
компонентами націотворчих процесів [366:402-403]. З цього по
гляду цікавий і навіть унікальний приклад становлять націсггворчі 
процеси у Східній Галичині, оскільки дозволяють виразно про
стежити, як уявлення про історичне минуле етнічної спільноти 
обумовлюють вибір нею власної новочасної (модерної) національ
ної ідентичності.

Дослідники І. Лисяк-Рудницький, Я. Грицак та ін. ствер
джують, що галицькі русини, потрапивши під владу Габсбургів, 
становили домодерну «неісторичну» («неповну») етнічну спіль
ноту без чіткого уявлення про свою етнонаціональну приналеж
ність та із патріархальними, середньовічно-підданськими форма
ми ідентичності. Дещо неоднозначним постає питання про істо
ричну свідомість та історичну пам’ять галицьких русинів, адже 
говорити про наявність якоїсь самобутньої русинської науково- 
історіографічної традиції у Галичині кінця ХѴШ -  початку 
XIX ст. немає підстав [284:180]. Водночас, як уже неодноразово 
відзначали дослідники, в усній народній традиції цього часу, пе
редовсім у фольклорі та переказах, саме історичні мотиви були 
досить вагомо представлені. Зрозуміло, що усні народні перекази 
не могли сформувати серед русинів належних систематизованих 
знань про їх національне минуле через хронологічну, тематичну 
та локальну обмеженість. Усна народна традиція, зрозуміло, не 
мала достатнього націотворчого потенціалу, оскільки не в змозі 
належно забезпечити ісгоричний компонент національної свідо
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мості. Цю функцію здатна, як відомо, виконати насамперед істо
рична наука.

Виникнення й розвиток української (русинської) науково- 
історичної думки в Галичині відбувалися у винятково складних 
суспільно-політичних, соціально-економічних та культурних реа
ліях. У соціальній структурі галицьких русинів наприкінці ХѴШ -  
на початку XIX ст., як знаємо, не існувало освіченої верстви, яка 
могла б стати повноцінним носієм історичної свідомості й «по
стачальником» кадрів історичної науки. Ні малоосвічене греко- 
католицьке духовенство, ні нечисленна й майже цілком сполоні- 
зована шляхта були нездатними до виконання цих функцій. Руси
нів, які у своєму соціальному статусі піднялися вище рівня «хлопа 
і попа», неодмінно поглинав польський культурний фактор, вна
слідок чого русинська ідентичність втрачалась. Несприятливий 
вплив на розвиток історичної науки чинили і такі фактори, як ни
зький рівень економічного розвитку русинського населення краю 
й особливо слаборозвинута, малоефективна система освіти. Ви
значальну роль у розвитку історіографії Галичини відіграли все- 
таки культурно-інтелектуальні чинники.

Зародження історичної думки в Галичині відбувалося в умо
вах переважаючого впливу двох філософсько-світоглядних докт
рин — просвітництва та романтизму. Вагомим стимулом для її 
розвитку була ідеологія просвітництва з притаманними їй куль
том розуму, ідеями вдосконалення людини і суспільства шляхом 
вільного розвитку науки і поширення освіти, гострою критикою 
феодального ладу, деспотизму, національного та релігійного гно
блення [256:105-106]. Ідеї просвітництва та французької револю
ції привнесли в історичну думку, як відомо, нові уявлення про 
державу та суспільство. Відтепер держава починала ототожнюва
тись не із правлячою династією, а із всією нацією у її новому, мо
дерному розумінні. Національний характер оголошувався природ
нім атрибутом усього народу, а не лише окремої аристократичної 
верстви [315:10]. Просвітництво актуалізувало ідею про пріори
тет природних прав окремих народів над історичними правами
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держав-монархій. Помітним виявом впливу просвітництва на роз
виток історичної думки стало раціоналістичне потрактування іс
торії- Ідеї просвітництва на східногалицькому ґрунті зазнавали 
творчого переосмислення, узгодження із місцевою етнокультур
ною традицією й набували рис національного просвітництва. Са
ме носії просвітницької ідеології першими в Галичині звернули 
увагу на своє історичне минуле, на життя простого народу, живу 
народну мову й фольклор, вони вперше здійснили спробу піднес
ти народну освіту [415:21]. Так, чільний представник просвітниц
тва І. Могильницький першим у Галичині звернувся до націона
льної історії й цим дав поштовх до подальших наукових дослі
джень [415:22]. До представників просвітництва можемо віднести 
також історика-краєзнавця В. Компаневича. Названий ідейно- 
світоглядний напрям мав чималий вплив на діяльність членів гур
тка «Руська трійця», певний інтерес до нього проявляв і Д. Зубри- 
цький [415:26].

Починаючи з 30-х рр. XIX ст., просвітницькі норми і уявлен
ня все частіше змінюються ідеями романтизму, який поступово 
перетворився, як відомо, на провідний напрям духовного життя 
галицького суспільства. Упродовж XIX ст. саме романтизм здійс
нював визначальний вплив на розвиток історичної думки в Гали
чині. Однією із характерних його рис, як знаємо, був пошук сус
пільного ідеалу в історичному минулому, неприйняття сучасної 
дійсності, зокрема пригнобленого становища народу, намагання 
пробудити свідомість сучасників за допомогою яскравих картин 
героїчної історії [415:54]. Звідси зрозумілою є вагомість історич
них студій у творчій спадщині романтиків. їх протест проти того
часної дійсності виявлявся насамперед у формі протиставлення 
ідеалізованого героїчного минулого безвідрадній сучасності. Як 
слушно відзначив відомий дослідник українського романтизму 
Т. Комаринець, романтики відрізнялися між собою у своєму 
сприйнятті минулого й ставленні до візії майбутнього: «Револю
ційна частина романтиків, утверджуючи ідеал на основі історії, по
давала найсвітліші її сторінки як приклад несхитної волі й стійкості
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народу. Для письменників консервативних народна героїка була 
об’єктом захоплень-зітхань, проливанням сліз над тим, що вже ні
коли не повернеться. Вони не наважувалися заглянути в майбут
нє, безнадія і розпач огортали їх при самій згадці про тогочасну 
недолю» [312:14]. Холодна безпристрасність, характерна для про
світництва, у романтизмі замінена емоційним співпереживанням, 
котре постійно супроводжувало процес історичного пізнання 
[312:9-10]. Не можна не погодитись з Т. Комаринцем стосовно не
тотожності українського (зокрема галицького) та західноєвропей
ського романтизму, оскільки перший був до певної міри явищем 
суверенним, сформованим на відмінному соціально-культурному 
ґрунті й традиціях місцевої дійсності [312:10]. У галицькому ро
мантизмі не спостерігаємо жорсткої дихотомії ідей просвітництва 
та романтизму, що мало місце у Західній Європі. У Галичині цьо
го часу простежуємо синкретизм культурних процесів, своєрідне 
поєднання просвітницьких ідей з концепціями романтизму. В іс
торіографічному процесі, особливо на прикладі гуртка «Руська 
трійця», ми виразно бачимо, як просвітницька за духом громадсь
ка та культурно-освітня діяльність органічно поєднувалась з ро
мантичним за суттю світобаченням, зокрема і в рецепції національ
ної історії [415:42]. Для більшості романтиків такі поняття, як дух 
народу, національний характер, історичне життя, стали ключови
ми, «ідеальними» категоріями [312:100]. Сучасні дослідники 
[295:110; 315:11] виділяють такі основні риси історичної свідомості 
епохи романтизму: ідеалізація епохи середньовіччя як часу стано
вої гармонії та ідеологічної стабільності; зміщення центру ваги з 
особи до спільноти —  народу-нації; героїзація видатних осіб; ір
раціональний підхід до пояснення людських прагнень та дій, яких 
не можна осягнути розумом, а лише чуттям та інтуїцією; інтерес 
до унікальних явищ у минулому; відмова від універсалізації істо
ричного процесу й зосередження уваги на національних історіях; 
підміна ваги людського розуму, як підстави історичного розвитку, 
колективним «національним духом», який зумовлює специфіку 
суспільної свідомості й визначає еволюцію народів і країн. Під-

30



креслимо, що у романтизмі набула подальшого розвитку ідея іс
торизму як принципу змінності історичних епох, кожна з яких 
формує відповідну свідомість та суспільні порядки.

Згодом, з 70-х рр. XIX ст., на розвитку історичної науки зага
лом і галицької зокрема позначилася ще одна ідейно-світоглядна 
течія —  позитивізм. Як альтернативу емоційно-піднесеному сти
лю історіописання доби романтизму, позитивізм пропонував де- 
героїзоване бачення історичного минулого. Замість романтичного 
гучномовного «урапатріотизму» вчені-позитивісти принесли без- 
емоційне, але вперте та послідовне відстоювання національних 
інтересів засобами історичної науки [275:79]. Я. Дашкевич виді
ляє такі характерні ознаки позитивізму в українській історичній 
науці: сцієнтизм, тобто піднесення фаховосіі досліджень, систе
матизація й узагальнення історичних знань, своєрідний культ на
уки; принцип об’єктивності та критичний підхід до історичних 
джерел, наближення дослідної методики до точних наук, незале
жність історичних досліджень від класових, релігійних, партійних 
інтересів та від офіційної політики пануючих держав; дегероїзація 
постатей історичних діячів та народу, зведення їх до нормальних 
пропорцій, прищеплення погляду на історію як на розвиток колек
тивних форм життя й еволюційний характер історичного процесу; 
окциденталізм й підкреслення власної європейської приналежно
сті [275:80]. В галицькій історіографії досліджуваного періоду хо
ча і не спостерігаємо всеохоплюючої сукупності цих ознак, однак 
значна їх частина все-таки зримо проглядається у працях істори
ків останньої третини XIX ст., найперше І. Шараневича, 
А. Петрушевича, О. Барвінського. Не викликає сумніву, що саме 
просвітництво, романтизм та позитивізм здійснили переважаючий 
вплив на культурно-інтелектуальний рух Галичини XIX ст. Все- 
таки у стилі історіописання тогочасних галицьких істориків до
сить зримо проглядаються елементи середньовічно-барокового іс
торичного письменства: провіденціалістське тлумачення історії, 
дидактично-моралізуючий пафос, апеляція до норм християнської
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моралі, елементи алегорії, прийоми контрасту, вживання метафор, 
гіпербол, епітетів тощо [311:161].

Вагомим ідейно-інтелектуальним чинником, що помітно 
стимулював розвиток історичної та суспільно-політичної думки 
Галичини, потрібно вважати також ідеологію панславізму. Адже 
ідея всеслов’янського єднання та взаємності визначилась як харак
терна риса епохи романтизму в усіх слов’янських народів. Дослі
дники відзначають, що в еволюції ідеї слов’янської єдності спо
стерігається, з одного боку, неоднакове її розуміння різнотипними 
соціально-політичними та ідейно-естетичними угрупуваннями, а з 
другого — наявність різних етапів у становленні цієї ідеї як полі
тичної формули [312:191]. Як слушно зазначив М. Мудрий, «ідея 
слов’янської взаємності ніколи не набувала у свідомості її носіїв 
граничної чіткості, й тому вона не існувала як завершена світо
глядна категорія, а радше як пульсуюча» [211:235]. Загалом вирі
зняють два основні різновиди панславізму —  росієцентричний та 
австрославізм [472:435]. Останній передбачав об’єднання 
слов’янських народів на федеративних засадах в рамках Габсбур- 
зької монархії. Його ідеологи—  П. Бартман, Л. Гассман, К. Зап, 
Ф. Кампелік, Й. Коллар, В. Копітар, К. Мощанський, Т. Павлович, 
І. Петрович, Й. Підлипський, Й. Попович, Й. Шафарик та ін. 
[309:40]. Прикметними рисами австрославізму були політична 
орієнтація на Габсбурзьку імперію й церковно-релігійна орієнта
ція на Ватикан, оскільки його репрезентували переважно предста
вники католицьких народів [472:435]. На противагу йому російсь
кий панславізм пропагував об’єднання слов’янського світу під 
верховенством Росії як політичного центру й православ’я як ду
ховного підґрунтя [231:580]. Головними ідеологами російського 
панславізму поставали М. ПогоДін, І. Аксаков, М. Данилевський. 
Ці два різновиди панславізму, поєднуючись та взаємодіючи між 
собою, і визначали значною мірою парадигму розвитку суспіль
но-політичної та науково-історичної думки в Галичині.
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Конкретним виявом ідеї всеслов’янської спільності в галиць
кій історичній думці стала загальноприйнята теза про спільні ге
нетичні витоки всіх слов’янських народів. Тому в синтетичних іс
торичних студіях та викладах стародавньої історії не помічаємо 
спроб виокремити етногенез русинів від інших слов’янських на
родів. Стародавню епоху руської історії вчені Галичини розгляда
ли лише у контексті історії слов’янських народів в цілому. 
«Слов’янськість» окремих історичних явищ чи процесів була для 
галицьких вчених критерієм оцінок й мірилом вартостей.

Помітний вплив на розвиток історичної думки Галичини чи
нила також ідеологія слов’янофільства. Уточнимо, що деякі до
слідники загалом ототожнюють слов’янофільство з панславізмом, 
що, на слушну думку А. Валіцького, не є цілком оправданим 
[231:572]. Адже слов’янофільська доктрина базувалася на посту
латах про самобутній шлях історичного розвитку слов’янських 
народів, про общину як ідеальну форму самоорганізації суспільс
тва, православ’я як справжнє втілення християнства, особливу 
(месіанську) роль слов’ян у світовій історії. Слов’янофіли ідеалі
зували патріархальний уклад допетровської Московїї й проявляли 
ксенофобію й підозрілість до всього чужого (неслов’янського). 
Слов’янофільство як ідейно-світоглядна доктрина сформувалося в 
ході полемік зі своїм ідеологічним антиподом — так званим захід
ництвом [231:452-455].

У галицькій науковій думці слов’янофільська доктрина була 
сприйнята не в усій цілісності, а тільки окремі її компоненти ада
птувались до місцевих, специфічно галицьких обставин. Так, ак
туальна тоді слов’янофільська (й панславістська) теза про «зраду 
Польщею ідеалів Слов’янщини» набула в історичних працях га
личан значного поширення. Водночас такий же актуальний для 
слов’янофілів мотив протиставлення допетровської Московії та 
пореформеної Росії в галицькій історіографії не знайшов відгуку.

Особливого розповсюдження в Галичині набула теза про 
особливий історично-цивілізаційний розвиток слов’янства й про
тиставлення його західноєвропейському світу. Європа і
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Слов’янщина, Захід і Схід, католицько-германський та православ
но-слов’янський світ постають у галицькій історіографії як спо
конвічні цивілізації-антагоністи. Більшість галицьких інтелектуа
лів ототожнювала себе зі Сходом, слов’янсько-православною ци
вілізацією. Проте мали місце випадки, коли галицькі вчені праг
нули до самоототожнення із західноєвропейською цивілізацією, 
до поінтерпретування національної історії як інтегральної складо
вої загальноєвропейського історичного процесу. Слов’яно
фільський дискурс, таким чином, поставав вагомим ідейним 
стимулом для розвитку історичної думки в Галичині. 
Слов’янофільство стало для галичан першим виявом національної 
ідеї, засобом рекомпенсацїї почуття цивілізаційної меншовартості 
[211:235].

Зазначимо, що одним із найбільш визначальних чинників 
розвитку історіографії Галичини був польський національний рух 
та польська історична думка. Як відомо, поляки впродовж всього 
XIX ст. домінували у суспільно-політичному, соціально-еконо
мічному та культурно-науковому житті краю. Більшість течій та 
напрямів польського руху дотримувались програми реставрації 
«історичної Польщі» у кордонах до 1772 р., за якою вся Галичина 
розглядалась як споконвічна етнічна та «історична» польська те
риторія. У польській суспільно-політичній думці потракговано 
галицьких русинів як регіональний різновид польського народу, 
яких від решти поляків відрізняв лише греко-католицький обряд; 
їхня розмовна мова вважалася діалектом польської.

В науково-інтелектуальному житті Галичини першої поло
вини XIX ст. неподільно домінувала польська історіографія, яка в 
організаційному та ідейно-концептуальному відношенні не стано
вила цілісної структури. У ній вирізнялись різні за своєю ідейно- 
політичною та науково-мегодологічною спрямованістю течії та 
напрями, що у 1870-1880-х рр. оформились у львівську, краківсь
ку та варшавську науково-історичні школи. В українській науці 
сформувався стереотип, що вся польська історіографія та громад
ськість у XIX ст. цілком заперечувала сам факт існування русинів
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(українців) як окремої, самостійної від поляків етнонаціонапьної 
спільноти. Загалом таке твердження відповідає дійсності, але вод
ночас не варто забувати про наявність в тогочасному польському 
русі й протилежної течії, яку можна назвати українофільською. 
Однак ці прояви українофільства в польському інтелектуальному 
русі радше поодинокі винятки. Переважала позиція невизнання 
русинства-українства як самостійного національно-культурного 
явища.

У польському середовищі не існувало єдиного, усталеного 
погляду на історичне минуле Русі (України). Рецепція української 
історії в польській історіографії на сьогодні є темою малодослі- 
дженою, вона потребує детального об’єкгивного вивчення. Серед 
польських інтелектуальних кіл побутували різні, інколи навіть 
взаємовиключні концепції, теорії та положення стосовно історич
ного минулого руських (українських) земель. З-поміж них варто 
назвати насамперед ті, які спричинили опозиційні концептуальні 
положення галицької історіографії. До таких відносимо: твер
дження про споконвічну польськість галицьких земель, захоплен
ня* Галичини Польщею вже у XII ст., постулати про споконвічний 
русько-польський антагонізм, «цивілізаційну місію» Польщі на 
руських землях, добровільний характер Люблінської унії, роль 
Польщі як «заборола Європи» проти татарської та турецької екс
пансії, бунтарсько-розбійницький характер козацького, гайдама
цького та опришківського рухів, приватно-особистісні мотиви по
встання Б. Хмельницького, твердження про новочасний русинсь
кий рух як «австрійську інтригу» й «вигадку графа Стадіона» то
що. Додамо, що в інтерпретації руської історії відчутною була рі
зниця поглядів між польськими фаховими істориками та громад
сько-культурними діячами. І. Франко з цього приводу зазначав, 
що «польські історики тверезіше дивилися на хиби Польщі і на 
руську справу, як загал теперішньої польської публіки» [477:353]. 
Все-таки історичний процес на руських землях польські вчені 
тлумачили як частину польської історії.
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Як відомо, польська історіографія у XIX ст. була самостій
ною структурою з розгалуженою системою навчально-освітніх, 
культурних та наукових інституцій, з належною матеріально- 
видавничою базою й кадровим потенціалом, розробленими нау
ково-методологічними підходами. Домінуюче становище поляків 
у всіх сферах галицького життя породило серед русинів феномен 
полонофільства. У першій половині XIX ст. полонофільство ста
новило провідну течію національного руху галицьких русинів. 
Русини-полонофіли ідентифікували себе формулою «gente 
Rutheni, natione Роїопі» (русини за походженням, поляки за націо
нальністю) [461:186]. У цей час еволюційного етапу Полонофільс
тва не оминули більшість галицько-русинських національних дія
чів, навіть і ті історики, що згодом стали завзятими полонофобами 
(Д. Зубрицький, Б. Дідицький). У польських конспіраціях розпо
чинали свою діяльність діячі «Руської трійці» [415:104-108]. Зро
зуміло, що виникнення русинської національної історіографії 
спричинило гострий ідейно-науковий конфлікт з польською істо
ричною наукою. Якщо говорити про вплив польської історіогра
фії на русинську, to  він мав здебільшого конфронтаційний харак
тер, адже основні положення галицько-русинських істориків по
ставали антитезою до відповідних постулатів польських вчених. 
Польська історіографія була стимулом та взірцем для галицьких 
інтелектуалів у створенні власної версії русинської національної 
історії. Загалом увесь історіографічний процес Галичини XIX ст. 
проходив під знаком гострої полеміки між польськими та русин
ськими вченими. Характерна риса більшості монографічних 
праць істориків-галичан — спростування польських історіографі
чних положень. Спочатку (перша половина та середина XIX ст.) 
предметом дискусій поставав сам факт окремішності русинського 
народу, наявності в нього власного історичного досвіду. Згодом, у 
другій половині століття, коли ствердна відповідь на перше пи
тання стала очевидною, предмет дискусій перемістився у площи
ну ретроспективи польсько-руських взаємин та інтерпретації 
окремих історичних проблем. Галицькі історики майже одностай
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но підтримали й поглибили слов’янофільсько-панславістську тезу 
про «історичну похибку» Польщі —  зраду «слов’янської ідеї» й 
західноєвропейський історично-цивілізаційний вибір. Все-таки 
було б перебільшенням твердити, що польсько-русинські наукові 
взаємини у Галичині мали лише конфронтаційний характер. Зна
ходимо достатньо наукових контактів, що давали плідні наслідки 
для представників обох сторін. Показовим прикладом може слу
гувати результативна співпраця І. Вагилевича з А. Бельовським 
[279:32,64,68]. Варто додати, що галицька історична думка вели
кою мірою набувала наукових форм й переймала новітні віяння 
європейської філософсько-історичної думки саме завдяки польсь
кій історіографічній науці. Не менш плідно галицькі історики 
співпрацювали із вченими інших слов’янських народів, особливо 
із чеськими та словацькими «будителями», насамперед 
П. Шафариком, К. Запом, Я. Коубеком, В. Ганкою, Я. Колларом, 
Ф. Яхімом, К. Гавлічек-Боровським та ін. [245:180-195]. Вплив 
чеських славістів особливо відчутний в інтерпретаціях галичана
ми ранньослов’янської історії. Помітно позначилася на розвитку 
історичної думки Галичини і німецько-австрійська історіографія, 
насамперед праці Й.-Х. Енгеля «Історія Галича й Володимира» 
(1792) та «Історія України і українських козаків» (1799) [406:222- 
227].

На окрему увагу заслуговує питання про особливості науко
вого стилю галицьких істориків XIX ст. Зазначимо, що у галиць
кій соціогуманітарній науці до І. Франка та М. Грушевського не 
було вироблено єдиних та загальновизнаних критеріїв науковості, 
в тогочасних історичних працях легко помітити хаотичний сти
льовий еклектизм. Історики здебільшого безсистемно поєднували 
елементи наукового, публіцистично-полемічного, популярного й 
літературно-белетристичного стилів викладу. Цей факт не дає нам 
змоги чітко ідентифікувати історичні праці за жанрово-стильовою 
приналежністю. Вважаємо, що при оцінюванні цих історичних 
текстів недоречно застосовувати критерії науковості, вироблені 
згодом школою М. Грушевського. Варто підкреслити, що для ба-
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гатьох істориків Галичини аналізованого періоду ідеалом науко
вості була збелетризована розповідь про минуле, інколи на під
ставі неперевірених критикою джерел. Чимало праць є просто 
компіляціями творів інших авторів. Для галицького читача пере
конливість постулатів історичної праці залежала не стільки від 
джерельно-доказової аргументації, скільки від літературного хис
ту й доступності стилю автора. Все це було типовим для історіо- 
писання доби романтизму — носіїв позитивістського ідеалу нау
ковості у Галичині було небагато. До останніх можемо зарахувати 
І. Шараневича та — із суттєвими застереженнями —  А. Петруше- 
вича. У працях більшості ж істориків спостерігаємо переплетіння 
різноманітних стилів наукового мислення та способів історіопи- 
сання: середньовічно-провіденціалістського, просвітницького,
романтичного, позитивістського. Загал галицьких вчених- 
істориків —  це, за висловом Д. Дорошенка, «автодидакта» на полі 
історичних досліджень, для яких історичні студії були ще аматор
ськими зацікавленнями, а не професійним заняттям [284:181]. 
Тільки деякі з них (В. Ільницький, І. Шараневич, О. Барвінський) 
здобули належну фахову освіту. До цього варто додати, що перші 
галицькі вчені (І. Могильницький, діячі «Руської трійці») ще не 
відокремлювали історію від словесності, етнографії, географії та 
інших соціогуманітарних дисциплін. Вони мислили історію як 
складову «всеохоплюючого українознавства».

Галицька науково-історична спадщина XIX ст. підпадає під 
означення національна історія. Сучасні вчені під цим поняттям 
розуміють особливий тип історичної свідомості та спосіб інтер
претації історичного минулого, характерний для більшості наро
дів в добу націотворення. Однією з ключових універсальних 
ознак національної історії є визнання за народом-нацією та націо
нальною державою виключного права бути головним суб’єктом 
історичного процесу. У випадку із руською історією це означало, 
що її головним суб’єктом поставали руський народ-нація та русь
ка державність. Незмінною рисою національної історії є також 
моноетнічність, яка у даному випадку означала, що русини поста

38



вали виключно єдиними творцями та дійовими особами свого іс
торичного минулого. Участь іноетнічних та інокультурних еле
ментів у національному (тобто руському) історичному процесі, як 
правило, замовчувалась або маргіналізувалась, а якщо і визнава
лась, то лише у негативному, непривабливому світлі; про позити
вну роль діяльності «інородців» на руських землях не йшлося. 
Сама присутність чужоземців у руському етнічному просторі 
тлумачилась здебільшого як «пригноблення», «утиск», «визиску
вання», а будь-яка форма входження руських земель до складу 
інонаціональних чи наднаціональних (неруських) державних 
утворень трактувалась як «окупація», «завоювання», «поневолен
ня» тощо. Типовими ознаками національної історії загалом є гі
перболізація позитивних рис, ідеалізація образу власного народу- 
нації й демонізація образу «чужих», «ворогів», тобто народів- 
антагонісгів. Згідно з цим, галицька історична думка пропагувала 
усталені негативні стереотипи та упереджене ставлення стосовно 
поляків, євреїв, німців, тюркських народів, росіян тощо. їм проти
ставлявся ідеальний образ русинів, національний характер яких 
поставав втіленням всіх найкращих людських чеснот та мораль
них якостей. Тут варто відзначити ще одну характерну рису наці
ональної історії -  сприйняття всіх історичних явищ та персоналій 
у жорсткій системі координат «свій-чужий», що в галицькій істо
ричній думці набувало форми дихотомії «руський-неруський». 
Понятія «чужий», «неруський», як правило, набували значення 
«ворожий». Характеристика «своїх», «руських» історичних пер
соналій підпорядковувалась системі уявлень «герой-антигерой» 
національної історії: «герой» якщо і мав якісь непривабливі риси, 
то на них не акцентовано уваги, так само як не наголошувано на 
позитивних рисах «антигероя». Останній, як правило, виступав у 
формі «зрадника», «віровідступника», «перекинчика» тощо. Від
значимо, що все викладене вище характерне для національних іс- 
торіографій доби націотворення. Таким чином, галицька історич
на наука XIX ст. за своїм способом осмислення історичного ми
нулого типологічно належить до національних історій.
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2.2 . Взаємозумовленість науково-історичної кон
цепції та національно-політичних засад учених-

русофілів

Національний рух галицьких русинів упродовж всього 
XIX ст. проходив, як відомо, під знаком боротьби декількох наці
онально-політичних течій — полонофільскої, австро-рутенської, 
русофільської, народовської, кожна з яких пропонувала власну 
модель національної ідентичності. Оскільки історична свідомість 
є одним із основоположних компонентів національної ідентично
сті, то представники кожної із вищеназваних течій національного 
руху прагнули науково обґрунтувати історичну легітимність саме 
своєї моделі національної ідентичності. Звідси лідери основних 
течій намагалися мати репрезентантів в історичній думці, які б 
виробили співзвучну з їх основними національно-політичними за
садами концепцію власної національної історії. Науково- 
теоретичні та ідейно-концептуальні полеміки та дискусії між 
представниками цих течій з приводу рецепції національної історії 
складають головний зміст процесу становлення й розвитку істо
ричної науки у Галичині XIX ст.

В українській історичній науці неоднозначно вирішується 
питання про так звану австрорусинську течію, яку ще називають 
австрофільською, русинофільською або рутенською. Згідно з по
ширеною в історіографії думкою, прихильники цієї течії плекали 
ідею про окрему галицько-руську народність, пропагували надмір
ний лоялізм до Габсбурзького двору, відзначалися суспільно- 
соціальним консерватизмом та псевдоаристократизмом, запере
чували ідею етнонаціональної.єдності галицьких русинів та над
дніпрянських українців тощо. Такі погляди призводили до уза
гальнень, що австрорусинство було наскрізь реакційним суспіль
но-політичним явищем [339:12-13]. Ці висновки-стереотипи, що 
перекочували в українську науку найперше із публіцистичних 
праць М. Драгоманова та І. Франка, окремі науковці піддають 
сьогодні спростуванню. Найбільш влучну та вичерпну оцінку на
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званому суспільному феномену, на нашу думку, дав М. Мудрий, 
який запропонував вважати нетотожними терміни австрорусинст- 
во та австрофільство, розрізняти вузьке й широке значення термі
на. Учений виділив чотири етапи розвитку авсгрорусинства, на 
кожному із яких воно зазнавало суттєвих видозмін та перетворень 
[377:537]. Звідси, як пише цей дослідник, австрорусинство у вузь
кому значенні слова —  це система поглядів, згідно з якими авст
рійський цісарський двір через посередництво греко-католицької 
церкви мав виконувати роль опікуна галицьких русинів; у широ
кому значенні —  це уявлення про Відень як тактичного союзника 
в боротьбі за національні інтереси русинів. Австрорусинство у 
цьому другому значенні та австрофільство є синонімами 
[377:537]. М. Мудрий підкреслює, що австрорусинство стало по
родженням австро-габсбурзького лоялізму галичан, а не формою 
їхньої етнонаціональної ідентичності. Одразу додамо, що аналіз 
науково-історичної спадщини галицьких вчених повністю підтвер
джує наведений вище висновок. Проект окремої галицько- 
русинської нації був неприйнятний для галичан насамперед тому, 
що у такому випадку вони не мали б змоги протистояти польсь
кому національно-культурному впливу [309:110]. Звідси всі їхні 
інтелектуальні зусилля спрямовувалися на пошук ширшої форми 
національної ідентичності, яка дала б змогу протистояти полоні- 
заційному натиску. «Суто «руська» версія галицької історії, —  
вважає Я. Грицак, —  не задовольняла психологічних потреб га
лицької руської інтелігенції, котра потребувала історії такої наці
ональної спільноти, яка була б рівна польській як за своїм розмі
ром, так і за історичною славою і величчю» [268:84]. Правда, як 
зауважив О. Турій, у 1848 р. все-таки мала місце єдина спроба 
партикулярно-рутенського потрактування історичного минулого 
галицьких русинів у їхній першій петиції до цісаря від 19 квітня 
[464:136]. Однак це було здійснено у формі суто політичного до
кумента, подальшого науково-історичного обґрунтування й по
ширення ця ідея не набула. Тому вести мову про австрорусинство 
як про окрему течію галицької історичної думки не доводиться.
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Водночас слід визнати, що ідейно-світоглядні засади австро- 
русинства певним чином відбилися на історичній свідомості га
лицьких інтелектуалів та позначились на стилі викладу їхніх істо
ричних праць. Конкретними виявами такого впливу були присвя
чування історичних монографій віденським імператорам, підкре
слено лояльне ставлення до Габсбурзького двору та Австрійської 
держави в цілому, гіперболізована увага до нечисленних історич
них фактів русько-австрійських взаємин, возвеличення особистих 
чеснот та достоїнств тогочасних і давніх представників Габсбур- 
зької династії, однозначно позитивна інтерпретація ролі Австрії в 
руській історії. Такі акценти не мали вирішального впливу на 
процес наукового осмислення й формування концепції історично
го минулого. Отже, ідеологія австрорусинства не стала платфор
мою для побудови окремої моделі етнонаціональної ідентичності 
з відповідною історичною концепцією.

У 1848 р. мала місце спроба історичної легітимізації полоно- 
фільскої течії русинського національного руху. Полонофільська 
версія національного минулого опиралась на твердження, що га
лицькі землі первинно належали Польському королівству, але бу
ли завойовані київським князем Володимиром Великим й згодом 
відвойовані польським королем Казимиром Великим [268:84]. 
Тут варто наголосити на окремих публікаціях у часописі «Днев
ник Руський», а також брошурах К  Ценглевича та А. Добчансь- 
кого. Однак вони мали суто публіцистичний характер з відверто 
політичним спрямуванням. Як слушно застерігає О. Турій, погля
ди полонофілів не слід ототожнювати із польськими концепціями 
[464:136]. В дореволюційний період полонофільство втратило 
значення вагомого чинника русинського національного руху. Зга
дана епізодична спроба потрактувати історичне минуле руських 
земель із полонофільських позицій не набула подальшого розвит
ку. Можливості конструювання полонофільської версії національ
ної історії, як зауважує Я. Грицак, були досить обмежені через 
конфесійні та соціальні відмінності між польським та русько- 
українським суспільством [268:84]. Публікації К  Ценглевича та
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д. Добчанського —  через публіцистичний характер, політичну 
спрямованість та науково-пізнавальну малозначущість —  не мо
жуть слугувати підставою для твердження про наявність в гали
цькій історичній думці окремої полонофільської течії. Полонофіль
ство в Галичині також, як бачимо, не спромоглося виробити пов
ноцінну й науково обґрунтовану концепцію національного мину
лого русинів. Науковою підставою для полонофільських діячів 
слугувала власне польська національна історіографія. Певний 
внесок у розвиток національно-політичної ідеології та історичної 
думки полонофіли все-таки здійснили. Російський історик І. Фі- 
левич зазначив, що «найбільш ревними проповідниками відособ
лення південної Русі від північної були тоді члени Руського Собо
ру і сам термін «окремішність» у тому розумінні, в ж ому вжива
ють його сьогоднішні представники «українсько-руської теорії», 
появився вперше на сторінках «Руського Дневника» [468:106]. 
Отже, полонофіли певною мірою спричинилися до утвердження 
ідеї про етнонаціональну окремішність русинів (малоросів) від 
великоросів. Хоча полонофільська, ж  і австрорусинська течії на
ціонального руху не мали вагомого ідейно-теоретичного впливу 
на перебіг історіографічного процесу в Галичині. Головними учас
никами галицького науково-історичного дискурсу стали вчені ру
софільського та українофільського спрямувань. Представники са
ме цих двох останніх течій спромоглися виробити власні концеп
ції національної історії.

У другій половині XIX ст. найбільш вагомим чинником у 
розвитку галицької історичної думки та й національного руху в 
цілому стало русофільство ж  суспільно-світоглядний феномен, 
яке в українській науці здебільшого називають москвофільством, 
а інколи — старорусинством. Навіть у сучасних наукових працях 
можна спостерегти стереотипні міркування про русофільство як 
явище наскрізь реакційне, про його репрезентантів ж  національ
них ретроградів та зрадників свого народу. Виходячи із аналізу іс
торіографічних джерел, ми поділяємо точку зору науковців 
(О. Аркуша, О. Киричук, М. Мудрий), які вважають русофільство
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органічною частиною національного руху галицьких русинів, за
кономірним перехідним етапом у становленні його ідейно- 
світоглядних засад. Названі вище дослідники переконливо дове
ли, що «общеруська» ідентичність, пропагована прихильниками 
русофільства, не ототожнювалася ними із власне російською (ве
ликоруською). Під поняттям руський, «общеруський» галицькі 
русофіли розуміли увесь східнослов’янський панруський простір і 
при цьому усвідомлювали етнокультурну, мовну та історичну са
мобутність окремих його регіонів. Таких на всеруському просторі 
вони виділяли два —  малоруський (південноруський) та велико
руський (північноруський), а в окремих випадках вказували ще 
третій —  білоруський. Галицькі русофіли ідентифікували себе з 
малоросами, а не великоросами, а свій край —  Галичину —  вва
жали частиною саме Малої (Південної) Русі. Отже, «малорусь- 
кість» для них, як і «великоруськість», була формою регіональної 
ідентичності, а «общерусизм» —  загальнонаціональної свідомос
ті. Русофіли усвідомлювали деякі мовно-культурні відмінності 
між малоросами і великоросами, однак не надавали їм істотного 
значення. У працях галицьких русофілів знаходимо чимало при
кладів, коли вони відверто заперечували свою тотожність із Вели
кою (Північною) Руссю, Росією чи Московщиною. За нашими 
спостереженнями, для русофілів характерна своєрідна ієрархія 
ідентичностей, у якій легко виділити декілька рівнів самоіденти- 
фікацїї: регіональний («галицько-руський», «авсгро-руський»); 
мегарегіональний («південноруський», «малоруський»); загаль
нонаціональний («общеруський», «руський світ»); цивілізаційний 
(«всеслов’янський», «слов’янський світ»). У своїй діяльності (у 
тому числі і науково-історичній) русофіли акцентували увагу на 
тому чи іншому рівневі ідентичності у залежності від тактичної 
ситуації.

Москвофіли ж, згідно із загальноприйнятою в українській іс
торіографії думкою, ототожнювали галичан із власне росіянами 
(великоросами); вони усвідомлювали, але ігнорували мовно- 
етнічну окремішнісгь перших від других. Тому, на думку О. Ар
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куші та М. Мудрого, русофільство варто відокремлювати від мос
квофільства, оскільки для першого характерна панруська («обще- 
руська»), а для останнього — великоруська (власне російська) на
ціональна ідентичність [211:267].

У працях деяких дослідників та публіцистів вживався термін 
старорусинство —  як синонім русофільства. Повне їх ототожнен
ня не є, на нашу думку, оправданим. Основу старорусинства як 
світоглядної системи становили уявлення про традиційний, роз
мірений ритм життя й культурно-історична орієнтація на давньо
руську спадщину. Можна сказати, що старорусинство поставало 
законсервованою, спізнілою у часі формою середньовічно- 
барокового світосприйняття. Для старорусинів характерні неро
зуміння та повна ізоляція від модернізаційних процесів й усіх но- 
вочасних реалій. Національна самоідентифікація старорусинів бу
ла архаїчною та вкрай невиразною. Як зазначив О. Середа, старо- 
русинські діячі різко відмежовувались від польських націотвор- 
чих концепцій. Натомість чіткої відповіді на запитання, де ж про
ходить північний і східний кордони їхньої уявної батьківщини, 
вони не давали [424:204]. Старорусинський світогляд був, як на 
нашу думку, радше сукупністю суспільно-політичних, соціаль
них, культурних та духовно-етичних уявлень і переконань, ніж 
формою національної самоідентифікації. У другій половині 
XIX ст. переважна більшість діячів із старорусинським світогля
дом прийняла панруську ідентичність. Звідси про них ми можемо 
говорити як про русофілів. Але водночас серед старорусинів були 
і такі, що поділяли національно-політичні постулати українофілів. 
До них можемо віднести історика С. Качалу. Аналіз науково- 
історичних текстів XIX ст. дає нам підстави частково не погоджу
ватися із поширеною точкою зору, за якою старорусинство пере
дувало русофільству чи виступало початковим етапом формуван
ня останнього. ьНГ- •

Найбільш прийнятну характеристику аналізованої течії за
пропонували, на наш погляд, О. Аркуша та М. Мудрий, які вва
жають доцільним враховувати таку ієрархію термінів-понять: ста-
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рорусини -  коли вдеться про означення певної генерації галиць
ких діячів із притаманним їм специфічним світоглядом; русофіли -  
для підкреслення панруських настроїв серед більшої частини 
представників цієї генерації; москвофіли -  для позначення нечис
ленної групи осіб старорусинського кола, які орієнтувалися влас
не на Росію, виразно бачили різницю між Україною і Росією, але 
водночас заперечували її [211:234]. В історіографічних дослі
дженнях М. Вальо, І. Колесник та ін. представників цієї останньої 
течії названо ісгориками-«москвофілами» [455:317; 311:237]. Мо
сквофілами, на нашу думку, можна називати тих істориків, які 
вважали галичан росіянами-великоросами, а своє" національне 
минуле -  власне російською історією. Серед відомих галицьких 
істориків XIX ст. репрезентантів такого підходу не зустрічаємо. 
Лише на зламі XIX і XX століть у працях і виступах молодого по
коління вчених (М. Антоневич, В. Дудикевич, О. Марков, О. Мон- 
чаловський, Ф. Свистун) проявляються тенденції еволюції цих 
вчених від «общерусизму» до відвертого москвофільства [309:89]. 
Остаточно москвофільська течія галицької історико-публіцис- 
тичної думки сформувалась вже у XX ст., і тому ця тема виходить 
за межі хронологічних рамок нашого дослідження. Застосовувати 
назву москвофіли для означення розглянутої вище течії в галиць
кій науково-історичній думці XIX ст., на наш погляд, не варто, 
адже національну свідомість та спосіб бачення національної істо
рії її представниками ми не можемо характеризувати як москво
фільські. Знакові постаті цієї течії (Д. Зубрицький, Я. Головаць- 
кий, Б. Дідицький, І. Шараневич, А. Петрушевич, В. Площансь- 
кий, Т. Ріпецький) належали до русофільства, а не москвофільст
ва. Саме назву «русофільська» вважаємо прийнятною для позна
чення цієї наукової течії, оскільки вона найбільш адекватно відо
бражає способи національної самоідентифікації та потрактування 
національного минулого її репрезентантами. Назву старорусини 
також можемо вважати придатною для позначення окресленого 
кола істориків. В історичній свідомості майже кожного із назва
них вище вчених більшою чи меншою мірою проглядаються риси
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старорусинського світогляду. Термін історики-старорусини варто 
вживати у тих випадках, коли хочемо підкреслити не панруську 
національну орієнтацію, а їхні консервативно-традиціоналістські 
форми світоглядних уявлень про історичне минуле. Поняттям іс
торики-старорусини молена охопити і тих вчених, для яких непри
таманною була виразна панруська національно-політична орієн
тація. Тому найбільш точними вважаємо назви-означення старо- 
русинсько-русофільська течія галицької історіографії та вчені ру- 
софільсько-старорусинського спрямування.

Серед головних ознак цієї наукової течії виділяємо такі: пан
руська як загальнонаціональна, а малоруська, південноруська, ав- 
стро-руська, галицько-руська як регіональні форми ідентичності; 
означення власної національної історії як «общеруської»; рецеп
ція свого національного минулого як історичного процесу на всіх 
східнослов’янських землях включно із Московською державою; 
ототожнення етнонаціонального (руськість) та релігійно- 
конфесійного (православ’я) чинників історичного процесу; погля
ди на давньоруську добу ж  на мірило вартості всіх інших історич
них періодів та епох, а на Київську Русь — ж  на своєрідний ета
лон, форму ідеальної державності та суспільства. Історики- 
русофіли відрізнялися від своїх ідейних опонентів (народовців) 
провіденціалістським тлумаченням історії. Керуючись своїми 
псевдоаристократичними переконаннями, русофіли вважали 
суб’єктом історичного процесу не народ в цілому, а лише його 
вищі, аристократичні класи та суспільні групи. В їх науковому 
світобаченні домінував погляд на історію ж  на діяння видатних 
осіб. У викладах політичної та соціальної історії доволі помітним 
є пріоритет першої. Належну увагу русофіли приділяли церковно- 
релігійній історії, висвітлюючи її переважно з тенденційних анти- 
католицьких та антиуніатських позицій. Церковно-конфесійне 
протистояння вони мислили ж  невід’ємну складову національно- 
політичної боротьби.

Ключовим поняггям у працях вчених-русофілів виступає так 
званий руський світ («русский мир»), яким охбгіленб увесь панрусь-
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кий, східнослов’янсько-православний простір. У нього вони вкла
дали не лише державно-політичний (Київська Русь та її наступни
ки) чи етнонаціональний зміст. Руський світ був для русофілів пе
редовсім цивілізаційним, духовно-культурним простором, із яким 
вони себе повністю ототожнювали. Понятгя-терміни руський світ 
та Русь, що є у їхніх працях абсолютними синонімами, здебільшо
го не мають якогось конкретного, чітко означеного наповнення 
(етнонаціонального, державно-політичного, культурно-духов
ного), а виступають з абстрактним чи напівмістичним значенням 
(як, наприклад, часто вживане «свята Русь»). v

Через низький рівень розвигпсу у той час наукових знань та 
освіти русофільські інтелектуали були недостатньо зорієнтовані в 
геополітичних, історичних, географічних, етнокультурних реалі
ях, що особливо проявилося у інтерпретаціях історії північно- 
східних регіонів руського світу. Про поверховість їхніх знань свід
чить хоча б такий факт, що східну етнографічну межу руського 
етнонаціонального простору вони прив’язували до різних геогра
фічних об’єктів -  Дніпра, Уралу, Амуру. Невизначеністю, непо
слідовністю та суперечливістю відзначалися русофільські інтер
претації проблеми культурно-етнографічних відмінностей скла
дових панруського простору —  Великої, Малої та Білої Русі. Як 
правило, спектр висловлювань будь-кого із авторів окремо взятої 
історичної праці того часу давав змогу вважати його прихильни
ком як цілковитої етнокультурної тотожності малоросів із вели
коросами, так і їх окремі шності. Варто погодитись із тими дослід
никами, які твердять про змінність, очевидну аморфність та бага
тозначність національно-світоглядних переконань русофілів 
[211:235]. Так, О. Киричук констатує відсутність у них єдиної чіт
кої формули та розмитість уявлень щодо значення терміна русь
кий, що дозволяло вкладати у його зміст змінювані, а деколи і 
взаємосуперечливі національно-політичні орієнтації [309:40]. Це 
засвідчує відсутність у русофілів єдиних, загальноприйнятих, чіт
ко вироблених я науково обґрунтованих уявлень та переконань 
про свою національну ідентичність. «Руськісгь» у будь-якому
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значенні передбачала відмежування від «польщизни» й асоціюва
лась із східнослов’янською людністю та православним обрядом. 
І.-І7. Химка переконливо пише про те, що старорусини спромог
лися на негативну дефініцію русинства (заперечення полонізму), а 
не позитивну [481:370]. Завершене, чітко окреслене й науково об
ґрунтоване бачення руської ідентичності їм так і не вдалося виро
бити. Тому у їхніх наукових і публіцистичних працях назви Русь, 
руський потрактовані неоднозначно. Коли пріоритетним завдан
ням русинських науковців обох течій поставало спростування 
польських історіографічних та політичних концепцій, то питання 
про чітку конкретизацію руської ідентичності вони не вважали 
найбільш актуальним і тому не висували його на перший план. З 
усією гостротою та категоричністю ця проблема постала лише у 
1890-х рр., що призвело до подальших ідейних трансформацій та 
розколу русофільства як єдиної течії [211:245-251]. Панрусизм 
став для русофілів універсальною, об’єднуючою формулою, яка 
ще залишала простір для подальшого маневру в бік будь-якої із 
двох взаємовиключних свідомостей -  українофільської та відвер
то москвофільської. У своїх твердженнях про всеруську етнонаці- 
ональну єдність вони опирались більшою мірою на інтуїтивні 
здогадки, абстрактні умовиводи та власну фантазію, ніж на нау
кові аргументації.

У питанні про геополітично-цивілізаційні орієнтири русофі
ли стояли на однозначно антизахідницьких позиціях. Європейсь
кий Захід («римсько-католицький світ») поставав у їхніх світогля
дних уявленнях уособленням агресивно-ворожого до слов’ян
ського світу середовища, цивілізацією-антагоністом стосовно 
нього. Тому будь-які форми західноєвропейського (особливо гер
манського) впливу на історію слов’ян вчені-русофіли розцінюва
ли як вияв європейсько-католицького експансіонізму на 
Слов’янщину. У такому контексті вони вдавались до гострих ви
падів на адресу Польщі за «зраду Слов’янщини» та культурно- 
цивілізаційне зближення, із германсько-католицьким світом. Вод
ночас аналіз науково-монографічних праць і публіцистичних ви
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ступів русофільських інтелектуалів не дає нам підстав вважати їх 
орієнталістами в сенсі світоглядно-цивілізаційної орієнтації. їхні 
уявлення про Схід були досить неоднозначними та непослідов
ними —  все, що виходило за рамки так званого «слов’яно- 
руського світу», вони розцінювали як «дику азіатчину», агресив
но-вороже налаштовану до «руського світу», й таку, що прагне 
захопити та поглинути його. У цьому контексті помітний так зва
ний «антитюркський синдром» —  особливо упереджене ставлен
ня до всіх тюркських племен і народів, стереотипне уявлення про 
них як про «хижих і диких» агресорів стосовно руських земель. 
Легко спостерегти, що для русофілів характерне однаково упере
джене ставлення як до європейського Заходу, так і до не
слов’янського азіатського Сходу. Панславістські та слов’яно
фільські переконання у старорусинсько-русофільському інтелек
туальному середовищі набули специфічної форми -  панрусизму, 
котра значно зближувала русофілів із російським панславізмом і 
деякою мірою протиставляла їх австрославістам. Важливо наго
лосити, що галицькі русофіли акцентували увагу не на все
слов’янській, а саме на східнослов’янській -  все руській -  єдності.

Історичний чинник відігравав помітну роль у русофільській 
ідеології. Історична легітимність, опертя на тяглість історичної 
традиції у рецепції будь-якого суспільно-політичного чи духовно- 
культурного явища — це характерні риси старорусинсько- 
русофільського світогляду. Такі атрибути «старої Русі», як схід
ний церковний обряд, церковнослов’янська мова, етимологічний 
правопис, символізували для русофілів генетичний зв’язок із се
редньовічною минувшиною. Не приймаючи модернізаційних 
процесів, вони всіляко прагнули зберегти середньовічні «старору
ські» релігійні, культурні, суспільно-політичні традиції, щоб захи
стити себе ними від тенденцій нового часу. Традиціоналістський 
світогляд старорусинів був своєрідною відповіддю на виклик мо
дерної доби. За висловлюванням О. Киричук, русофільська ідео
логія була спрямована на консервацію оберненого в минуле ста
роруського архетипу [309:47]. Для русофілів «історичність» ви
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ступала мірилом вартості та критерієм оцінки всіх суспільних 
явищ. Русофільські діячі небезпідставно називали себе ще «істо
ричною» партією. Варто додати, що серед широких кіл галицько
го суспільства вони створили собі імідж «старої», історично- 
легітимізованої партії, в той час як їхніх опонентів -  народовців -  
вважали «новою», «молодою» партією.

Формування русофільської течії галицької науково- 
історичної думки й творення русофільської концепції національ
ної історії —  це складні, довготривалі, багатоеталні та суперечли
ві процеси, нерозривно пов’язані із генезою русофільства як ідей
но-світоглядної доктрини та суспільно-політичної течії. О. Арку
ша та М. Мудрий запропонували схему періодизації організацій
ного розвитку русофільства, виділивши такі чотири етапи: пер
ший -  1848-1870 рр.; другий -  1870-1890 рр.; третій -  1890- 
1900 рр.; четвертий —  1900-1914 рр. [211:236-256]. Ця періодиза
ція побудована на основі аналізу інституційного розвитку та ідео
логічної еволюції русофільства в цілому, й тому вона, зрозуміло, 
не може відобразити усі особливості розвитку цієї наукової течії. 
Запропонована О. Киричук схема періодизації науково-видав
ничої діяльності Ставропігійського інституту глибше, на нашу 
думку, характеризує саме генезу русофільської науково- 
історичної течії. У цій схемі виділено чотири етапи: перший-  
1829 р.-середина XIX ст.; другий -  середина XIX ст.-друга поло
вина 1860-х рр.; третій -  1863-1890 рр.; четвертий -  1890-1914 рр. 
[309:81-82].

Перший етап за цією схемою (його, на нашу думку, доцільно 
назвати етапом зародження русофільської історичної думки) 
пов’язаний насамперед із діяльністю Д. Зубрицького, якого в 
українській науці вже традиційно й цілком оправдано вважають 
ідейним натхненником галицького русофільства й основополож
ником систематичних наукових студій історії в Галичині 
[392:120]. Вихідне положення історичних праць цього вченого 
було однозначним: історичне минуле галицького краю є інтеграль
ною складовою «всеобщей русской истории» [104:11]. Під остан-
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ньою він розумів історичний процес на всіх руських (тобто схід
нослов’янських) землях. І хоч більшість його праць тематико
проблемно не виходили за рамки регіональної історії («частной 
галицкой истории»), вчений все-таки відмовляв ш у праві вважа
тися самодостатнім предметом дослідження й самостійною нау
ковою дисципліною. Д. Зубрицький неодноразово акцентував на 
тому, що історію галицького краю не можна зрозуміти поза «об- 
щеруським» контекстом: «Відділити історію галицьку від історії 
інших руських володінь є неможливо, що замах цього роду був би 
смішним, а вимога безглуздою» [104:10]. Подібними тезами і по
ложеннями Д. Зубрицький засадничо окреслив русофільську істо
ричну концепцію. Від них відштовхувались і наступні науковці- 
русофіли в подальших спробах формування власної концепції на
ціональної історії.

В інтерпретаціях деяких науковців зустрічаємо твердження, 
що Д. Зубрицький вважав галичан відгалуженням російського на
роду, а їхнє історичне минуле трактував невід’ємною частиною 
російської історії [392:142]. Аналітичне прочитання його праць 
приводить до застережливих міркувань, що «общеруську» іден
тичність Д. Зубрицького не можна ототожнювати із російськістю 
у сучасному розумінні. Цей вчений ще не мислив категоріями мо
дерної національної свідомості і не сприймав їх органічно. Для 
його світогляду характерні середньовічні династично-підданські 
та станово-аристократичні форми самоідентифікації. Безумовно, 
Д. Зубрицький після розриву із польським рухом ідентифікував 
себе як «русского», однак його «русскость» відповідала радше 
домодерним формам національної ідентичності. Цей вчений від
мовляв «сільській черні» у праві вважатися нацією. Себе особисто 
він ототожнював із середньовічною, на той час уже майже неіс
нуючою аристократичною верствою «руської нації», а не із су
часними йому росіянами-великоросами.

Науковці неоднозначно з’ясовують питання про джерела фор
мування «общеруських» переконань Д. Зубрицького. Досить час
то прочитуємо думку про те, що галицький історик перебував у
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«духовному полоні» російського вченого-панславіста М. Пого- 
діна [359:84]. Вважаємо переконливими аргументації вчених 
(Є. Тишинська, І. Орлевич, О. Киричук) про обумовленість пан- 
руських переконань Д. Зубрицькош насамперед місцевими, тобто 
галицькими реаліями [392:131-132]. Як слушно зазначив С. Ма- 
карчук, працям Д. Зубрицького властивий династичний стрижень, 
що особливо помітний у російській дворянській історіографії 
[359:84]. Д. Зубрицький, як спостерігаємо, послідовно дотримував
ся настанови, що суб’єктом історичного процесу є аристократич
на еліта, тобто князі та бояри, а нижчі соціальні верстви («чернь») 
відносив на маргінес історії. Він стверджував, що «древня руська 
історія не є історія держави, тільки князів Рюрикового покоління; 
.. .тільки історія чи сказання про подвиги, походи і діяння князів, 
Рюрикових потомків» [104:12,11]. Міжнаціональні стосунки цей 
учений характеризував під кутом зору усталених середньовічних 
норм, звичаїв та традицій. Тому польсько-руські взаємини тлума
чив виключно як династично-родові контакти Рюриковичів і 
П’ястовичів й при цьому маргіналізував роль позадинастичних 
міждержавних та міжетнічних контактів.

Історіографічна спадщина Д. Зубрицького присвячена голо
вним чином давньоруській та галицько-волинській проблематиці. 
Історик здійснив декілька спроб написання синтетично- 
узагальнюючих праць з давньоруської історії, окремі з яких міс
тять виклад литовсько-польської доби. Тематично майже усі його 
дослідження присвячені історії Галицько-Волинської держави. 
Цей науковець першим у Галичині запровадив у науковий обіг 
поняття «руський світ», змістове наповнення якого включало схід
нослов’янський етнонаціональний, політичний, культурний та 
духовний простір. Струнка й розгорнута концепція всеруської іс
торії у працях Д. Зубрицького простежується у хронологічних 
межах від IX до XII ст., тобто, за словами самого науковця, до кін
ця етапу «единодержавія». З пізніших часів, тобто утвердження 
так званого «дводержавія» на Русі, історик зосереджує увагу на 
Галицько-Волинській Русі, тобто на «частной галицкой истории».

53



Другий етап розвитку русофільської науково-історичної течії 
(1848-1863 рр.) пов’язаний із втіленням програми вивчення істо
рії рідного краю, що була прийнята Собором руських учених 21 
жовтня 1848 р. Вона передбачала збір та опрацювання письмових, 
матеріальних та етнографічних пам’яток й створення на основі їх 
аналізу науково-історичних досліджень [309:81-82]. На цьому 
етапі у стінах Ставропігійського інституту сформувалося коло на- 
уковців-істориків, які, продовжуючи справу Д. Зубрицького, пе
рейняли його головні ідейно-концептуальні підходи, передовсім 
всеруську модель національного минулого для галичан. В період 
«Весни народів» вимога створення синтетичного курсу руської іс
торії вперше була поставлена політичним проводом галицьких 
русинів -  Головною Руською Радою [464:133-134]. Отже, ство
рення концепції національної історії стало не просто важливим 
національно-культурним чи науково-освітнім завданням, а набуло 
ще й актуального політичного значення. Цей етап ми можемо 
охарактеризувати як час організаційного оформлення русофільсь
кої течії галицької історичної думки.

Третій, найбільш плідний етап (1863-1890 рр.), можна вва
жати часом остаточного ідейно-концептуального оформлення ру
софільської течії в історичній науці. Саме тоді вийшли друком 
узагальнюючі історичні праці І. Шараневича, Б. Дідицького, 
Т. Ріпецького, які чи не найбільше спричинилися до концептуаль
ної розробки русофільської моделі руської історії.

І. Шараневич у викладі давньоруської історії до 1290 р. —  
порівняно із Д. Зубрицьким -  особливою оригінальністю чи нови
зною не відзначився. Зате в інтерпретації історії ХГѴ-ХѴІ ст. він 
відзначився самостійністю. Як і Д. Зубрицький, І. Шараневич до
тримувався ідейних засад «общеруської» історії, але дослідницьку 
увагу зосередив на подіях регіональної, західноруської, передов
сім галицької, історії. Історія північно-східних руських земель з 
ХШ ст. випала із його дослідницького поля зору. Стосовно хроно
логічного періоду ХГѴ-ХѴІ ст. у працях цього вченого простежу
ється концепція лише регіональної, західнорусько-галицької істо

54



рії. Значення постаті І. Шараневича для русофільської течії не ви
черпується лише науково-дослідницькою сферою. Цей вчений 
був у свій час провідним популяризатором руської історії не тіль
ки у русофільсько-старорусинському середовищі, а серед галиць
кого суспільства в цілому. Його праці довший час використовува
лися як підручники навіть серед народовських кіл. Цьому сприяли 
доступний стиль викладу, полемічна стриманість, толерантно- 
виважений підхід до висвітлення національно-ідеологічних супе
речностей та дискусійних моментів, науково-організаційна спів
праця самого вченого із народовськими інституціями. Маємо під
стави вважати, що русофільська версія національної історії у 
1860-1870-х рр. набула більшої популярності та респектабельнос
ті великою мірою саме завдяки І. Шараневичу.

Вагомий внесок у створення русофільської концепції націо
нальної історії здійснив Б. Дідицький. Незважаючи на популярно- 
публіцистичний і полемічно загострений характер його праць і 
брак в них належної наукової аргументації, саме у них «общеру- 
ська» історична концепція набула у 1860--1890-х рр. найбільш ви
разної та довершеної форми. В концептуальному баченні націо
нальної історії Б. Дідицький з-поміж інших істориків-русофілів 
вирізнявся двома принциповими моментами: по-перше, його іс
торичні зацікавлення не обмежувались регіональною історією чи 
краєзнавством, а завжди охоплювали увесь панруський простір; 
по-друге, хронологічна протяжність його історичної концепції ся
гає Переяславської угоди 1654 р. Тому саме праці Б. Дідицького 
дають нам змогу якнайповніше з’ясувати питання про місце Мос
ковської держави в русофільській концепції національної історії. 
Б. Дідицький дотримувався схеми, за якою після монголо- 
татарської навали наступив етап «дводержавія» давньоруської іс
торії: Русь як цілісний етнонаціональний організм поділилася на 
два державно-політичні осередки -  північноруський та південно- 
руський. У працях вченого послідовно чергується виклад подій в 
обох цих осередках. Він вважав історію Московської держави та 
історію руських земель у складі Литви та Польщі єдиним і непо-
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дальним історичним процесом, предметом «общеруської» історії. 
У Б. Дідицького ми найбільш виразно прочитуємо ключове ідей
но-теоретичне положення русофільської історичної концепції -  
руська національна історія територіально охоплює простір усіх 
східнослов’янських земель.

Певну роль у виробленні русофільської концепції національ
ної історії відправ також Я. Головацький, який у другій половині 
XIX сг. еволюціонував від українофільської до русофільської мо
делі національної ідентичності. Стосовно ще однієї чільної поста
ті русофільської науки -  А. Петрушевича, то він не відзначився 
вагомим внеском в ідейно-концептуальне обґрунтування русо
фільської версії національного минулого. Зосередившись голо
вним чином на вузькоспеціалізованих питаннях регіональної та 
локальної історії, він спричинився лише до фактуального напов
нення русофільської концепції. Завершальною віхою цього етапу 
маємо підстави вважати працю Т. Ріпецького «Илюстрованная 
народная исторія Руси». Саме у ній русофільська концепція наці
ональної історії простежується у найширшому хронологічному 
обсязі -  від IX до XIX ст. Лише Т. Ріпецький з-поміж учених- 
русофілів подає цілісний виклад та цілком власну інтерпретацію 
подій після Хмельниччини. Підкреслимо, що його описи подій до 
Хмельниччини -  це переважно наслідування праць Б. Дідицького.

Останній, четвертий етап розвитку русофільської течії (1890- 
1914 рр.) можна назвати періодом кризи, занепаду та ідейного 
краху русофільської історичної концепції. Ця криза русофільства 
пов’язана із новими суспільно-політичними та культурно- 
інтелектуальними реаліями у 90-х рр. [309:82]. Розвиток радикаль
ної течії українського національного руху та поступ проукраїнсь- 
кої історіографії (плідна діяльність Львівської науково-історичної 
школи М. Грушевського) робили твердження русофілів про пан- 
руську етнонаціональну спільність та всеруську історію очевид
ним анахронізмом. Нові реалії унеможливлювали наукову пере
конливість панруської формули й поставили русофілів перед не
обхідністю однозначного вибору між модерними взаємовиключ-
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ними ідентичностями (українською і російською) та відповідними 
їм історичними концепціями. До такого вибору старше покоління 
русофілів-старорусинів виявилось не готовим. Представники 
старшого покоління істориків-русофілів (Б. Дідицький, А. Петру- 
шевич, І. Шараневич) у цей час або цілком залишили історичні 
студії, або зосередились на вузькоспеціалізованих краєзнавчо- 
археологічних дослідженнях. Класична русофільська концепція у 
цей час вже не отримувала подальшого розвитку.

На цьому етапі появилося нове покоління істориків (М. Ан- 
тоневич, В. Дудикевич, О. Марков, О. Мончаловський, Ф. Свис
тун та ін.), що розпочинали свою діяльність у русофільському та
борі, але згодом зазнавали ідейно-політичної трансформації від 
русофільства до відвертого москвофільства [309:8-91]. Яскравим 
прикладом такої еволюції може слугувати постать М. Антоневи- 
ча. Принциповою концептуальною новизною цих істориків у по
рівнянні із русофілами старшого покоління була переорієнтація 
історичних зацікавлень із давньоруської епохи на історію нового 
часу (ХѴШ-ХІХ ст.) [178:89]. Ця нова генерація вчених у своїх іс
торичних інтерпретаціях не лише доповнювала стару, класичну 
русофільську концепцію, а й надавала їй нового, яскраво москво
фільського забарвлення. До цього варто додати, що діяльність 
представників нової течії майже цілком втратила науковий зміст, 
їхні історичні праці набули характеру полемічно загострених пу
бліцистичних трактатів, спрямованих на заперечення ідейних по
стулатів галицьких народовців та радикалів. Чи не єдиним науко
во вартісним дослідженням цього часу була фундаментальна мо
нографія Ф. Свистуна «Прикарпатская Русь под владением Авст
рии». Отже, на останньому етапі у русофільському середовищі 
відбулося зародження нової, відверто москвофільської течії. 
Остання, на нашу думку, вартує окремого, поглибленого вивчен
ня. Втім, як вважаємо, старорусинсько-русофільська та москво
фільська історіографічні течії були генетично споріднені між со
бою -  остання стала результатом еволюційного розвитку першої.
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У сучасній українській науці уже мала місце спроба окрес
лення загальної схеми русофільського бачення історичного про
цесу. Так, О. Аркуша та М. Мудрий запропонували гаку схему: 
Київська Русь — > Галицько-Волинська держава —> польське пану
вання —> відродження Галицької Русі в австрійський період 
[211:259]. На нашу думку, дана схема повною мірою відобразила 
лише регіональну (південноруську й галицьку), а не загальнонаці
ональну (всеруську) історію. Тому для адекватного показу «об- 
щеруської» історії у загальнонаціональному вимірі ця схема, як 
вважаємо, потребує певних доповнень та уточнень. Так, після 
етапу «Київська Русь» варто накреслити другу, паралельну лінію 
великоруської регіональної історії, котра включатиме такі етапи: 
Володимиро-Суздальське князівство — > Московська держава 
(князівство, згодом царство) —> Російська імперія. Для підкрес
лення єдності малоруської та великоруської історій вчені- 
русофіли акцентували увагу на таких історичних моментах, що 
підтверджували взаємопов’язаність та взаємозумовленість цих іс
торій. До таких моментів вони відносили неодноразові переходи 
Смоленської та Новгородсько-Псковської земель від Литовської 
до Московської держави і навпаки; входження козацько- 
гетьманської держави Б. Хмельницького до складу Московського 
царства у 1654 р. тощо. Ці факти також варто відобразити на 
загальній схемі русофільського бачення всеруської історії, графі
чне зображення якої подаємо на рисунку 2.1.

Як бачимо, історичну схему галицьких вчених-русофілів ми 
не можемо повністю ототожнювати із усталеною тогочасною іс
торичною схемою російської історіографії [270:7-10].
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Рис. 2.1. Загальна схема русофільського 
бачення всеруської історії

Адже в останній, як знаємо, продовжувачем історично-держав
ницької традиції Київської Русі одноосібно виступала Володими- 
ро-Суздальська держава, в той час ж  Галицько-Волинській дер
жаві та Великому князівству Литовському у ній відведено фраг- 
ментально-епізодичну роль [270:9-11]. Галицькі русофіли, поінте- 
рпретувавши Галицько-Волинське князівство рівнозначним та 
повноправним спадкоємцем Київської Русі, надали цим самим 
своїй історичній схемі самобутності. У їхній науково-історичній 
концепції малоруська та великоруська регіональні історії висту
пають рівноцінними компонентами всеруського історичного про
цесу. Відмінності галицько-русофільської і російської історичних 
концепцій очевидні не лише у загальній схемі; вони проявились в 
інтерпретаціях окремих ключових наукових проблем. Так, напри
клад, стосовно Брестської церковної унії, із російською історич
ною думкою помітно дисонувала неупереджена оцінка І. Шара-
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невича [309:87]. Отже, поширена серед публіцистів та науковців 
думка про повне ідейно-концептуальне наслідування галицькими 
вченими-русофілами російської історіографії нам видається сут
тєво перебільшеною. Хоча з-поміж усіх факторів зовнішнього 
ідейно-інтелектуального впливу російська історична думка і 
справді найбільшою мірою спричинилася до побудови русофіль
ської історичної концепції. Попри те ми не маємо підстав відмов
ляти галицьким вченим у самостійному й самобутньому осмис
ленні свого історичного минулою. Ідейно-теоретичні постулата 
російської історіографії в галицькій науці засвоювались досить 
поверхово. Про низький рівень обізнаності галичан Із станом роз
витку російської науки свідчить хоча б той факт, що 
Д. Зубрицький самоототожнював себе із взаємоконкуруючими 
теоретико-методологічними напрямками російської історичної 
науки [392:143].

Русофільська концепція національної історії у 60-70 рр. 
XIX ст. мала переважаючий вплив на історичну свідомість гали
цького суспільства. Його вчені-русофіли досягай не стільки за
вдяки незалежному рівню наукової аргументованосгі, скільки че
рез низьку наукову конкурентоспроможність тієї версії націона
льної історії, яку пропагували їхні ідейні опоненти -  народовці. 
Насамперед зазначимо, що вчені українофільського спрямування 
на цьому етапі ще не спромоглися запропонувати гідну альтерна
тиву русофільській концепції. Зауважимо також, що позитивній 
рецепції русофільської концепції в галицькому суспільстві знач
ною мірою сприяла порівняно висока наукова респектабельність 
русофільської історіографічної течії. Порівняно вищий науковий 
рівень джерелознавчо-археографічних, краєзнавчих, релігієзнав- 
чих, етнографічних, археологічних досліджень, авторитетні нау
кові інституції та видання -  всі ці факти певним чином також 
сприяли переважаючому впливу русофільської версії національ
ного минулого. Історичні праці вчених-русофілів вигідно вирізня
лись від українофільських своєю фактуальною наповненістю. Од
нак поміщений в них фактичний матеріал стосувався головним
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чином регіональної (галицької та наддніпрянської) історії й тому 
не поставав переконливим аргументом на користь саме русофіль
ської моделі національної історії —  він міг бути з таким же успі
хом потрактованим на користь і українофільської концепції. То
му, як вважаємо, твердження русофілів про панруський вимір ру
ської національної історії були радше гіпотетичними ідейно- 
теоретичними конструкціями, ніж науково аргументованими тео
ріями.

Імідж науковості русофільська концепція почала втрачати у 
1880-х рр. Це було пов’язано передовсім із загальним поступом 
народовської та радикальної течій національного руху, підвищен
ням фахово-професійного рівня науковців українофільського 
спрямування та виходом «Руської історичної бібліотеки», що на
дала українофільській концепції солідної науково доказової аргу-> 
ментації. Ця видавнича серія особливо спричинилася до втрати 
наукового авторитету істориків-русофілів, які на цей час уже ви
черпали усі наявні в них можливості ідейно-теоретичного та фак
ту ального поглиблення своєї концепції. Та й науковий рівень ру
софільських праць перестав задовольняти зростаючі науково- 
інтелектуальні запити ширшого кола галичан. Русофіли у науко
вих полеміках спочатку поблажливо-скептично ставились до іс
торичних уподобань «молодих» народовців й оцінювали їх з ви
соти свого старшого віку, вищого соціального становища, вищого 
рівня освіти [309:51]. Однак у 1880-х рр. наукові дискусії набули 
відверто конфронтаційно-антагоністичного характеру. Для істо
ричної свідомості русофілів «украшщина» з її козакофільегвом та 
культом Т. Шевченка стала неприйнятною. Нові суспільно- 
політичні та національно-культурні реалії, ширше знайомство з 
українсько-наддніпрянською та російською історіографіями дик
тували русофілам-старорусинам погребу чіткого вибору між 
українською чи російською концепціями національно-історич
ного розвитку. До такого вибору вони виявились неготовими, і 
тому їхні концепції у 80-90 рр. XIX ст. вже не знаходили відгуку 
серед молодшого: покоління галичан й побутували лише се
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ред представників старшого покоління. Як слушно зазначив 
І. Чорновол, остаточного ідейно-інтелектуального краху русо
фільська концепція зазнала в ході розробки та обґрунтування 
концептуальних основ Львівської історичної школи М. Грушев- 
ського [488:150].

В українській публіцистиці та науковій думці від часів 
М. Драгоманова і до сьогодні побутує тенденція розгляду русофі
льства як явища цілком безплідного в ідейно-концептуальному 
плані, гальмуючого процес формування української національної 
свідомості й такого, що не принесло ніяких позитивних результа
тів. Детальне вивчення праць істориків-русофілів дає підстави за
перечити таку однобічність поглядів і стверджувати вагому роль 
русофільської течії галицької науково-історичної думки у процесі 
становлення національної ідентичності та історичної свідомості 
галичан. Головну заслугу істориків-русофілів вбачаємо насампе
ред у розв’язанні проблеми «відпольщення», тобто у відмежуван
ні руської ідентичності від польських національно-історичних 
концепцій. Не менш важливим науковим внеском русофілів вва
жаємо включення давньоруської доби до обсягу історичної свідо
мості галицьких русинів й обгрунтування тези про визначальну 
роль давньоруської епохи в руській національній історії.

2.3. Науково-історичне обґрунтування україно
фільської моделі національної ідентичності

Термін українофільство’ не є однозначним. Під такою на
звою, як відомо, існувала ліберальна течія в національному русі 
Наддніпрянської України і течія національного руху галицьких 
русинів, представники якої поділяли думку про етнонаціональну 
тотожність русинів і наддніпрянських українців та їх окреміш- 
ність як від поляків, так і від великоросів. Інколи цей термін вжи
вають також для позначення проукраїнської течії польського ру
ху, зокрема так званої «української школи» польського письменс
тва [287:3332]. У Галичині започаткували вживання цієї назви
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ідейні опоненти українофілів —  русофіли, вкладаючи при цьому 
у неї дещо іронічно-зневажливий зміст; як синоніми вживалися 
тут назви українолюбство, українська партія, інколи -  просто 
українці. Етимологічне значення слова українофільство розкриває 
любов, прихильність до «українщини», до всього «українського» 
(тобто наддніпрянського). Що стосується самих галицьких украї
нофілів, то вони, не заперечуючи цієї назви, переважно самоіден- 
тифікували свою течію як народовство, народовецький рух. Тому 
можна погодитись із дослідниками, котрі вживають терміни укра
їнофільство та народовство як синоніми [309, 311]. Часто термін 
українофільство вживався у дещо ширшому значенні — для по
значення всіх носіїв малоруської (української) етнонаціональної 
ідентичності. У цьому значенні українофілами вважали і тих дія
чів, які поділяли думку про малорусько-українську етнонаціо- 
нальну окремішність, хоча організаційно і не належали до наро- 
довського руху. У цьому випадку до таких можна віднести, зо
крема, і членів гуртка «Руська трійця».

Серед сучасних дослід ників не існує єдиної загальноприйня
тої думки щодо означення галицької науково-історичної течії, яка 
керувалась засадами українофільсько-народовської ідеології. 
М. Вальо, наприклад, твердить про «вчених народовського табо
ру» [455:318]. У багатьох випадках вживається назва ісгорики- 
народовці. І. Колесник паралельно вживає поняття українофільсь
ка та народовська течії у культурно-громадському житті Галичи
ни [311:237]. О. Турій веде мову про українську течію в історич
ній думці [464:136]. О. Киричук вживає назву українофільський 
напрям [309:91]. На нашу думку, означення українофільська течія 
галицької науково-історичної думки є найбільш вдалим та опти
мальним, оскільки дозволяє охопити вчених, які хоча і не були 
безпосередніми учасниками народовського руху чи в організацій
ному плані слабко із ним пов’язані, але поділяли характерні для 
ісгориків-народовців концептуальні засади та методологічні 
принципи. Отже, до українофільської течії галицької науково- 
історичної думки ми відносимо вчених 1830-1890-х рр., історичні
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погляди яких опирались на постулат про малоруську (південнору- 
ську) етнонаціональну окремішність. Українофільська концепція 
руської історії у своїй найбільш зрілій формі передбачала чітке 
розмежування руського (південноруського, малоруського) та мос
ковсько-російського (північноруського, великоруського) історич
них процесів.

Формування українофільської концепції національної історії -  
складний, довготривалий та багатоетапний процес. Ще у 20-х рр. 
XIX ст. провідник Перемишльського культурно-освітнього гуртка 
І. Могильницький в історичному нарисі розрізняв Північну Русь 
та Південну Русь (Малу Русь) [245:56]. Однак ми не маємо доста
тньо підстав твердити, що перемишльський вчений здійснював 
цей розподіл за етнонаціональною ознакою, адже в іншому місці 
своєї праці він писав, що «московитянин не багато відрізняється 
від русинів» [245:58]. У цьому відношенні історичні погляди 
І. Могильницького були вкрай нечіткими й розмитими, тому не 
маємо достатньо підстав однозначно поінтерпретувати його ж  
прихильника українофільської моделі національного минулого.

Переважна більшість дослідників сходяться на думці, що 
основоположником українофільської течії (у ширшому розумінні) 
національного руху галицьких русинів був гурток «Руська трій
ця». Можемо стверджувати, що члени цього гуртка (І. Вагилевич, 
Я. Головацький, М. Шашкевич) були водночас і фундаторами 
українофільської течії галицької науково-історичної думки. Істо
ричне минуле, поруч із етнографією та словесністю, належало до 
сфери їх провідних наукових зацікавлень. Погоджуємося з уче- 
ними-шашкевичезнавцями, що діячі «Руської трійці» уже розріз
няли поняття руський, малоруський та великоруський, російський 
[245:153].

Проаналізувавши події, які включали діячі іуртка до обсягу 
своєї історичної свідомості, ми доходимо висновків, що під 
руською історією вони розуміли історичний процес саме на пів- 
денноруських (тобто сучасних українських) землях. За своїм ро
зумінням поняття руська історія та власними методологічними
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підходами члени «Руської трійці» значно ближче стояли до над
дніпрянської історіографії романтичного напряму, ніж до русо
фільської течії галицької науково-історичної думки. Територіаль
но поняття Русь вони радше ототожнювали із сучасними україн
ськими землями, а не із усім «руським світом». Однак їхня істо
рична концепція була, зрозуміло, ще доволі нечіткою. У працях 
членів гуртка ми ще не знаходимо чітко сформульованої думки 
про те, що історія Північної та Південної Русі є цілком відмінни
ми та взаємовиюпочними процесами, як це прочитуємо в украї
нофілів пізнішого часу. Нечіткість та розпливчастість висловлю
вань з цього приводу допускала багатозначні інтерпретації їх на
ціонально-історичних поглядів. Тому не дивно, що згодом русо
фільська публіцистика зараховувала гурток Шашкевича до числа 
основоположників панруської ідеї в Галичині [211:261]. Зрештою, 
у першій половині XIX ст. проблема точного окреслення північ
но-східних меж руського етнонаціонального простору й чіткої 
схематизації руської історії ще не поставала найбільш актуаль
ною. Пріоритетним завданням було тоді обґрунтування тези про 
нетотожність галицьких русинів та поляків й про те, що історичне 
минуле краю не становить інтегральної складової польської істо
рії. Тому у 1830-1840-х рр. інтелектуальні зусилля галицьких 
вчених спрямовувались на полеміку із польською історіографією 
та суспільно-політичною думкою. Звідси стає зрозумілим, чому 
ідейний натхненник русофільства Д. Зубрицький та фундатори 
українофільства (М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький) 
досить плідно співпрацювали на науковій ниві, незважаючи на 
суттєві розбіжності у рецепції ними національної історії [391:200].

Важливо підкреслити, що давньоруській державності та ко
заччині в історичних схемах Я. Головацького та І. Вагилевича 
відведено рівноцінні місця, чого не спостерігаємо у багатьох ісго- 
риків-українофілів пізніших десятиліть. Козаччина у їх працях 
поставала спадкоємцем й продовжувачем давньоруської історич
но-державницької традиції. Ці історики виділяли такі основні ета
пи національної історії: давньослов’янська спільність; Київська
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Русь; Галицько-Волинське князівство; козаччина. Таким бачен
ням національного минулого вони практично заклали основу 
українофільської концепції національної історії. Історичні погля
ди вчених-українофілів наступних десятиліть якщо і не збігалися 
цілком із цією схемою, то принаймні не суперечили їй. Логічний 
зв’язок між окремими епохами національної історії у працях 
Я. Головацького та І. Вагилевича проглядається досить нечітко. 
Так, наприклад, не маємо змоги простежиш яким чином руська 
історична традиція трансформувалась із галицько-волинської 
державності у козацтво або якою була доля тих руських земель, 
що після розпаду Київської Русі опинились поза сферою впливу 
Галицько-Волинської держави. Досить поверхове та схематичне 
бачення національної історії, яке запропонували Я. Головацький 
та І. Вагилевич, потребувало суттєвої конкретизації, уточнення та 
фактуального наповнення. Варто додати, що члени «Руської трій
ці» першими у Галичині зайнялись ґрунтовним вивченням соціаль
них рухів, потракгованих ними невід’ємною складовою націона
льно-політичних процесів. Як знаємо, історичні погляди 
Я. Головацького та І. Вагилевича продовжували формуватись і пі
сля розпаду гуртка «Руська трійця», однак саме у 30-х рр. у них 
найбільш виразно простежується українофільський спосіб потрак
тування національного минулого.

Як відомо, в період «Весни народів» І. Вагилевич тісно спів
працював із польськими ліберальними та демократичними діяча
ми. У деяких дослідників прочитуємо думку, що цей вчений ево
люціонував до полонофільства [391:203]. Вважаємо за необхідне 
висловити певні застереження стосовно такого твердження. 
Зближення І. Вагилевича із польським рухом і справді мало місце 
у суспільно-політичній сфері та науково-організаційній діяльнос
ті. Що стосується концептуального бачення національної історії, 
то тут видимих ознак рецепції вченим польської національно- 
історичної концепції не помічаємо. Таким чином, дискусійним є 
питання, якою мірою І. Вагилевич був політичним полонофілом, 
але в сферах історичної свідомості та наукових поглядів він поло-
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лофілом не став. Редагований ним часопис «Дневник Руський» 
першим став виразно пропагувати основоположний постулат 
українофільства про малоруську етнонаціональну окремішність 
[464:136].

Загальновідомо, що істотних національно-політичних транс
формацій зазнав світогляд Я. Головацького. Переважна більшість 
дослідників його діяльності, характеризуючи процес переходу 
вченого на русофільські позиції, неоправдано вдавались до засто
сування таких тенденційно загострених характеристик, як «зра
да», «відступ» тощо. На наш погляд, перехід цього видатного 
вченого у русофільський табір став закономірним наслідком нес- 
формованості почуття національної ідентичності й відсутності чіт
ких уявлень про географічну протяжність та історичну тяглість 
північно-східних регіонів руського етнонаціонального простору. 
Крім цього, поверхово видимий зрусифікований стан Наддніп
рянської України створював ілюзію етнонаціональної єдності на 
всьому панруському просторі [214:123]. Таким чином, історичні 
погляди учасників гуртка «Руська трійця» через недостатнє нау
кове обґрунтування не виключали можливості подальшої рецепції 
русофільської схеми руської історії. Подібний стан національно- 
історичної свідомості спостерігаємо у покоління діячів, що вийш
ло на арену під час «Весни народів». Як знаємо, переважна біль
шість членів Головної Руської Ради (у тому числі Б. Дідицький та 
І. Наумович) у 1848 р. стояли на позиціях малоруської окреміш- 
ності [211:248]. Однак це не завадило їм згодом стати ідеологами 
русофільського руху та апологетами всеруської історії. Приклад 
так званого «покоління 1848 р.» виразно свідчить, що наукова не
обґрунтованість українофільської концепції національної історії 
робила її в цей час малопереконливою для тогочасних галицьких 
інтелектуалів й уможливлювала подальше сприйняття ними все
руської моделі історичної свідомості.

Новий етап у розвитку українофільської історичної думки 
Галичини пов’язаний із народовським рухом 1860-1890-х рр., 
який спонукав до формування такої історичної свідомості, яка
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підтверджувала б постулат про південноруську етнонаціональну 
окремішність. Ключове місце в історичній свідомості народовців 
посідала ідеологія так званого козакофільства або козаколюбства. 
Вона передбачала уявлення про козаків як основних носіїв націо
нально-історичної традиції в минулому й козацьку епоху як своє
рідну «золоту добу» національної історії. Козакофільство народо
вців не обмежувалось сферою історичних знань та уявлень, а про
никало і в побутову сферу. Козацький устрій, наприклад, став взір
цем для внутрішньої структури ранньонародовських громад. 
Джерела козакофільських поглядів народовців були різноманітні -  
це і науково-історична спадщина вчених-надцніпрянців 
(М. Костомарова, П. Куліша та ін.), і фольклорно-етнографічна, 
історична та поетична спадщина «Руської трійці», де козацька те
матика посіла не останнє місце. Найбільшою мірою до поширен
ня козацького міфу в Галичині спричинилась літературно- 
поетична спадщина Т. Шевченка з його романтично-ідеалі- 
зованою інтерпретацією козацької минувшини. На думку 
О. Середи, саме завдяки поезії Т. Шевченка у свідомості народов
ців козаки стали головними героями національної історії [424:207- 
208]. Козацький міф та культ Шевченка стали двома основополо
жними й взаємопов’язаними між собою компонентами народо- 
вської ідеології, яка здійснила вагомий внесок у побудову украї
нофільської моделі історичної свідомості галичан. Зосереджуючи 
головну увагу на історії козацтва, народовці цим самим зорієнто- 
вувапи свою історичну свідомість на історичний процес здебіль
шого Наддніпрянської України, а не усього панруського просто
ру. Це був важливий крок на шляху до заперечення русофільської 
формули національної ідентичності й цілковитого відокремлення 
руського й московсько-російського історичних процесів.

Водночас така безоглядна орієнтація народовців на козацьку 
епоху мала певні негативні наслідки для процесу утвердження ці
лісної українофільської історичної концепції. Ідеологія козакофіль
ства значною мірою спричинилася до нехтування народовцями 
давньоруської історично-державницької традиції. Так, О. Барвін-
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ський згадував про 1860-і рр.: «Нам мало припадала до серця ста
родавня минувшина руського народу з князями і боярами, се була 
доба мало для нас тоді зрозуміла і займава, а за те переймались ми 
зображеннями лицарських походів буйної козаччини, котра була 
о много близша і живійше промовляла до молодечої душі і нашо
го романтичного настрою» [43:56]. В окремих випадках ставлення 
народовців до давньоруської історії набувало не просто байдужо
го, а й відверто упередженого характеру. Так, чільний діяч наро- 
довського руху Д. Танячкевич писав, що «трудно, розглядуючись 
по історії, надибати таких диких та жорстоких людей, як ті наші 
князі були» [424:208]. Причини такого ставлення до давньорусь
кої історії потрібно шукати передовсім у специфіці самого істори
чного матеріалу, адже давньоруська державність не могла імпо
нувати соціально-політичним ідеалам народовців. Іншою ваго
мою причиною, як вважаємо, стало прагнення тематично відме
жуватись від об’єкта ідеалізації русофілів й створити цілком са
мобутню модель національної історії. Зазначимо, що цієї мети на
родовці значною мірою зуміли досягти, адже вчені-русофіли у 
своїх історичних працях досить рідко торкалися козацької про
блематики. Тому русофільська та класична народовська концепції 
руської історії мали не надто багато спільних точок зіткнення й 
могли видатись малообізнаному читачеві інтерпретаціями ціжом 
різних історичних процесів.

Привертає увагу та обставина, що народовці не доклали на
лежних зусиль для наукового обґрунтування своєї моделі історич
ної свідомості. їхнє середовище не висунуло відомих вчених із 
нахилом до ґрунтовних науково-монографічних досліджень. Істо
рики народовської течії надавали перевагу здебільшого публіцис
тично-популяризаторській діяльності й публікувались переважно 
У періодичних виданнях. Від учених-русофілів їх помітно відріз
няла нехіть до джерелознавчих досліджень. Статті з козацької 
проблематики були головним чином спопуляризованими варіан
тами праць учених-надцніпрянців, зокрема М. Костомарова, 
П. Куліша, В. Антоновича та ін. Особистий внесок істориків-
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народовців у наукову розробку козацької тематики чи україно
фільської історичної концепції загалом був незначним. Учені з 
народовського середовища цілком визнавали інтелектуальний 
пріоритет наддніпрянсько-української історіографії народницько
го напряму й мислили себе його частиною. Вони наслідували її в 
ідейно-концептуальному та методологічному плані, використо
вуючи і фактологічний багаж. Ступінь інтелектуальної залежності 
галицьких народовців від східноукраїнської історіографії був зна
чно вищим, ніж залежність галицьких русофілів від російської 
державницько-монархічної історіографії. '

Дослідник народовського руху О. Середа запропонував роз
різняти ранніх народовців -  1860-х рр., які ще належали до епохи 
романтизму, та пізніх народовців -  1870-1880-хрр., що розгорну
ли просвітницьку діяльність вже на засадах позитивізму та 
пов’язаної з ним програми «органічної праці» [424:209]. Серед 
невеликого числа активістів ранньонародовського руху ми не по
мічаємо науковців, які відзначилися б вагомим внеском у розви
ток галицької науково-історичної думки. Представники цього по
коління не спромоглися видати жодної науково вагомої історич
ної монографії. їхня козакофільська пропаганда зосередилась го
ловним чином навколо таких видань, як «Вечорниці», «Мета», 
«Батьківщина», «Русалка».

У 1860-х рр. досить плідною щодо числа публікацій була 
публіцистично-популяризаторська діяльність В. Ільницького, 
представника «покоління 1848 р.», який, на відміну від більшості 
своїх сучасників-старорусинів, перейшов на позиції «молодору- 
синів» й поділяв основні засади українофільства. Приймаючи 
українофільську модель ідентичності, В. Ільницький разом з цим 
був у організаційному плані слабко пов’язаний із ранньонародов- 
ськими громадами. За тематичною спрямованістю своїх історич
них зацікавлень цей учений стояв ближче до старорусинів, ніж до 
народовців. Перелік основних його публікацій засвідчує, що 
В. Ільницького як представника старшого покоління цікавила пе
редовсім давньоруська й галицько-волинська проблематика: «По-
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чаток Руси», «Стародавній Звенигород», «Стародавня Теребов- 
дя», «Ярослав Осьмомисл», «Василько, князь теребовельський і 
Володар, князь перемишльський», «Король Данило Галицький», 
«Князь Лев», «Юрій Львович», «Перші напади татар на Русь», 
«Гедимін», «Русь дістається під Литву і Польщу».

Більш плідною була історико-популяризаторська діяльність 
пізніх народовців, які надали своєму рухові інституційного офор
млення. Як відомо, заснована у 1867 р. перша офіційна народов- 
ська інституція -  товариство «Просвіта», видала чималу кількість 
праць на історичну тематику. Організована «Просвітою» розга
лужена мережа читалень спричинилася до поширення історичних 
знань серед широких кіл галицького селянства. Певний внесок 
(головним чином видавничо-технічного характеру) здійснило за
сноване у 1873 р. Товариство імені Шевченка. Однак до 1890- 
хрр. історики-народовці, на відміну від русофілів, повноцінної 
наукової інституції не спромоглися створити. Реорганізоване у 
1892 р. на академічний лад НТШ стало інституцією саме Львівсь
кої історичної школи, а вчені-народовці зі своїм низьким фахово- 
професійним рівнем не мали шансів брати повноправну участь у 
його роботі. Народовці не мали своїх спеціалізованих наукових 
видань й тому свої наукові та ідеологічно нейтральні статті помі
щали у русофільських виданнях. А полемічно загострені праці, 
що відверто йшли врозріз із русофільською історичною концепці
єю, вони публікували у часописах українофільського спрямуван
ня («Правда», «Зоря», «Діло»).

Концептуальна розробка українофільської версії руської іс
торії дещо активізувалася наприкінці 1870-х і у1880-хрр. Поміт
ний внесок у створення українофільської історичної концепції 
здійснив тоді С. Качала, який хоч і був представником «покоління 
1848 р.» з помітним виявом старорусинського світогляду, став на 
національно-політичну платформу народовців. Він також був ак
тивним прихильником порозуміння та співпраці між польським та 
русинським національними рухами [381:63-66]. С. Качала, хоча і 
не фаховий історик, здійснив спробу історичної аргументації сво
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єї політичної програми польсько-русинського порозуміння. З цією 
метою у 1879 р. він видав історико-полемічний трактат «Polityka 
Polakow wzgledem Rusi». У ній він аргументував, що вся дотепе
рішня польська політика стосовно Русі мала згубні наслідки пере
довсім для самої Польщі. Ця праця С. Качали, з вилученим поле
мічним блоком, перекладена на русинську мову й перевидана 
О. Барвінським у 1886 р., отримала назву «Коротка історія Руси». 
У ній автор суттєво увиразнив українофільську концепцію націо
нальної руської історії. Про русинів та росіян він уже без двознач- 
ностей говорив як про різні народи. Втім головне вістря своєї іде
ологічно загостреної полеміки вчений спрямував на польську іс
торіографію та суспільно-політичну думку, й тому московсько- 
російському чиннику національної історії він ще не приділив на
лежної уваги. С. Качала, на відміну від своїх попередників, вже не 
дискутував навколо таких постулатів, ж  «русини -  окремий від 
поляків народ» чи «руська історія -  самодостатній процес, само
стійний від польської історії». На кінець 1870-х рр. такі факти ж  
для русинів, так і для частини полжів стали вже очевидними й не 
підлягали сумніву. С. Качала полемізував насамперед навколо 
проблеми русько-польських взаємин у минулому та згубності на
слідків «руської політики» для Польщі. Порушивши на початку 
свого історичного викладу тему давньослов’янської спільності, 
він повністю залишив поза увагою давньоруську епоху. Далі вче
ний доволі хаотично та несисгематизовано охарактеризував русь
ко-польські взаємини у період литовсько-польської доби. Зате йо
го висвітлення козацької епохи було досить цілісним, змістовним 
та фактуально наповненим.

Історична концепція С. Качали, зрозуміло, не може претен
дувати на цілісність чи повноту викладу всього національного іс
торичного процесу. Все-таки в головних рисах вона відображала 
історичну свідомість українофілів-народовців. Тому маємо під
стави вважати її класичним зразком народовської рецепції націо
нальної історії. Адже до С. Качали ніхто із вчених-украшофілів не
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спромігся запропонувати подібно ґрунтовну історичну моногра
фію із цілісним та обширним викладом історії козацької епохи.

Додамо, що висвітленню деяких епізодів з історії козаччини 
у цей час присвятили окремі статті В. Ільницький, К. Заклинсь- 
їсий, Ю. Целевич та ін. Популярно-публіцистичний їх пафос та ву- 
зькообмежена тематика не могли, зрозуміло, мати вагомого впли
ву на концептуальну розробку національної історії. Варто зазна
чити, що Ю. Целевич, продовжуючи традиції І. Вагилевича та 
Я. Головацького, зосередився на дослідженні історії карпатського 
регіону, зокрема опришківського руху. Його узагальнююча праця 
«Опришки» і до сьогодні залишається одним із найґрунтовніших 
досліджень на тему карпатського опришківства.

У 1880-х рр. досить помітно вирізнявся серед вчених- 
народовців О. Партацький, який чи не єдиним у Галичині обрав 
головним предметом своїх наукових зацікавлень стародавню іс
торію. У його працях помічаємо намагання удавнити й поглибити 
національну історичну традицію, тобто відшукувати її у якнай
більш віддалених часах. Втім його, здебільшого малопереконливі, 
наукові спроби не знайшли належного відгуку ні у народовських 
колах, ні в галицькому науковому середовищі загалом. Дещо біль
ше імпонувало історичній свідомості народовців прагнення 
О. Партацького відчужити давньоруську державу від національ
ної історичної традиції й представити її як норманське (в ширшо
му контексті -  германське) державне утворення, у якому при
гноблювався слов’янський елемент. Цю гіпотезу О. Партацького 
пояснюємо як ідеологічно зумовлену реакцію на русофільську ін
терпретацію історичного минулого з її ідеалізацією давньоруської 
державницької традиції.
. Українофільська концепція національної історії набула най
більш цілісної та довершеної форми у працях О. Барвінського. 
Цей історик підпадав радше під просвітницько-популяризатор
ський, ніж під дослідницько-академічний тип вченого. Він праг
нув надати українофільській концепції національної історії пере
конливої наукової аргументації з метою посилити її конкуренто-
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здатність стосовно русофільської наукової концепції. Однак сам
0 . Барвінський не займався власне науково-дослідницькою діяль
ністю а науково-інтелектуальний потенціал вчених-народовців, як 
уже вказувалося, не міг зрівнятися з потенціалом русофілів 
[488:140]. Поставленої мети він вирішив досягти за допомогою 
наукового доробку наддніпрянсько-української історіографії, 
найперше шляхом великотиражного перевидання його в Галичи
ні. За порадою В. Антоновича, О. Барвінський започаткував у 
1886 р. видавничий проект «Руська історична бібліотека». У рам
ках цієї книжкової серії видано 24 томи, куди увійшли праці 
В. Антоновича, Д. Багалія, В. Буданова, М. Дашкевича, Д. Іловай- 
ського, О. Єфименко, С. Канави, М. Костомарова, О. Левицького,
1. Линниченка, І. Новицького, М. Смирнова, Ю. Целевича, І. Ша- 
раневича [284:184]. Тематично О. Барвінський формував серію 
таким чином, щоб читач зміг отримати цілісне бачення націона
льного історичного процесу. Зрозуміло, що при такій кількості ав
торів не обійшлося без суперечливих та взаємовиключних поло
жень та теорій, через що цей проект зазнавав згодом критики 
[478:563]. Але попри все саме завдяки «Руській історичній бібліо
теці» галицький читач вперше отримав альтернативну історичну 
концепцію, котра за рівнем наукової аргументації не лише не по
ступалась, а й значно переважала русофільську. Вихід цієї серії 
знаменував кінець домінування русофілів у галицькій історичній 
науці. Історичні праці наддніпрянців переконливо продемонстру
вали галичанам, що українофільська модель національної історії 
має доказове наукове підґрунтя.

У 1880-х рр. в українофільському середовищі не втратила ак
туальності проблема створення цілісного синтетично-узагаль- 
нюючого курсу з національної історії. Тому протягом 1880- 
1884 рр. О. Барвінський працював над виданням популярної «Іс
торії Русі» у трьох частинах, присвяченої литовсько-польській 
добі (ХГѴ-ХѴІ ст.). Це видання було логічним продовженням ви
даного «Просвітою» однойменного підручника наддніпрянського 
діяча і письменника І. Нечуя (Левицького). Згодом, доповнивши
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викладом давньоруської, козацької та нової епох, учений видав її 
у 1890 р. -  уже під назвою «Ілюстрована історія Руси від найдав
ніших до нинішніх.часів». Цю працю треба вважати найбільшим 
досягненням тогочасної українофільської науково-історичної дум
ки, адже ніхто із галицьких попередників О. Барвінського не 
спромігся викласти цілісну й фактуально насичену картину істо
ричного процесу від часів утворення давньоруської держави і аж 
до другої половини XIX ст. У ній вчений запропонував найбільш 
повний і довершений варіант українофільської концепції національ
ної історії, яка помітно відрізнялася від типових народовських іс
торичних схем насамперед тим, що давньоруську епоху поінтерп- 
ретовано як рівноцінний за своєю значимістю із козацькою добою 
історичний період. Таким чином, О. Барвінський утвердив ідею 
історичної тяглості, континуїтетного зв’язку між княжою Руссю 
та козаччиною. Ця ідея досить пунктирно проступала ще у погля
дах членів «Руської трійці», однак згодом народовці, ідеалізуючи 
козаччину й нехтуючи давньоруською історією, значною мірою 
спричинилися до дисконтинуїтетної рецепції цих двох історичних 
епох. Тому маємо підстави вважати, що саме завдяки старанням 
О. Барвінського давньоруська державність в історичній свідомості 
українофілів постала невід’ємною складовою національної історії. 
Це дещо зблизило русофільську та українофільську історичні 
концепції на загальному фоні всезросгаючої конфронтації між 
представниками цих течій -  тепер у їхній історичній свідомості 
давньоруська держава стала спільною точкою дотику. Козацька 
епоха незмінно залишалась для О. Барвінського «золотою до
бою».

Ще одним принципово важливим концептуальним положен
ням О. Барвінського було твердження про Галицько-Волинське 
князівство як єдиного спадкоємця й правонаступника Київської 
Русі, носія й продовжувача її історично-державницької традиції. 
Підкреслимо, що він висунув його ще задовго до появи програм
ної статті М. Грушевського «Звичайна схема руської історії й 
справа раціонального укладу історії східного слов’янства». Тому
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поширена сьогодні думка, що М. Грушевсысий першим запрова
див у Галичині в науковий обіг тезу «Галицько-Волинська держа
ва -  єдиний спадкоємець Київської Русі» не є цілком достовірною 
й потребує перегляду.

В історичних працях О. Барвінського найбільш чітко й вираз
но простежуємо основоположну тезу українофільства -  про етно- 
національну окремішність русинів-малоросів і росіян-великоросів 
й наявність в них цілком відмінного історичного досвіду. Вчений 
значно поглибив її, стверджуючи, що Московщина-Росія -  це ці
лком відмінний від Русі етнічно-цивілізаційний простір, у суспі
льно-політичному та культурному житті якого незмінно доміну
ють тюрксько-азіатські начала. Звідси, за концепцією О. Барвінсь
кого, Володимиро-Суздальська й Московська держави становлять 
цілком самостійний московсько-російський історичний процес, 
який у ніякому випадку не можна ототожнювати із руською істо
рією. Всі відомі в історії факти контактів Московщини чи Росії з 
руськими землями вчений трактував як вияви московсько- 
російської експансії на Русь. О. Барвінський був першим істори- 
ком-українофілом Галичини, який подав виклад історії східноук
раїнських земель від часів Переяславської ради у складі Москов
ського царства та Російської імперії. У цій його інтерпретації ви
разно простежуємо ідейний вплив концепції «пропащого часу» 
М. Драгоманова [315:127].

У більшості своїх концептуальних положень О. Барвінський 
безпосередньо наслідував В. Антоновича (общинно-вічовий 
устрій як «провідна ідея» руського (україїюького) народу; «одвіч
ний демократизм» русинів-українців; протистояння громади і 
дружини в епоху Київської Русі ж  вияв «боротьби ідей» тощо) 
[315:110-116]. Таким чином, концепція національної історії 
О. Барвінського у своїх головних виявах була практично ідентич
ною народницькій концепції наддніпрянської історіографії.

Принципово важливими для ідейно-концептуального оформ
лення українофільської моделі національно-історичної свідомості 
стали термінологічні новації О. Барвінського. Прагнучи всіляко

76



відмежуватись від русофільської ідеологеми «общерусизму» й 
водночас підкреслити історичну й культурно-етнічну єдність га
лицьких русинів та наддніпрянських українців, учений, за пора
дою В. Антоновича, почав широко застосовувати в історичних 
працях компромісний етнонім Україна-Русь та його похідні при
кметникові форми [44:322-323]. Цілком слушним є зауваження 
І. Чорновола, що саме О. Барвінський (а не М. Грушевський, як 
прийнято вважати) розпочав у Галичині пропагувати назву Русь- 
Україна [487:43]. Руський цей учений тлумачив однозначно -  як 
малоруський й не допускав будь-якого ототожнення із общерусь- 
ким. З усіх тогочасних істориків Галичини він чи не найбільше 
спричинився до заперечення характерної для русофілів панрусь- 
кої форми національної ідентичності галичан. О. Барвінський ос
таточно розв’язав у галицькій науково-історичній думці проблему 
«відросійщення» -  цілком розмежував руську та московсько- 
російську історії як два самостійні процеси двох окремих народів. 
Саме завдяки широкій і плідній діяльності О. Барвінського (його 
власним авторським працям та перевиданим й зредагованим ним) 
в науковій думці та масовій історичній свідомості галичан почала 
утверджуватися накреслена на рисунку 2.2 схема національної іс
торії, яка стала домінуючою і у наступних історичних періодах.

Найбільш принциповою відмінністю у цій схемі від русо
фільської, як бачимо, було те, що за нею Володимиро- 
Суздальське князівство, Московське царство та Російська імперія 
не включені в обсяг руської національної історії; вони потракто- 
вані як етапи цілком іншої, московсько-російської історії, схема 
якої зображена на рисунку 2.3. Отже, за інтерпретацією 
О. Барвінського, руська та московсько-російська історії не мали 
спільних етапів.

Українофільську концепцію національної історії відрізняли 
від сгарорусинсько-русофільської не лише загальна схема історич
ного процесу, а й деякі методологічні та історіософські аспекти.
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Рис. 2.2. Українофільська схема руської національної історії 
(за О. Барвінським)

Рис. 2.3. Схема м.осковсько-російськоі історії в інтерпретації 
галицьких українофілів (за О. Барвінським ).
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Учені-українофіли, як правило, вважали, що головним суб’єктом 
історичного процесу, творцем історії є народ в цілому, а не лише 
його вищі стани чи окремі правителі і діячі [415:67]. В центрі їх 
дослідницької уваги знаходились не стільки державні утворення, 
скільки народні маси та суспільні верстви і групи (громади- 
общини, козаки, гайдамаки, опришки тощо). Вони значною мірою 
були зорієнтовані на висвітлення соціальної історії, в той час як 
русофіли-старорусини надавали перевагу політичним аспектам 
національного історичного процесу. За своєю методологічною та 
ідейною спрямованістю ісгорики-українофіли наближались до 
наддніпрянсько-української історіографії (спочатку романтично
го, згодом -  народницького напрямів). Пряме ідейне наслідування 
народницьких постулатів особливо виразно проглядається у пра
цях О. Барвінського, зокрема в його інтерпретаціях боротьби між 
державою та общинами-громадами, де особисті симпатії вченого 
майже завжди були на боці останніх. Як слушно відзначив 
О. Турій, для ідеології ранніх народовців характерний принцип 
примату природніх прав народів над історичними правами дер- 
жав-монархій [464:138].

Ще однією відмінною рисою істориків-українофілів є відсут
ність у їхніх працях елементів провіденціалістського потракту
вання історії. Такі дослідники, як В. Дмитрук, Г. Гербільський, 
Є. Гринів, М. Шалата, О. Петраш, зазначали, що вже членам гурт
ка «Руська трійця» притаманне раціоналістичне чи навіть матері
алістичне розуміння історичного процесу [415:66-67]. Раціоналіс
тичний підхід в інтерпретаціях історії характерний для більшості 
праць учених-українофілів другої половини XIX ст.

Важливо підкреслити, що серед істориків-українофілів не 
спостерігаємо одностайності думок у потрактуванні ісгорично- 
цивілізаційної приналежності руського етнонаціонального прос
тору. Так, діячі «Руської трійці» в основному поділяли точку зору 
слов’янофілів про самобутність історично-цивілізаційного розвит
ку Слов’янщини, протиставляючи його західноєвропейському, 
передовсім германському світу. Подібні думки серед українофілів
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знаходимо і пізніше, у другій половині XIX ст. Ідея самобутності 
історичного розвитку слов’янства особливо виразно простежуєть
ся у концепції С. Качали. Слов’янофільство в українофільській ін
терпретації помітно відрізнялося від русофільської, адже представ
ники першої течії наголошували на всеслов’янській спільності, 
надаючи пріоритет західнослов’янським та південнослов’янським 
зв’язкам; русофіли ж акцентували на східнослов’янській спільно
сті. Однак вже у пізніх народовців спостерігаємо зміщення куль
турно-цивілізаційних орієнтирів у бік окциденталізму. Так, в іде
ології О. Барвінського загальноєвропейський контекст в історич
ному розвитку руських земель домінує над загальнослов’янським, 
тим більше східнослов’янським. Руську історію О. Барвінський 
однозначно інтерпретував як органічну частину загальноєвропей
ського історичного процесу, протиставляючи їй московсько- 
російську історію із притаманною їй, ж  твердив він, азіатською 
моделлю історичного розвитку. Українофільська течія галицької 
науково-історичної думки пройшла, ж  бачимо, своєрідну еволю
цію від слов’янофільської до «західницької» (європоцентричної 
або окциденталістичної) моделі історичного розвитку руських зе
мель.

Варто додати, що для народовців історична легітимізація не 
була самодостатньою вартістю й головним критерієм оцінки всіх 
суспільних явищ. Вони не надавали національному минулому й 
історичним традиціям такого сакрально-символічного значення, 
яке простежуємо в ідеології старорусинів [424:208]. Народовці не 
мали потреби «жити минулим» чи брати компоненти для своєї 
ідейно-світоглядної платформи в залежності від їх «історичності». 
На відміну від своїх ідейних опонентів, вони не мали в галицько
му суспільстві іміджу «історичної» партії.

Таким чином, вироблена вченими-українофілами концепція 
національної історії відіграла вагому роль у формуванні українсь
кої національної ідентичності галичан. Головними здобутками ці
єї концепції треба вважати: наукове обгрунтування етнонаціональ- 
ної окремішності русинів (українців) та великоросів (росіян);
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остаточне розмежування руської (української) та російської істо
рій; спростування русофільської ідеологеми про панруську етно- 
національну єдність; введення козаччини та інших соціальних ру
хів до обсягу історичної пам’яті галичан; чіткіше (у порівнянні із 
русофілами) окреслення руського (українського) етнонаціональ- 
ного простору та його історичної ретроспективи. Українофільська 
концепція національної історії стала для галичан основою тієї мо
делі історичної свідомості, що домінувала серед них і у наступні 
історичні періоди.
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Р О ЗД ІЛ  НІ. К О Н Ц ЕП ТУ А Л ІЗА Ц ІЯ  
Н А Ц ІО Н А Л ЬН О Ї ІСТОРІЇ 

У НАУКО ВІЙ  ДУМЦІ ГАЛИЧИНИ

3.1. Рецепція стародавньої* історії та етногенезу 
слов’ян

З історичних епох в українській науковій думці Галичини 
XIX ст. найменш дослідженою була стародавня епоха. Мало хто 
із тогочасних істориків заглиблювався в події, що передували 
утворенню давньоруської держави. Вихідною у більшості історич
них концепцій поставала теза про давньослов’янську спільність. 
Галицькі історики найдавніше минуле свого народу, згідно із 
усталеною традицією, розглядали лише у контексті історії 
«слов’янщини». Такий підхід обумовлювався не лише суто нау
ковими чинниками. Причини його треба шукати також в суспіль
но-політичній ідеології тогочасного галицького суспільства. Як 
знаємо, вагомий вплив на інтелектуальне життя галичан мала іде
ологія панславізму', здебільшого у двох її варіантах — росієцент- 
ричного панславізму та австрославізму. Популярність панславіз
му значною мірою посилювала тенденцію до пошуку спільних 
генетичних коренів всіх слов’ян.,

Більшість тогочасних учених Галичини, перебільшуючи ав
торитет «Повісті временних літ» Нестора як найдостовірнішого 
історичного джерела, дотримувались теорії про наддунайську 
прабатьківщину слов’ян. Так, Д. Зубрицький свій виклад стародав
ньої історії слов’ян («Історія Галицько-Руського князівства») по
будував на основі свідчень із згаданого літопису, доповнивши йо
го твердженнями закарпатського історика Ю. Венеліна про 
слов’яно-римські війни від 32 р. до н.е. до 9 р. н.е. [104:114-116]. 
Як аргумент на користь наддунайського походження слов’ян, 
Д. Зубрицький наводив також українські, російські та польські пі
сні із згадкою про Дунай [104:114-116]. Логічний зв’язок між по
діями 1-го і ІХ-го століть в інтерпретації цього історика відсутній.
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Проблема генетичних витоків слов’ян зайняла чільне місце в 
науково-історичній спадщині І. Вагилевича. Цей дослідник пев
ний час вважав, що слов’яни походять з Індії [245:158]. Згодом їх 
предків він вбачав у придунайських фрако-ілірійських племенах, 
що переселялися на північ від Карпат протягом чотирьох століть, 
починаючи від часів війн римського імператора Траяна. Появу 
слов’ян на території Скіфії І. Вагилевич датував 350 роком. Тут, 
читаємо у І. Вагилевича, слов’яни були підкорені готами, а згодом 
увійшли до складу держави гунів, разом із якими вони захопили 
територію Дакії. Вторгнення слов’ян на територію Римської імпе
рії він розглядав як спробу повернути назад втрачені раніше землі 
[279:55]. І. Вагилевич твердив про утворення в п’ятому столітті 
двох етнополітичних спільностей —  слов’ян (між Дністром та 
Дунаєм) та антів (між Дністром та Дніпром) [279:58]. Цей дослід
ник здійснив також детальний виклад походів слов’ян на Візан
тію.

І. Вагилевич у більшості своїх тверджень стосовно теорії 
фрако-ілірійського походження слов’ян поділяв думки відомого 
польського вченого А. Бельовського [279:9], доповнивши їх чи
малою кількістю власних суджень. Наукова аргументація І. Ваги
левича у з’ясуванні цих проблем в багатьох випадках була непе
реконливою та сумнівною. Отже, тотожність фрако-ілірійців і 
слов’ян він обґрунтовував деякими етнографічними та лінгвістич
ними подібностями. Втім І. Вагилевич не мав значного впливу на 
розвиток галицької історичної думки стосовно проблеми похо
дження слов’ян, адже його головна праця «Вивід початків слов’ян 
від фрако-ілірійців» так і не була опублікована в повному обсязі.

Стародавня історія слов’ян постійно перебувала у сфері заці
кавлень Я. Головацького. Виклад матеріалу у всіх своїх узагаль
нюючих працях він розпочинав саме з цієї проблеми. Цей дослід
ник був прихильником теорії автохтонності слов’ян, вважаючи 
їхньою прабатьківщиною Прикарпаття. Висловлюючи лише загаль
ні положення щодо походження слов’ян, він відзначав, що саме 
слов’яни були «первісними обивателями» Прикарпаття, — «свого
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стародавнього отечества», бо «історія ніде не упоминає о пришес
твію або населенню слов’ян в сих сторонах». Вчений твердив, що 
слов’янський народ «доконче зріс на місці, він первобитний». 
Прихильником автохтонної теорії походження слов’ян був і Б. Ді- 
дицький, який поділяв думку, що їх предки заселяли територію 
Русі з «незапам’ятних часів» [97:2].

У поглядах відомого галицького історика І. Шараневича спо
стерігаємо дещо суперечливе поєднання елементів автохтонної та 
наддунайської теорій походження слов’ян. З’ясовуючи етнічну 
приналежність землеробського населення Скіфії, він допускав 
слов’янське походження скіфів-землеробів [187:2]. Але водночас 
цей науковець вів мову про переселення слов’ян із своїх «колибель- 
них жилищ над Дунаєм» у зв’язку із натиском кельтів, римлян та 
германців [187:3]. Із висловлених І. Шараневичем міркувань ви
пливало, що слов’яни мали як автохтонних (скіфів-землеробів), 
так і наддунайських предків. Певний внесок у вивчення проблеми 
етногенезу слов’ян здійснив А. Петрушевич, який у своїх працях 
надав великої ваги вивченню географічної номенклатури. Цей до
слідник слов’янську прабатьківщину локалізував у Карпатах 
[322:13].

З-поміж тогочасних галицьких дослідників етногенезу 
слов’ян на особливу увагу заслуговує О. Партацький, який пер
шим зробив спробу наукового окреслення концепції стародавньої 
історії. Йому належить перша спеціальна узагальнююча моногра
фія з цієї проблематики під назвою «Старинна історія Галичини» 
(1894). Підкреслимо, що вчений був тоді єдиним, хто обрав ста
родавню історію як головний предмет своїх наукових зацікавлень.

О. Партацький відкрив серію історичних студій опубліку
ванням у 1863 р. розвідки «Червоная Русь в часах пред- 
історичних», у якій він висунув тезу про гетів як предків галиць
ких русинів. З цього часу й до кінця життя цього вченого стародав
ня історія стала провідною темою його наукових зацікавлень. 
Окремим її аспектам він присвятив ряд спеціалізованих популяр
них статей, публікованих здебільшого у часописі «Діло».
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У 1889 р. О. Партацький видав працю «Велика слов’янська 
держава перед двома тисячами літ», що була присвячена дослі
дженню Скіфії. А вже згадана «Старинна історія Галичини» стала 
своєрідним підсумком багаторічних студій цього автора. Її хроно
логічні рамки охоплюють події від ѴП ст. до н.е. до початку П ст. 
н.е. Книга задумана автором як перший том великого видання, 
виклад подій у якому мав сягнути часів виникнення давньорусь
кої держави, однак О. Партацький не встиг здійснити запланова
ного. Наголосимо, що до нього ніхто із галицьких істориків не за
глиблювався подібною мірою у студії стародавньої історії.

Детальнішої характеристики заслуговують наукова методо
логія та дослідницька методика О. Партацького. В основу джерель
ної бази власних досліджень він брав матеріал «язиковий» (лінгві
стичний), не приділяючи достатньої уваги при цьому іншим різ
новидам історичних джерел. Особливо помітним є нехтування з 
боку вченого археологічними джерелами, які, зрозуміло, для до
слідження історії стародавніх часів мають чи не першорядне зна
чення. Варто зазначити, що на середину 90-х років XIX ст. архео
логія вже мала певні здобутки. Аналіз праць О. Партацького по
казує, що їх автор проявляв більший інтерес до усної народної 
творчості, міфології, звичаїв та обрядів слов’янських народів, а 
також відзначався ґрунтовною обізнаністю з античними, візантій
ськими, давньоруськими і західноєвропейськими писемними 
пам’ятками. Однак при цьому він у більшості випадків не здійс
нював усестороннього розгляду всіх цих джерел, а підпорядкову
вав їх «язикословному» аналізу. Опираючись саме на лінгвістич
ний матеріал, вчений обгрунтував більшу частину своїх історич
них гіпотез та теорій. Головний зміст історико-дослідницької діяль
ності О. Партацького полягав насамперед в аналізі топонімів, ет
нонімів, власних назв історичних або міфічних персонажів. При 
цьому спостерігаємо, що у багатьох випадках лише співзвучність 
назв, які відносились до різних історичних періодів чи епох й сто
сувалися різних місцевостей, приводила дослідника до думки про 
спільність походження цих назв. Так, генетичні корені русинів він
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шукав серед племен і народів стародавньої епохи лише на основі 
подібності їх назв із сучасною йому географічною номенклату
рою. Деяка подібність звичаїв та обрядів стародавніх племен та 
русинів за середньовічних чи нових часів була для нього достат
нім аргументом для потрактування цих племен як безпосередніх 
предків русинів. Помітним є прагнення дослідника довести при
четність всіх стародавніх етносів, що проживали на території 
України чи у суміжних регіонах, до процесу етногенезу русинів. 
Претендуючи на остаточні відповіді у суперечливих чи дискусій
них питаннях, вчений неодноразово робив неаргументовані й 
сумнівні висновки. Вже навіть для сучасників очевидною була 
хибність багатьох його наукових положень. Так, тогочасні крити
ки О. Партацького цілком слушно закидали йому довільність у 
проведенні історичних аналогій та необережність у висновках, 
догматизм, «брак об’єктивної критики джерел й огляду на відпо
відну літературу, безоглядність у ставленні гіпотез й оперування 
ними як певними фактами науковими», водночас відзначаючи 
«самостійність висліду, любов до свого предмету..., прозорість 
викладу і рішучість виводів» [318:4;272:8]. Щодо наукового ради
калізму у висновках, то О. Партацький справді не мав собі рівних 
серед своїх попередників та сучасників. Ніхто до нього не вису
нув такої кількості власних оригінальних гіпотез та теорій, які так 
сміливо суперечили б загальновизнаним науковим авторитетам та 
історіографічним традиціям.

Основу історичної концепції О. Партацького становить тео
рія про фракійців («траків») як предків слов’ян. Зіставивши свід
чення античних, візантійських та давньоруських пам’яток про су
спільний устрій, побут, звичаї та обряди, міфологію та релігію 
фракійців і слов’ян та віднайшовши у них чимало подібностей, 
дослідник дійшов висновку про тотожність цих двох етнічних 
спільностей. «Людям, що привикли Траків і Слов’ян уважати за 
два окремі народи, -  стверджував він, -  годі якось освоїтися з дум
кою, що у Слов’ян переховуються в традиції старотрацька історія, 
мітольогія, поезія» [140:25]. Багато уваги О. Партацький приділив
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вивченню давньофракійської міфології, де віднаходив персона- 
ясів-відповідників пізнішої слов’янської міфології.

З-поміж численних фракійських народностей дослідника ці
кавило насамперед плем’я гетів, яких він вважав за безпосередніх 
предків русинів, твердячи, що «лиш Русини можуть історію Гетів 
уважати своєю» [140:285]. Учений спростував поширену думку 
про появу гетів на півночі від Дунаю у IV столітті й доказував, що 
вони там проживали набагато раніше — вже за часів Геродота. 
Гети, на його думку, були нащадками кімерійців-таргітів, які пе
ред натиском азіатських скіфів («екологів») відійшли у межиріччя 
Дністра та Дунаю. Як бачимо, О. Партацький заперечив твер
дження Геродота про переселення кіммерійців у Малу Азію: «Ге
ти були отже там народом, що зразу заселяв всю Скитію, а котрий 
лиш в пізніших часах, тиснений Околотами, обмежитися мусів на 
краї, що лежали на захід від Дністра» [140:82].

Ще сміливішою видається інтерпретація О. Партацьким Ге- 
родотової розповіді про скіфо-перську війну. На його думку, вій
ну із персами вели саме гети, й описані Геродотом події відбува
лися у межиріччі Дунаю та Дністра [140:268,276-277]. Вчений по
дав також своє бачення причин хибності повідомлень Геродота: 
«Мовчання про Гетів на північ Дунаю дає ся єдино тим вияснити, 
що за часів Геродота Гети не становили окремого державного ор
ганізму, але підвластні були Скитам-Скольотам... отже за Геро
дота часів існували на сході Європи дві могущі держави: Тракія і 
Скитія. Одвітно до тих двох державних організмів Геродот всіх 
Гетів, як трацьке плем’я, умістив в Тракії (на полуднє Дунаю), бо 
неможливо видавалось йому, щоби і в Скитії могли також жита 
Траки» [140:80].

Не можна оминути увагою поглядів О. Партацького на місце 
й роль скіфів в національній історії, адже цій проблемі, як зазна
чено вище, він присвятив навіть окрему монографію. Аналізуючи 
опис Скіфії Геродота, дослідник виокремлював власне скіфів 
(«скитів») та екологів. Останні були, за О. Партацьким, іраномов- 
ними племенами азіатських кочовиків, що витіснили із Північно-
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го Причорномор’я кіммерійців-таргітів. Після захоплення цих зе
мель сарматами сколоти переселились у прибалтійський регіон. 
На думку вченого, саме литовський та латиський народи є пря
мими нащадками екологів [140:214-217,220]. Основну ж частину 
населення Скіфії (тобто власне «скитів») О. Партацький ототож
нював із слов’янами, що були етнічно споріднені із гето- 
фракійцями: «Трацьких Гетів, що мешкали на північ Дунаю, Ге
родот зачисляє до народу Скитів. А Траки і Скити—  то лиш 
окремі політичні організми, нарід той сам. В старину Гетів часто 
називали скитами, не лиш в значеню географічнім, але і народ
нім» [140:29]. Він висунув гіпотезу, що етнонім скити походить 
від перекрученої греками назви гети або гіга [140:100]. Геродото- 
вих скіфів-землеробів О. Партацький називає скитами-полянами, 
вбачаючи в них предків давньоруського племені полян [140:197]. 
Скіфію, як і Фракію, він вважав прабатьківщиною слов’ян 
[140:13].

Геродотове плем’я андрофагів О. Партацький ототожнював 
із пізнішими літописними ятвягами [140:239-241], а кробизів —  із 
кривичами [140:282]. На його думку, фракійське плем’я трибалів 
після розгрому його римлянами переселилось у Галичину, про що 
свідчить назва міста Теребовля та гір Медоборів («Недоборів», 
що походить від назви племені, якого «не добороли» римляни) 
[140:310]. О. Партацький вважав бойків нащадками стародавньо
го кельтського племені боїв, що після розгрому його даками осіло 
у Карпатах [140:315], а іуцулів —  нащадками германського пле
мені готів [140:364]. В західноукраїнському регіоні вчений локалі
зував племена карпів, гівінів та будинів, про які повідомляв Пто
лемей. Будинів він ототожнював із літописним племенем бужан 
[140:354]; як аргумент на користь версії про проживання в краї 
карпів, він наводить назви гір Карпат та річки Коропець у Гали
чині [140:355]; назви племен гівінів або звинів О. Партацький 
пов’язував з топонімами Звенигород, Звиняч, Звинячка [140:356- 
357]. На думку вченого, на заході Галичини розміщувалось 
плем’я вінів —  предків скандинавських фінів. Ця назва згодом за
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кріпилася за місцевістю й трансформувалася у пізніші етноніми 
слов’ян (венеди, в’ятичі) та вестготів (тервінги). З наведеними ет
нонімами він пов’язував і назву Червенські городи [140:366-367].

До числа предків русинів О. Партацький відносив також і 
гунів («унів»), яких він локалізував між річками Дніпро та Дніс
тер [140:369]. Назва «уни», на його думку, була видозміненою 
формою слів «юни», «юнаки» й походила від «юних» гетів і даків, 
що переселялись у ці краї перед натиском римлян. «Оповідання 
істориків про Гунів-Монголів, —  твердив дослідник, —  належить 
до ряду безсовісних байок» [140:20].

Дослідники неоднозначно оцінювали наукову вартість «Ста
ринно!' історії Галичини» О. Партацького. Так, Д. Дорошенко, по
біжно згадуючи її, категорично заявив, що вона не мала наукового 
значення [284:183]. М. Грушевський, попри критичні зауваги, у 
рецензії на згадану працю звернув увагу і на її позитивні боки, 
маючи на увазі насамперед обширнісіь поміщеного тут історич
ного, етнографічного і лінгвістичного матеріалів. Він також вка
зав на наукову вартість деяких дослідницьких спостережень та 
узагальнень. Критикуючи наукові методи та підходи О. Партаць
кого, М. Грушевський разом з цим висловлював симпатію до цьо
го галицького вченого, акцентуючи на його невтомній, совісній, 
тяжкій і невдячній праці та «посвяченні до науки» [272:4-5]. Мо
жна погодитись із критичною думкою І. Копача, що праці О. Пар
тацького «важні для нас більше зводом матеріалу й духом само
стійності та енергії, чим своїми заключениями» [318:9]. Цілком 
зрозуміло, що наукове значення історичних поглядів 
О. Партацького треба оцінювати у контексті розвитку науки 
XIX ст. Так, у 1860-х рр., коли науковець-початківець опублікував 
свою першу історичну розвідку, його наукові підходи та висновки 
видавались тоді цілком сучасними, адже в них вбачали вплив по
ширеної в цей час анатомісгачної школи Шляйхера [318:9]. Од
нак на час виходу «Старинно!' історії Галичини» ці самі погляди 
автора у зв’язку із поступом науки уже сприймались ж  очевидний 
анахронізм. Як бачимо, спроба О. Партацького створити цілісну,
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завершену концепцію етногенезу слов’ян виявилась невдалою з 
декількох причин: насамперед через однобічні наукові підходи та 
спричинені ними хибні висновки; через непослідовність, безсис
темність викладу матеріалу, нечіткість, а то й суперечливість ви
словлюваних думок. Історична схема О. Партацького хронологі
чно доведена лише до початку П століття, а планованого другого 
тому своєї праці автор так і не встиг написати. Мало що прояс
нюють його погляди на історію II—-IX століть, викладені в окремих 
невеликих статтях. Тому О. Партацький, як і його сучасники, не 
зумів логічно об’єднати в єдиний, цілісний процес гето-скіфо- 
сармато-римський та києво-руський періоди національної історії. 
Як бачимо, його теорія гето-фракійського походження слов’ян не 
узгоджувалась цілком ні з наддунайсько-іллірійською, ні з авто
хтонною теоріями, хоча і містила елемента обох цих версій.

Таким чином, у працях українських істориків Галичини 
XIX ст. мали місце спроби наукового з’ясування проблем етноге
незу свого народу у контексті загальнослов’янської історії. Біль
шість наукових підходів тогочасних істориків з цієї проблеми, за 
винятком хіба що концепції О. Партацького, не відзначалися ори
гінальністю й були значною мірою запозиченнями із чеської, 
польської, російської та німецької історіографічних традицій. До
мінували серед галицьких істориків теорії наддунайського (Д. Зу- 
брицький, І. Вагилевич), автохтонного (Я. Головацький, Б. Діди- 
цький) походження слов’ян та наукові версії, що поєднували еле
мента обох цих теорій (І. Шараневич, О. Партацький). Жоден із 
названих авторів не давав вичерпної науково-аргументованої від
повіді на питання про походження слов’ян. Ця наукова проблема 
ще наприкінці XIX ст. залишалась для галичан нез’ясованою, а 
стародавня епоха — найменш дослідженим періодом.

90



3.2. Давньоруська держава в науково-історичних 
схемах галицьких вчених

Проблема походження Русі як етнічного, географічного й 
державно-політичного утворення зумовлювала гострі наукові по
леміки в історичній думці Галичини XIX ст. Вони розгортались 
насамперед навколо таких питань, як виникнення етноніма Русь, 
джерела давньоруського державно-правового устрою, роль нор
мансько-варязького чинника в давньоруській історії та ін. Сучасні 
науковці ще не звернули належної уваги на норманський дискурс 
в галицькій науковій думці XIX ст. Хоча уже згадувані у розділі І 
дослідники Г. Дем’ян та 3. Матисякевич у своїх дисертаційних та 
монографічних працях охарактеризували погляди членів «Руської 
трійці», зокрема І. Вагилевича та Я. Головацького, на проблему 
походження Русі.

Норманська проблема у науковій думці Галичини висвітлю
валась, крім узагальнюючих історичних праць І. Вагилевича, 
Я. Головацького, Б. Дідицького, Д. Зубрицького, І. Шараневича, 
на сторінках ґрунтовних полемічних досліджень «Скандинавщи- 
на в давній Русі» О. Партацького й «Спор о варягах и начале Ру
си» Ф. Свистуна, а також в окремих статтях А. Петрушевича та 
Й. Щавинського. Галицькі історики вбачали у стародавніх варягах 
представників германського світу, норманське питання мало для 
них дещо ширший контекст -  воно розглядалося як складова час
тина дискусії про місце й роль германського фактора у 
слов’янській історії. Як знаємо, ставлення до германізму було од
нією із актуальних тем тогочасної суспільно-політичної думки 
Галичини. Тому дискусія з приводу участі норманів у процесі да
вньоруського державотворення зумовлювалася не лише суто нау
ковим інтересом, а й мала певне соціальне замовлення.

Історики-русофіли Б. Дідицький та І. Шараневич у своїх пра
цях переповідали літописну легенду про запрошення варягів «на 
княжіння» до східних слов’ян. Із викладеного ними випливало, 
Що назва Русь й державно-політичний устрій давньоруської дер
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жави генетично пов’язані із скандинавськими варягами. На думку 
Б. Дідицького, з моменту запрошення Рюрика на князювання до 
Новгорода у 862 р. «починається Руська держава і достовірна ру
ська історія. Слов’яни почали з того часу називатись Слов’яно- 
Русами, а земля слов’янська стала називатися Руссю» [97:4]. Оби
два історики не піддавали сумніву достовірності та «непогріши
мості» літописної «Повісті» Нестора.

Подібної думки дотримувався і українофільськи зорієнтова
ний дослідник О. Партацький, що намагався за допомогою цілої 
низки фактів довести її наукову спроможність. У своїй аргумен
тації цей історик опирався передусім на лінгвістичні і дещо мен
шою мірою на етнографічні матеріали. Як аргументи на користь 
скандинавсько-норманського походження Русі, він наводив власні 
назви князів, топоніми, релігійні обряди та міфологічні вірування, 
риси побуту та суспільно-політичного устрою, психоментальні 
звички стародавніх русів. О. Партацький наголошував на необ
хідності розрізняти слов’ян і русів, останні з яких, за його переко
наннями, були скандинавського походження й саме завдяки їм 
утвердилась назва Русь для позначення всіх підкорених ними зе
мель [139:200-202]. «Назва Русі, —  твердив цей учений, — не є 
родова, слов’янська, а лише накинена завойовниками-варягами на 
слов’янську землю» [143:95]. Князь Рюрик, на його думку, похо
див із варязького племені русів, був володарем Фризії й відомим 
морським піратом і лише згодом опинився в Новгороді [139:204]. 
Історик твердив, що варяги-руси на чолі з Рюриком силою завою
вали слов’янські землі, а літописна оповідь про запрошення їх до 
Новгорода є «видумкою самих варягів» [139:31]. Учений був пе
реконаний, що войовничість та жорстокість стародавніх русів свід
чили про їхнє скандинавське походження, оскільки слов’яни «бу
ли народом мирним і, як виражались самі, «не уміли меча припо- 
ясати» [139:133]. У помстах княгині Ольги древлянам історик 
вбачав відгомін впливів скандинавських звичаїв: «страшна та по
мста також не має нічого спільного з лагідним характером 
слов’ян, а є тільки наслідком звичаю і права скандинавського, до
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зволяючого кровні помсти за вбивство члена родини» [139:131]. 
О. Партацький у статті «Червона Русь в часах предісторичних» 
висловив думку, що «руська» історія (тобто історія держави Рю- 
риковичів) є для галичан чужою, вони мають у цих часах «свою 
питому, власну», тобто суто слов’янську, а не норманську історію 
[139:208]. Дослідник відніс до національної історії давньоруську 
державу, починаючи з часів Володимира Великого, коли, на його 
думку, відбувся синтез норманізму й слов’янізму [139:150-151]. У 
збірнику законів «Руська правда» історик вбачав переважаючий 
вплив скандинавського звичаєвого права.

О. Партацький намагався подати власну інтерпретацію про
цесу утвердження назви Русь на східнослов’янських землях. Згід
но з нею, всі численні писемні згадки цієї назви до IX століття 
стосувалися «іншої Русі, неслов’янської» [143:89]. Назва Русь, за 
О. Партацьким, спочатку стосувалася лише представників динас
тії Рюриковичів та верстви дружинників норманського похо
дження. Згодом міста, де осіла варязька дружина, називали русь
кими. І лише пізніше «русинами стали звати всіх, хто до складу 
руської держави увійшов» [143:103]. Як писав О. Партацький, на
зва Русь у часи давньоруської держави так і не стала етнічною са
моназвою для східних слов’ян, а була лише «загальною, держав
ною, урядовою назвою для різних, часто і неслов’янських народів, 
підбитих через наїздничу орду нормано-руську і князів з Рюрико- 
вого роду» [139:213]. Вчений переконував, що слов’янізація всіх 
Рюриковичів до Володимира Святославовича мала переважно лін
гвістичний характер: «Слов’янізм русів обмежувався на саму ли
ше бесіду; думками своїми, поглядами, звичаями, релігією вони 
ще цілком приналежали до світу скандинавського, любові до під
битого краю і народу у них не було» [139:138]. Таким чином, 
О. Партацький був переконаний у тому, що назва Русь та давньо
руська державність цілком скандинавського походження, причо
му норманську присутність на східнослов’янських землях він ін
терпретував однозначно як завоювання. Цей історик є найбільш
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послідовним і радикальним прихильником норманської теорії в 
історичній думці Галичини XIX ст.

На початку 50-х років Д. Зубрицький піддав грунтовному 
критичному аналізу норманську теорію. Не заперечуючи самого 
факту запрошення варязьких князів, він одним із перших в Гали
чині піддав сумніву тезу норманістів про скандинавське похо
дження самої назви Русь. «Признаємося, -  зазначив цей дослід
ник, -  нам здається неймовірним, щоб від трьох князів-пришель- 
ців і від їх, може бути, із двох або декількох сот осіб становлячої 
дружини, стільки великих або менших слов’янських племен, і на
стільки обширному просторі землі, назву свою запозичувало» 
[104:122]. Для підтвердження своїх припущень вчений навів цілу 
низку фактів, що вказували на нескандинавське походження на
зви Русь [104:121-124]. Д. Зубрицький запропонував також свою 
власну гіпотезу щодо проблеми ототожнення літописцями етно
німів варяги та руси, за якою варяги, перебуваючи на північнору- 
ських землях до їхнього вигнання звідси, зазнали з боку східних 
слов’ян асиміляційного впливу — «обрусіння». Тому вони, за 
Д. Зубрицьким, стали називатись Варяги-Русь або руські варяги. 
Згідно із цією гіпотезою, слов’яни у 862 р. «звернулись з запро
шенням безпосередньо до своїх попередніх володарів, до своїх 
власних Варягів-Русі — до Руських Варягів. Це попросту була 
справжня Реставрація, знову введення на престіл княжого дому» 
[104:125]. Гіпотеза Д. Зубрицького не знайшла прихильників се
ред пізніших галицьких істориків, до того ж вона стосувалася ли
ше одного аспекту норманської проблеми. Цей історик, не проти
ставляючи себе норманістам, піддав сумніву основні положення 
норманської теорії. Визнаючи факт правління скандинавської ди
настії в давньоруській державі, він водночас не надавав варязько
му чиннику вагомої ролі в національній історії й заперечував но
рманське походження назви Русь. Виклавши позиції прихильни
ків та противників норманської теорії, Д. Зубрицький не став рі
шуче на бік жодної із них. Вважаємо, що у нього не було чітко ви-
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значеного ставлення до проблеми. Все-таки у своєму баченні ге- 
нези давньоруської держави ближче стояв до позиції норманістів.

Значний відхід від основоположних засад норманізму спо
стерігаємо у поглядах членів гуртка «Руська трійця», зокрема 
І. Вагилевича та Я. Головацького. Перший із них хоч і визнав 
факт «закликання» на Русь князів скандинавського походження, 
все ж переконував, що варяги не відіграли помітної ролі в історії 
Київської Русі. Уже згадуваний дослідник Г. Дем’ян зазначає, що 
І. Вагилевич розглядав процес виникнення давньоруської держави 
«як результат внутрішнього суспільного розвитку, прискореного 
зовнішньою небезпекою» [279:36]. І. Вагилевич заперечував тезу 
норманістів про нерозвиненість східних слов’ян й твердив, що со
ціально-економічний розвиток та культура у них стояли на значно 
вищому рівні, ніж у варягів. Однак сама назва Русь, вважав гали
цький вчений, мала норманське походження [279:37]. Подібних 
поглядів дотримувався і Я. Головацький. Не заперечуючи літопис
ної розповіді про запрошення на Русь Рюриковичів, історик відвів 
варягам в давньоруській історії епізодичну роль військових най
манців. Згідно з інтерпретацією 3. Матисякевича, Я. Головацький, 
хоч і не брав безпосередньої участі у дискусії стосовно нормансь
кої проблеми, за своїми поглядами належав радше до антинорма- 
ністів [370:61].

Як бачимо, історики Д. Зубрицький, І. Вагилевич, Я. Голова
цький у норманському питанні дотримувались компромісної точ
ки зору. Вони, зрозуміло, не могли запропонувати у свій час цілі
сного й вичерпного бачення цієї проблеми. їх заслуга полягала 
насамперед в ознайомленні галицьких читачів з полемікою між 
противниками та прихильниками норманської теорії й започатку
вати в Галичині наукових студій із цієї проблеми.

Галицькі дослідники А. Петрушевич та Й. Щавинський та
кож не обминули термінологічного аспекту норманського питан
ня. А. Петрушевич обґрунтовував слов’янське походження назви 
Русь (від слова «рискати») [170:9-10]. Й. Щавинський вказував на 
необґрунтованість поглядів стосовно норманського походження
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цього етноніма й доводив його автохтонність [194:163]. Дослід
ник висунув гіпотезу, згідно з якою назва Русь походить від імен 
давньослов’янських богинь —  Русалок. Русинами, твердив він, 
називалися спочатку служителі культу Русалок, і лише згодом ця 
назва перейшла на цілий народ [194:170]. Гіпотези А. Петрушеви- 
ча та Й. Щавинського не знайшли відгуку в тогочасному науко
вому світі, де їх, очевидно через непереконливу наукову аргумен
тацію, ніхто всерйоз не сприйняв.

Найбільш грунтовним дослідником норманської проблеми в 
галицькій історіографії XIX ст. треба вважати русофільского істо
рика Ф. Свистуна, який у 1880-х рр. першим серед галицьких нау
ковців відверто виступив з позицій радикального антинорманізму. 
У ґрунтовному дослідженні «Спор о варягах и начале Руси» він 
зробив обширний аналіз джерельної бази та історіографічний 
огляд дискусії стосовно норманської проблеми в російській та 
східноукраїнській історіографії. Ф. Свистун був прихильником 
теорії західнослов’янського —  ругійсько-балтійського —  похо
дження стародавніх русів. Його праця побудована у формі поле
міки з О. Партацьким, тому перелік досліджуваних питань у цих 
двох авторів майже ідентичний. Найбільшим науковим авторите
том в норманській проблемі Ф. Свистун вважав Ю. Гуцу- 
Венеліна, якому він і присвятив свою монографію, що стала про
довженням незавершеної праці цього закарпатського вченого- 
емігранта. Вихідним пунктом наукової теорії Ф. Свистуна є теза 
про нетотожність термінів варяги та руси [170:165]. Варяги для 
нього — це наймана військова дружина змішаного етнічного по
ходження, що складалась як з поморсько-балтійських слов’ян, так 
із датчан й вихідців із Скандинавського півострова. Появу варягів 
на Русі дослідник датував часами Володимира Великого, а всі 
джерельні згадки про варягів до цього часу він розцінював як 
«комбінацію літописця будувавшого штучно історію Русі за гре
цькими свідченнями» [170:159]. Таким чином, учений відмовляв 
варягам у праві вважатися засновниками чи навіть учасниками 
процесу становлення давньоруської держави. Такими Ф. Свистун
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вважав саме русів, народ, що належав до числа західних, помор
сько-балтійських слов’ян. Етноніми Русь, руси він трактував як 
похідні від слова Ругія —  тогочасної назви острова Рюген, який 
був для балтійських слов’ян політичним, торгово-економічним та 
духовним центром [170:166]. Ф. Свистун запропонував свою ори
гінальну теорію «руського» етногенезу та державотворення. Згід
но з нею, руси (рути) з острова Ругія та прилеглих територій від
давна творили могутнє етнополітичне утворення — Балтійську 
Русь, відому ще як Артанію. Під час великого переселення наро
дів частина русів-ругів, відомих в джерелах ще під іменем вендів, 
перемістилась у Причорномор’я й започаткувала тут нове держав
не утворення під назвою антів або гунів [170:144]. Після витіс
нення русів-ругів із Причорномор’я одна частина з них пересели
лась на Кубань й утворила так звану Чорноморську або Прикавказь- 
ку Русь, добре відому з арабських та візантійських джерел й знану 
пізніше як Тмутараканське князівство. Інша частина русів, згодом 
відома ще під назвою поляни, переселилась у Придніпров’я, за
снувала Київ й утворила тут на базі місцевих східних слов’ян мо
гутню державу — Придніпровську або Київську Русь [170:275]. 
Ця держава, за Ф. Свистуном, існувала протягом ѴП-ѴШ століть 
й розпалася на початку IX ст. внаслідок міжусобиць, в результаті 
чого придніпровські руси потрапили під владу хозар [170:167]. 
Після півстолітніх міжплемінних війн, смут та панування хозар 
(приблизно 800-850 рр.) придніпровські руси звернулись до своєї 
давньої прабатьківщини — Балтійської Русі-Ругії —  за військово- 
політичною допомогою, в результаті чого відбулося відоме з лі
топису запрошення одноплемінних князів. За інтерпретацією 
Ф. Свистуна, держава Рюриковичів не була політичним новотво
ром, а лише відновленням, реставрацією Руської держави ѴП- 
ѴІП століть. Характерно, що історик відводив провідну роль у 
процесі державотворення не місцевим, тобто східним слов’янам, а 
західним -  русам. У названій праці автор проводить ідею про пев
ну державно-політичну неспроможність східних слов’ян: «Східні 
і північні слов’яни признавали свою несхильність до анархії і при
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тому нездатність створити мідний державний устрій» [170:148]. 
Ф. Свистун значно більшої ваги надавав державотворчому потен
ціалу поморсько-балтійських слов’ян-русів. «Відчуваючи свою 
нездатність до створення державного порядку, -  писав історик, -  
вони [східні слов’яни. - 1. К.] без всякого спору піддались верхо
венству здібніших й досвідченіших співплемінних русів —  і не 
помилились, бо руси ввели державний порядок і безпеку, звільни
ли їх від влади чужих племен і встановили такі відносини, що чи
сельні міста, як Київ на початку 11 віку, були заповнені своїми ба
гатствами і жителі їх могли насолоджуватись плодами своєї влас
ної, добре розвинутої цивілізації» [170:149].

Варто підкреслити, що переселення русів у Східну Європу 
двома етапами з часовою різницею сім століть й стало, за Ф. Сви
стуном, першопричиною пізніших відмінностей між малоросами 
(українцями) та великоросами (росіянами): «При Олезі було вже 
помітно різницю між північно-руським та південно-руським на
річчями, й інакше бути не могло, так як південноруси більше сім
сот літ відтяті були від своєї батьківщини. Північноруські імена 
дев’ятого віку виявляють особливості нинішньої великоруської 
вимови ...» [170:317-318]. На думку вченого, руси у державі Рю- 
риковичів становили вищі соціальні верстви—  торгівельну та 
військову; остаточна асиміляція русів із східними слов’янами від
булася у другій половині XI ст., причому консолідуючими чинни
ками у цьому процесі виступили династія Рюриковичів та христи
янство [170:168]. Підсумовуючи виклад своєї теорії, Ф. Свистун 
зазначив: «Ціла громадянськість Русі є питома, заснована на 
слов’янських началах і ублагороднена християнством. З’єднання 
західного слов’янства, більш рухомого і діяльного, із східним, 
більш страждальним, здійснене через злиття русів із східними 
слов’янами, поставило Русь попереду всього слов’янства і обумо
вило її дальше самостійне життя» [170:168].

Теорія Ф. Свистуна про ругійсько-балтійське походження 
Русі вирізнялася неабиякою оригінальністю. Цей історик всупе
реч усталеним традиціям датував утворення давньоруської дер-
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ясави не серединою IX, а значно раніше -  початком VII століття. 
Прямих попередників цієї держави він віднаходив ще на початку 
І тисячоліття. Ф. Свистун був чи не єдиним у Галичині, хто ради
кально, опираючись на ґрунтовну наукову аргументацію, запере
чив участь нормано-варязького елементу у виникненні Київської 
Русі. Але будучи переконаним антинорманістом, він водночас не 
підтримував теорії автохтонного походження Русі -  як самої на
зви, так і державного утворення під таким іменем. Виникнення 
держави Київська Русь, в інтерпретації Ф. Свистуна, -  це перене
сення балтійсько-західнослов’янської військово-політичної тра
диції на східнослов’янський ґрунт. Звідси «руськість» поставала у 
нього результатом синтезу західнослов’янської, східнослов’янсь
кої та християнської традицій. Нормано-германському чиннику 
вчений не надав належної ваги.

Погляди Ф. Свистуна на генезу давньоруської держави фор
мувалися у 80-х рр., в умовах гострої полеміки із О. Партацьким, 
яка часто втрачала науковий зміст й набувала національно- 
політичного забарвлення чи ставала з’ясуванням особистих сто
сунків. Обидва дослідники взаємно звинувачували один одного в 
тенденційності, упередженості, некритичному сприйнятті джерел, 
в неаргументованості та хибності положень. Варто зазначити, що 
обидві концепції походження Русі мали в галицькому суспільстві 
своє соціально-політичне замовлення. Так, для русофіла Ф. Свис
туна головною метою було довести суто слов’янський характер 
давньоруської держави, повністю ототожнити поняття «русь
кість» та «слов’янськісгь», щоб таким чином цілком заперечити 
участь германо-скандинавського елементу у давньоруських дер
жавотворчих процесах. Значно складніше поінтерпретувата ідей
но-політичний підтекст радикально-норманістських поглядів 
українофіла О. Партацького. Очевидно, що для нього основним 
завданням було протиставити «руськість» та «слов’янськість», 
представити «руськість» такою, що була насильно насаджена гер- 
мано-скандинавською традицією і поставала символом германсь
кого завоювання та гноблення. Звідси, за О. Партацьким, «русь
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ка» історія держави Рюриковичів є для галичан «чужою». Маючи 
на увазі факт пошуку народовцями-українофілами у другій поло
вині XIX ст. нової етнополітичної термінології, можна зробити 
припущення, що О. Партацький прагнув насамперед обґрунтува
ти неслов’янськісгь етнонімів Русь, руський, русини, що були іде- 
ологемами русофілів, й тим самим спонукати до пошуку нової ет- 
нонаціональної самоназви для галичан. Незважаючи на всі розбі
жності, обох істориків об’єднувало несприйнятгя ідеї автохтонно
го походження давньоруської держави, пошук її витоків поза ме
жами східнослов’янського простору. Вони вирізнялися в галиць
кій історичній думці неприхованим прагненням поглибити націо
нально-історичну традицію — до якнайбільш віддаленої давнини. 
Ще одна спільна їх риса —  це упереджене ставлення до германсь
кого фактора в національній історії, переконання, що германо- 
норманський світ був чужий чи навіть ворожий слов’янству.

Таким чином, у галицькій історичній думці XIX ст. не було 
вироблено усталеного погляду на генезу давньоруської держави. 
У середині століття історики І. Вагилевич, Я. Головацький, Д. Зу- 
брицький, ознайомивши галичан із суперечкою норманісгів та ан- 
тинорманістів, започаткували в галицькій історичній думці науко
во-критичний розгляд цієї проблеми. Історики-русофіли 60-х рр. 
Б. Дідицький та І. Шараневич некритично підійшли до нормансь
кої версії походження Русі. Лише у 80-х рр. норманська проблема 
викликала наукову полеміку між О. Партацьким та Ф. Свистуном, 
окремі наукові спостереження з якої зберігають свою вартість і 
для сьогоднішньої науки. Оскільки в українській історичній науці 
Галичини XIX ст. процес утворення Київської Русі поставав чи не 
найбільш дискусійною темою, то норманська проблема була 
своєрідним ключем для її наукового з’ясування.

Цілісний виклад історії давньоруської держави здійснювали 
здебільшого дослідники, що поділяли думку про «запрошення за
морських князів» на Русь. Такі визначальні риси діяльності пер
ших руських князів, як войовничість, «підприємливість», плідна 
державотворча активність, пояснювали їхнім варязьким похо
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дженням. У політичних і соціальних відносинах на Русі LX-X ст. 
вони також вбачали переважаючий вплив «варязького звичаю». 
Ніхто з учених, окрім О. Партацького, не трактував характер вза
ємовідносин між варягами та слов’янами в державі Рюриковичів 
як міжетнічний антагонізм. За твердженням Б. Дідицького, вже за 
часів Олега («опікуна князя Ігоря й управителя Русі») у внутріш
ньодержавному житті між слов’янами та варягами «не було ніякої 
різниці; всі були рівні перед законом і однаково віддані своєму 
князю —  одним словом: всі були руські» [97:8]. І. Шараневич під
креслював, що варяги зайняли місце соціально-політичної верхів
ки у Руській державі, однак це не спричинило міжетнічних чи со
ціальних конфліктів. Слов’янський елемент, на думку цього вче
ного, у державі Рюриковичів посідав чільне місце. Він також за
значав, що варяги органічно асимілювалися у східнослов’янсь
кому середовищі, хоча до часів Ярослава Мудрого цей процес 
уповільнювався регулярними напливами нових груп переселенців 
із Скандинавії. Лише після припинення цієї міграції вища верства 
Русі набула суто «слов’янсько-руського характеру» [187:20].

Тогочасні історики Галичини поділяли думку, що етнічною 
основою давньоруської держави були саме східнослов’янські 
племена, відомі із літописів. Походження етнонімів Русь, руси, 
русини, поширення й утвердження їх у східнослов’янському се
редовищі, роль варягів у етногенезі слов’ян —  висвітлення всіх 
цих питань залежало від ставлення того чи іншого вченого- 
історика до норманської теорії. Варто додати, що навіть тогочасні 
галицькі норманісти фіксували присутність на Русі незасимільо- 
ваних варягів лише до часів Володимира Великого чи Ярослава 
Мудрого. В історії пізніших часів варязьких впливів вони не про
стежували. Спостерігаємо, що первинна етнічна неоднорідність 
новоствореної держави Рюриковичів усвідомлювалась дослідни
ками, все-таки вони трактували стародавніх русів (або русинів) як 
єдину етнічну цілісність.

Одним із головних факторів консолідації давньоруської ет- 
нополітичної спільності дослідники називали династію Рюрико-
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вичів та православний обряд. О. Барвінський, що не надавав ди
настичному чиннику великої ваги, твердив про вирішальний 
вплив прийняття християнства та мовного фактора на процес дав
ньоруської етнічної консолідації [75:37]. Стародавні русини часів 
після прийняття християнства поінтєрпретовані у працях більшо
сті галицьких істориків уже як сформована етнічна спільність. Ру- 
сами вважалося все східнослов’янське населення Київської Русі, 
за винятком неслов’янських жителів держави. Про останніх писа
ли як про «дрібні купки інородних племен», що згодом «майже 
всі злились вже в слов’янську народність» [104:2]. Мали місце та
кож спроби окреслення географічного ареалу розселення давньо
руського етносу, але тільки на західному та південному погранич- 
чі вдалося більш-менш чітко встановити східнослов’янські етно
графічні межі. Окреслити хоча б приблизні етнографічні кордони 
ареалу розселення давньоруського етносу на північно-східному 
напрямку жодному досліднику не вдалося, що й спричинило чи
мало непорозумінь у дискусії щодо «руськості» Володимиро- 
Суздальщини. До руського етнічного простору ІХ-ХІП ст. гали
цькі науковці включали сучасні українські й білоруські землі, а 
також слов’янське населення Новгородського та Псковського 
князівств. З приводу приналежності населення північно-східних 
князівств до давньоруського етносу погляди істориків русофіль
ського та українофільського таборів різко розходились. Хоча всі 
вони головною ознакою давньоруського етносу називали мову, 
спільну на «спільному просторі стародавньої Русі». Разом з цим 
історики-українофіли акцентували на нетотожності давньоруської 
розмовної (народної) та книжної (церковнослов’янської) мов, ма
ючи метою обґрунтувати «ненародність» язичія галицьких русо
філів, яке базувалося саме на церковнослов’янській мові.

У викладах давньоруської історії дослідники не обминали 
увагою такого питання, як руські етноментальні риси. При цьому, 
як буває майже в кожній національній історії, не обходилося без 
такого традиційного прийому, як гіперболізація позитивних рис 
власного народу й демонізація образу народу-антагоніста. Типо-
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вими ознаками «руськості» називались «справедливість», «побо
жність», «хоробрість», самобутність матеріального та духовного 
світу русинів, їх несхильність до жорстокості тощо. Водночас 
учені змушені були констатувати в давньоруській історії і такі фак
ти, що суперечили зреалізованій етнонаціональній вдачі старода
вніх русинів, зокрема, підступності, віроломства, клятвопорушен
ня, агресивної войовничості тощо. Подібні непривабливі діяння 
давньоруської правлячої верхівки вони «списували» на її варязьке 
походження, а згодом варязькі впливи. Всі ж доблесті і чесноти 
обґрунтовувались руським (слов’янським) етнонаціональним ха
рактером. Це особливо помітно в працях українофілів О. Барвін- 
ського та О. Партацького, які «лагідний характер» слов’ян проти
ставляли «диким норовам» варягів. Загалом в галицькій історич
ній думці ідеалізованому образу давніх русинів протиставлявся 
негативний стереотип про інші, «чужі» та «ворожі» народи. Най
більш відчутним був своєрідний «антитюркський синдром» -  
упереджене ставлення дослідників до степових кочових пле
мен -  аварів, хозар, печенігів, тюрків, половців, татар, майже кож
на згадка про яких супроводжувалась епітетами «хижі», «дикі», 
«жорстокі», «сурові», «люті», «азіатські» тощо. Важко не поміти
ти цілеспрямоване прагнення більшості вчених-істориків утвер
дити в галицькому суспільстві негативно-стереотипну рецепцію 
Польщі та поляків. Деякою мірою цим намірам була підпорядко
вана інтерпретація польсько-руських взаємин ще у давньоруські 
часи. Так, стародавні поляки в історичних працях галичан охарак
теризовані як підступні, віроломні, надмірно горді, пихаті, хваль
куваті, нахабні, «прагнучі розжитись на руському хлібі», такі, що 
зрадили слов’янським родовим інтересам на користь європеїзму. 
У згущено-непривабливих тонах постає в галицькій історичній 
думці і збірний образ варягів як войовничих, жорстоких, агресив
них, брутальних, «нецивілізованих» північних варварів, присут
ність яких на слов’янському просторі спричиняла розруху. Подіб
но і візантійці (греки, «ромеї»), незважаючи на визнання за ними 
статусу найбільш цивілізованого та освіченого тоді народу, наді-
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лялись такими характеристиками, як підступність, хитрість, «не- 
християнська» жорстокість. Прибалтійські племена, передовсім 
ятвяги, трактувалися галичанами як «дикі», відсталі, але водночас 
агресивні та войовничі варвари з «розбійницькою вдачею», а уго
рці («мадяри») -  як «хижі», віроломні, заздрісні й агресивні сусі
ди. Найбільш упереджено галицькі історики ставились до євреїв 
(«жидів»), які при кожній згадці про них наділялись такими хара
ктеристиками, як «гидкі», «мерзенні», «хитрі», «обманливі», 
«здирницькі». Присутність євреїв на Русі прирівнювалася до та
ких «народних лих», як «нашестя саранчі» [105:38]. Гіпертрофо- 
вано-тенденційне окреслення образу чужинців було викликане 
насамперед прагненням увиразнити ідеалізовано-позитивний об
раз стародавніх русинів.

Незважаючи на посилений інтерес галицьких істориків до 
етнічних процесів в Київській Русі, на передній план їх дослідни
цької уваги вийшли все-таки державотворчі аспекти давньорусь
кої історії. Зародження давньоруської державницької традиції во
ни простежували у двох синхронно існуючих осередках -  Київсь
кому (південноруському) та Новгородському (північноруському). 
Так, І. Шараневич твердив про синхронне існування двох 
руських держав -  «варязько-київської» та «варязько-новгород
ської», -  кожна з яких до 879 р. жила своїм самостійним політич
ним життям. Київська Русь, на його думку, унаслідувала й синте
зувала державно-політичні традиції цих первинних осередків 
державотворення [187:6]. Подібно до І. Шараневича висловився, 
хоч і дещо суперечливо, Д. Зубрицький, який переконував, що для 
«руської історії сам тільки Новгород залишається першопочатко- 
вою точкою, зародком руського буття» й водночас стверджував, 
що «осереддям руського світу в самому початку було місто Київ» 
[104:88,2]. Таким поділом «руського світу» на північний та пів
денний осередки вчені-русофіли намагались пояснити його неод
норідність. Вони вбачали у цьому, як припускаємо, одну із пер
шопричин пізнішого «роздвоєння» Русі на Велику та Малу, що 
були спадкоємцями північного (новгородського) та південного
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(київського) осередків державотворення. Не бачимо одностайнос
ті у поглядах галицьких істориків стосовно способів поширення 
князівської влади на східнослов’янських землях. Д. Зубрицький, 
наприклад, хоча і визнавав факти збройних походів перших київ
ських князів на східнослов’янські племена з метою їх підпорядку
вання, трактував це як цілком закономірний процес державотво
рення: «право управляти народом і володіти руськими областями 
служило одному тільки княжому роду» [104:67]. Утворення Русь
кої держави, за інтерпретацією цього вченого, -  цілком закономі
рний результат розвитку внутрішніх соціально-політичних відно
син у східних слов’ян; зовнішній фактор відіграв при цьому дру
горядну роль. Цілком інше бачення проблеми спостерігаємо у 
працях істориків-українофілів, насамперед О. Партацького та 
О. Барвінського. Територіальне розширення держави Рюрикови- 
чів вони поінтерпретували як збройне, насильницьке поневолення 
східних слов’ян чужинцями-варягами. Інші (Б. Дідицький, І. Ша- 
раневич) не вдавались до подібних радикальних оцінок, конста
туючи факти як добровільного підданства східнослов’янських 
племен Рюриковичам, так і силового підкорення їх Руською дер
жавою. У працях майже кожного із названих дослідників для роз
криття цього процесу використано цілий набір лексем, що позна
чають іноді несумісні поняття: звільнення (від хозар), приєднання, 
«підгортання», захоплення, підкорення, завоювання, панування 
тощо. Це свідчить про невиробленість в тогочасній історичній на
уці науково-понятійного апарату та про відсутність належного 
наукового розуміння істориками суті явищ та процесів, про які 
вони вели мову. Для всіх них незаперечним був факт існування 
сепаратистських рухів серед східнослов’янських племен у X ст. й 
прагнення їх вийти з-під влади київських князів. «За часів Ігоря, 
— писав 1. Шараневич, —  стараються слов’янські племена зі 
складу ново заснованої руської держави відділитися, чинять опір 
настійливому князю і з зброєю у руці незалежність віднайти сил
куються» [187:9]. Д. Зубрицький вважав Руську державу за часів 
перших Рюриковичів «слабо склеєну із різнорідних стихій». При
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цьому вчений у звичній для себе манері перебільшувати вагу ди
настичного чинника, твердив, що смерть київського князя щоразу 
загрожувала давньоруській державі розпадом. «Якби якимось чи
ном загинув був у дитинстві сирота Святослав, —  переконував 
Д. Зубрицький —  не було би руського народу і Руської держави. 
Так то від життя однієї людини, однієї дитини, залежить інколи 
доля і майбутнє і держав, і цілих народів» [105:4].

До принципових питань галицької науково-історичної думки 
XIX ст. треба віднести і дискусію про характер політичних та со
ціальних відносин у Руській державі ІХ-ХІП ст. Автори праць з 
давньоруської історії одностайно пропагували тезу, що Русь була 
власністю не окремих князів, а цілого роду Рюриковичів. Істори- 
ки-русофіли, керуючись канонами провіденціалістського світо
гляду, трактували князівську владу як прояв вищого Божого про
мислу, а самих князів вважали Божими помазаниками. До цього 
додалось також своєрідне старорусинське аристократично- 
кастове сприйняття давньоруських правителів як представників 
«вищої князівської породи» (за Д. Зубрицьким). В українофільсь
кій версії інститут князівства потрактовано з більш раціоналістич
них позицій. Князівська влада розглядалась істориками-русо- 
філами насамперед як «міцна підвалина державного устрою і по
рядків» (О. Барвінський); силовий спосіб її утвердження, за цією 
версією, не вписувався у рамки гіровіденціалістських уявлень про 
божественне походження князівського правління. Загалом же га
лицькі науковці поділяли думку про домінування в ранньому пе
ріоді держави Рюриковичів принципу «единодержавія»; деякі з 
них навіть пробували ввести у науковий обіг стосовно цього пері
оду поняття «самодержець всієї Русі» [104:156]. Однак у своїх 
підходах до князівської влади представники двох національно- 
політичних таборів цілком розділились. Старорусинам-русофілам 
імпонував принцип одноосібного правління в давній Русі, й тому 
вони вважали «единодержавіе» важливою передумовою політич
ної могутності держави. Для старорусинів з їхніми піддансько- 
династичними уявленнями така модель політичного устрою була
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майже ідеальною, гідною наслідування і у XIX ст. Традицію «ба- 
гатовладдя», поширену у слов’ян в докнязівський період, русофі
ли розцінювали як шкідливу [104:117]. Історики-українофіли пі
дійшли до оцінки князівського «единодержавія» з певною упере
дженістю. Передовсім вони не схвалювали заміни вічового уст
рою князівською владою й порушення «давньослов’янської рів
ності». Дотримуючись засад демократичної ідеології, народовці 
негативно оцінювали прояви князівського авторитаризму, шука
ючи його генетичних коренів у варязькій політично-державній 
традиції. Водночас історики українофільського спрямування не
охоче визнавали, що все-таки одноосібна влада князів значною 
мірою спричинилася до утвердження політичної могутності Русі. 
Помітною у працях вчених-українофілів є тенденція до 
пом’якшення радикалізму русофільських тверджень про князівсь
ке «самодержавіе». Вони, як легко помітити, прагнули віднайти у 
давньоруській моделі політичної структури елементи «демокра
тизму», як, наприклад, ради дружинників при князях, віча у міс
тах, політична активність міщан тощо [75:38-40].

Чільне місце у полеміках галицьких науковців стосовно дав
ньоруської історії займало питання про характер соціальних від
носин на Русі. Соціальні аспекти тут невіддільні від національно- 
політичних. Лінія поділу в дискусіях чітко збігалася з національ
но-політичними орієнтаціями авторів. Русофіли акцентували ува
гу читачів на розгалуженій соціальній структурі давньоруського 
суспільства, наявності в ньому численних соціальних верств та 
груп. Однак серед самих русофілів виклад соціальних аспектів да
вньоруської історії був далеко не однорідним. І. Шараневич, на
приклад, намагався застосовувати у дослідженні соціальних від
носин на Русі об’єктивно-неупереджений підхід. Д. Зубрицький 
не приховував свого тенденційно-негативного й зверхнього став
лення до нижчих соціальних верств, що спричинило емоційно- 
заангажований виклад соціальних процесів та явищ у його пра
цях. Досить відчутним у поглядах русофільських істориків вияви
вся вплив своєрідного старорусинського аристократизму, згідно з
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яким у давньоруському історичному процесі провідна чи навіть 
виняткова роль відводилась найвищим соціальним верствам —  
князям, боярам, дружині, духовенству, торговцям, міській верхів
ці. Народні маси, на думку русофілів, відіграли маргінальну роль 
або ж не мали жодного впливу на давньоруську історію. Соціаль
на нерівність й феодальна залежність сприймалися ними як ціл- 

'ком природні й закономірні явища. «Ідея природного чи станово
го старшинства, — писав Д. Зубрицький, —  об’являлась всюди на 
Русі і в сімейному, і в загальнонародному житті» [104:92]. В емо
ційному запалі полеміки із «демократами» він зазнавав: «Уже так 
було за тисячу літ перед цим, що знаходилась упривілегійована 
верства бояр; був і рід, якому виключне служило право панувати і 
володіти народом, і не було омріяної вами рівності: но не журіть
ся надаремно, це вже завжди так водилося і завжди буде води
тись» [104:128]. Варто уточнити, що «демократами» Д. Зубриць
кий називав передовсім прихильників ідей «Руської трійці». Як 
бачимо, в середині XIX ст. мали місце спроби поширити «давньо- 
слов’янську рівність» і на пізніші, тобто княжі часи. Думка про 
демократичний устрій княжої Русі знаходила своїх прихильників 
у 70-80 рр. Так, С. Качала, прагнучи довести демократичність да
вньоруського державного ладу й соціального устрою, наділяв їх 
ознаками «старослов’янської рівності», коли «всі були вільні». У 
Києво-Руській державі, твердив С. Качала, «перевагу мав загал 
хліборобського народу над владою князя і не раз траплялося, що 
князь мимо своєї волі мусив втікати або зрікатися свого престолу, 
коли не подобався загалові» [115:13]. Згодом, під тиском науко
вих аргументів, українофіли змушені були визнати наявність у да
вньоруському суспільстві соціальної нерівності. Цей прикрий для 
них історичний факт не міг імпонувати їхнім соціальним ідеалам, 
що значною мірою спричинило неприхильно-застережливе став
лення народовців до давньоруської доби національної історії. Ще 
більше розчарування народовців викликали факти феодальної за
лежності («неволі») й соціальних рухів у Київській Русі. О. Бар- 
вінський, зокрема, писав: «Чим більше користі й права давав
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князь дружині, тим більше тратила громада свої права і вигоди... 
Одначе ті великі права, та велика сила, якими користувалися боя
ри, звалилася тяжким гнітом на голову громад, а саме на громад 
сільських. Не дивно отже, що не раз громади повстають в обороні 
своїх прав громадських проти потуги княжої та боярської» [75:38- 

,39]. О. Партацький розглядав «неволю» на Русі як наслідок впли
ву варязького суспільного устрою. Русофіли не допускали думки 
про соціальний антагонізм на Русі, хоча й констатували неоднора
зові факти заворушень «розлючених натовпів невгамовної черні» 
проти князівської влади. Таким чином, в інтерпретації давньору
ської історії галицькими дослідниками спостерігаємо виразну за
кономірність стосовно співвідношення національних та соціаль
них орієнтирів. Історики-русофіли дотримувались засад соціаль
ного консерватизму, який проявлявся здебільшого у толерантній 
або схвальній оцінці соціально-станової диференціації давньору
ського суспільства. Українофіли намагались спочатку замовчати 
цей факт, а згодом із осудом поставилися до нього.

Чи не найбільш актуальна в науково-історичному дискурсі 
Галичини XIX ст. проблема русько-польських взаємин торкалася і 
давньоруської епохи. Особливий інтерес до неї проявляли русофі
ли. Так, Д. Зубрицький, залишаючись вірним своїм соціально- 
політичним ідеалам, тлумачив взаємини Русі та Польщі крізь при
зму династично-родових контактів Рюриковичів та П’ясговичів. 
На його думку, численні війни того часу не були міжетнічним чи 
міждержавним конфліктом, а виключно князівськими міжусоби
цями, що зумовлювалися не політичними чи територіальними мо
тивами, а фамільно-родовими інтересами князівських династій. 
Ґрунтовно проаналізувавши всі зафіксовані у літописах конфлікти 
до ХГѴ ст., цей дослідник констатував — з боку обох конфлікту
ючих сторін —  пограбування майна, захоплення невільників, усу
нення з престолів противників і «встановлення» союзників, однак 
не спостеріг «спроб нав’язання» будь-якої із форм залежності. 
Аргументованими твердженнями про цілковиту рівноправність у 
стосунках Рюриковичів із П’ястовичами Д. Зубрицький спросту

109



вав поширену у польських інтелектуальних колах думку про спо
конвічний польсько-руський антагонізм й захоплення Польщею 
Галичини ще у XII ст.

Заслуговує на увагу в працях цього вченого-русофіла науко
ва полеміка з польськими істориками і його критика польських іс
торичних джерел. Він вирізнявся власним аналізом польських 
джерел, зокрема причин їх необ’єктивності. Перші польські літо
писці та хроністи, як писав Д. Зубрицький, виховані на західно- 
єропейсько-латинській інтелектуальній традиції, некритично роз
глядали династично-родові стосунки між слов’янськими князівст
вами, ішли за аналогією до давньоримської політики, метою якої 
була виключно експансія [104:6-7]. Історіописці пізніших часів, за 
Д. Зубрицьким, не вникли в характер міждержавних відносин по
передньої епохи й застосували стосовно них принципи політич
них взаємин свого часу [106:29]. Подібно й І. Шараневич інтер
претував русько-польські взаємини цього часу, тобто як цілком 
рівноправні та добросусідські: «В давніших часах Великих князів 
і за Ростиславовичів, і за Романа і Данила жили П’ястовичі з русь
кими князями у тісній дружбі, поєднувались взаємними шлюбами 
і допомагали у війнах із сусідніми князями і в міжусобицях. Та
кож спорили між собою і воювали проти себе задля родових від
носин. Руський князь родич допомагав родичу ляху, а родич лях 
русину проти одноплемінника. По владнанню інтересів родових 
боротьба кінчалася перемир’ям. Руські князі не шукали надбання 
міст і земель у побратимного лядського племені» [187:116]. Як 
бачимо, наукові міркування І. Шараневича дещо повторюють 
твердження Д. Зубрицького, однак останнього історика помітно 
вирізняє абсолютизація династичного фактора у міждержавних 
взаєминах.

Серед русофілів виділялися історики з цілком протилежними 
поглядами стосовно польського фактора в давньоруській історії. 
Так, Б. Дідицький з притаманним йому емоційним запалом пере
конував, що Польща споконвіку здійснювала агресію на Русь, од
нак польська політика упродовж ІХ-ХГѴ ст. не мала успіху як че
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рез безсилля самої Польщі, так і через могутність Русі. Підвлад
ний своїм антипатіям до польського національного руху, Б. Діди-, 
цький прагнув сучасний йому русинсько-польський антагонізм 
перенести аж на давньоруську епоху.

Взаємини Русі та Польщі ІХ-ХЇЇЇ ст. значно менше цікавили 
народовців. Так, С. Качала, поділяючи думку про рівноправність 
русько-польських стосунків цього часу, не віднаходив у, них істо
ричних доказів для аргументації своїх ідейних постулатів, через 
що він і залишив давньоруський період поза увагою. О. Барвінсь- 
кий підійшов до проблеми стримано, але все-таки у його праці 
«Ілюстрована Історія Русі» прочитуємо між рядками думку про 
агресивно-експансіоністські тенденції Польщі стосовно Руської 
держави зазначеної епохи.

Завершуючи побіжний огляд міжнародних аспектів давньо
руської історії, мусимо вказати на постійний інтерес галицьких 
дослідників до стосунків Руської держави із степовими кочівни
ками. Всі вони сходились на думці про однозначно негативний 
вплив степового фактора на політичний, культурний та соціально- 
економічний розвиток Русі. В більшості ДОСЛІДНИЦЬКИХ праць ІСг 

ториків досить виразно проглядається модифікований варіант ідеї 
про «передмур’я Європи», запозиченої із польської історіографіч
ної традиції. Істотна відмінність цієї ідеологеми від польського її 
варіанту полягала в тому, що роль «заборона» проти степових ко
чівників виконувала не Польща, а Русь. Маємо підстави говорити 
про «антитюркський синдром» ж  про невід’ємну частину історич
ної свідомості тогочасного галицького суспільства.

Помітне місце в галицькій історіографії зайняла проблема 
удільної роздробленості давньоруської держави й князівських 
міжусобиць. Особливо актуальною вона була для русофілів, що 
досить ретельно відстежували факти поділу Руської держави ки
ївськими князями. Історики з гострим осудом коментували уста
лений принцип розподілу великокнязівської спадщини між усіма 
синами. Б. Дідицький, зокрема, зазначав, що князь Святослав Іго
рович, розділивши Руську землю між трьома синами, вчинив «ве
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ликий гріх», оскільки «із одної або великої Русі утворилося три 
маленькі, а «царство, поділившись, не вистоїть». Після Святосла
ва вже і другі князі за його прикладом почали дробити Русь на 
уділи і те увійшло в корінний звичай» [97:14-15]. Хід думок до
слідників русофільського спрямування досить виразно вказує на 
ідейно-політичний підтекст цієї проблеми: поділи Русі між сина
ми київських князів прирівнювались ними до «новочасних спроб» 
українофілів розколоти й поділити «общеруський» національний 
організм. Політичного забарвлення набував також виклад іншого 
аспекту цієї проблеми —  князівських міжусобиць. Тримаючи чи
тачів у стані емоційної напруги, автори здебільшого звертали ува
гу на «плоди від розподілу Русі» — «історію спорів і міжусо
биць», внаслідок яких «руська кров від руського меча лилась по
всюду» [97:28]. Вони намагались увиразнити контраст між пері
одами удільної роздробленості й централізованого «единодержа
вія» київських князів. При цьому у Б. Дідицького, наприклад, зу
стрічаємо лише гостро-критичні випади на адресу князів зі знач
ним відтінком провіденціалістсько-повчальної риторики. І. Шара- 
невич висвітлював цю проблему у більш виваженому тоні. Д. Зу- 
брицький оцінював удільну роздробленість з урахуванням уста
лених в давньоруських часах принципів та правил престолонаслі- 
дування. Тому позиція цього вченого зводилась до думки, що уділь
не роздроблення Русі було хоч і згубним, але закономірним для 
свого часу явищем, оскільки воно зумовлювалося тогочасними 
нормами суспільно-політичних та династичних відносин. Слід ви
знати, що Д. Зубрицький у цьому питанні найбільшою мірою до
тримувався принципу історизму. Все-таки, вчений зазначав, що 
впровадження на Русі за ранніх Рюриковичів принципу «едино
державія» було «випадковим, швидкоминучим, з кончиною під
приємливого героя завершеним. Нормальним станом було много- 
державіє членів пануючого роду» [104:11]. Однак це твердження 
не завадило йому вважати Русь етнокультурною й навіть політи- 
ко-династичною цілістю.

112



Історики-українофіли, не обминаючи увагою проблеми уділь
ної роздробленості Русі, акцентували на дещо інших аспектах. 
Головну увагу вони зосереджували на згубності наслідків князів
ських міжусобиць для широких народних мас. Українофіли також 
негативно розцінювали поділ держави Рюриковичів на окремі 
князівства, але ніяких натяків на зв’язок цього процесу із етнона- 
ціональним «роздвоєнням» Русі ми у & працях не знаходимо.

Слід зазначити, що не всі галицькі дослідники вбачали у фе
одальній роздробленості Русі та князівських міжусобицях катаст
рофічні наслідки для давньоруського етнополітичного розвитку. 
Так, І. Шараневич, поділяючи деякою мірою думки своїх сучас
ників, висловив наукові спостереження цілком протилежного змі
сту. Він, зокрема, підкреслював, що князівські міжусобиці супро
воджувалися частими змінами місця проживання князів та бояр із 
віддалених земель обширної Руської держави й що це сприяло 
встановленню між ними особистих контактів і взаємопроникнен
ню не тільки звичаїв та обрядів, а й світоглядних позицій. Тому 
згубне, на перший погляд, явище значною мірою спричинилося 
до етнополітичної консолідації вищих верств Руської держави, 
утвердженню серед них почуття «руськості». «Міжусобиці, — 
твердив І. Шараневич, —  не знищували квітучого стану тодішньої 
Русі, но навпаки приводили віддалені сторони просторих земель 
руських в ближчу стиковість... все це було для древньої Русі ли
ше з пожитком» [187:22]. Подібних міркувань в працях інших іс
ториків не знаходимо.

Аналізовані дослідження русофілів насичені детальними 
описами перебігу подій довготривалої боротьби за київський пре- 
стіл. Навіть автори, схильні до надмірної ідеалізації всього русь
кого, змушені були визнати аморальність норм соціальної поведін
ки правлячої верхівки Русі й кваліфікували її вчинки як «мерзенні 
злодійства». Особливо нищівній критиці піддавались князі, які в 
ході міжусобиць залучали на свій бік іноплемінних союзників — 
половців, угорців, поляків.

113



Найбільш принциповою проблемою для української історич
ної думки Галичини було з’ясування етнонаціонального характе
ру Володимиро-Суздальщини й визначення її місця та ролі в на
ціональній історії. Інтерпретація саме цієї проблеми стала одним 
із головних критеріїв поділу галицьких істориків на русофілів та 
українофілів. Для перших сама думка про етнічну, культурну чи 
політичну чужорідність північно-східних князівств стосовно реш
ти земель Руської держави була недопустимою. Правда, русофіли 
визнавали етноплемінну «різнорідність стихій», із яких сформу
валася давньоруська держава на початковому етапі свого існуван
ня. Уже з часів прийняття християнства вони розглядали Русь, 
включно із її обширними північно-східними окраїнами, як етніч
ну, політичну, культурну й духовну цілісність. Думок про будь- 
яку окремішність названих територій вони не допускали, насе
лення цих князівств позначали етнонімом русини. Для підкрес
лення «руськості» цих земель вони використовували етнотопоні- 
ми Північно-Східна Русь, Суздальська Русь, Володимиро- 
Суздальська Русь. Зрідка у текстах своїх дослідницьких праць во
ни використовували топоніми Залісся, Суздальщина, Володими- 
ро-Суздальщина. Було б перебільшенням твердити, що русофіль
ські історики подали чітке сконцептуалізоване окреслення місця і 
ролі Володимиро-Суздальщини в давньоруській історії. Адже во
ни наповнювали свої тексти переважно загальними фразами, що 
відповідали скоріше публіцистичному, ніж науковому стилю іс- 
торіописання; їхні положення не були аргументовані науковими 
доказами. Вчені-русофіли вели здебільшого мову про тотожність 
Володимиро-Суздальщини із всією Руссю як факт незаперечний, 
такий, що не потребує доказів. Оскільки думки їх з цього приводу 
не були однозначними, іноді навіть суперечливими, то постає на
укова необхідність дещо конкретизувати позиції найбільш поміт
них вчених-русофілів того часу.

Б. Дідицький, наприклад, характеризував Залісся як цілком 
пустинну територію, заселення якої почав князь Юрій Довгору
кий вихідцями з південної Русі [97:39]. Звідси Північно-Східна
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Русь та Південна Русь були для Б. Дідицького одноплемінними. 
Про існування фінно-угорських племен на території Залісся він не 
згадував. Цей вчений відзначав, що Володимиро-Суздальщина 
відрізнялась від решти Русі основоположними засадами політико- 
адміністративного устрою: «Андрій Боголюбський дуже добре 
розумів, на чому стоїть сила держави: він перший із князів не роз
давав уділів ні братам, ні братанням, но володів сам єдино держав
но» [97:39]. Історик відзначав також відмінності психоментальної 
поведінки та політичної культури «північно-руських» князів, «ко
трі всі відзначалися тим, що були дуже міцного духу, при цьому в 
ділах своїх обережні, в житті ощадні, а в досягненні своїх цілей 
тверді і постійні» [97:40]. Він із симпатією поставився до предста
вників північно-східної династії Мономаховичів —  Юрія Довго
рукого, Андрія Боголюбського, Всеволода Юрійовича. Актив
ність політичної й військової діяльності Андрія Боголюбського іс
торик ілюстрував за допомогою нейтральної лексики — «здобут
тя», «утвердження», «розширення», «володіння». Ось як описував 
він здобуття й пограбування Києва у 1169 р.: «Київ він [Андрій 
Боголюбський —  І. К.] взяв приступом; Новгород же, хоч стійко 
опирався, но приневолений був також признати над собою владу 
Боголюбського» [97:39-40]. Про детальні подробиці й наслідки 
цього «приступу» автор в даному випадку промовчав, хоча в ін
ших місцях подібні, навіть менші за масштабами події викликали 
у нього неабиякі емоційні співпереживання чи обурення. Як ба
чимо, осудливе ставлення Дідицького-історика до міжкнязівської 
ворожнечі не стосувалось його симпатиків-князів, які символізу
вали державну єдність Русі.

І. ИІараневич не залишив нам детальнішого розгляду з даної 
проблеми; його переконання про руський характер Володимиро- 
Суздальщини висловлені досить загально. Більш виразну позицію 
займав Д. Зубрицький. Засновником Володимиро-Суздальського 
«великокняжіння» він називав Андрія Боголюбського [105:98]. 
«Князь Андрій Боголюбський, — зазначав учений, — унаслідував 
по батьку своєму В. князю Георгію обширні Суздальсько-
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Володимирські області, заснував там окреме Північно-Руське ве- 
ликокняжіння, призначене бути в майбутньому часі осереддям 
нової системи Руських князівств, центром одної і тільки одної 
[виділення наше —  І. К.] великої Русі» [105:109]. Характеризуючи 
цього правителя, Д. Зубрицький схвально відгукнувся про зусил
ля князя «підвищити свою могутність, завести в своїх землях бла
гоустрій, возвеличити свої міста Суздаль, Володимир Клязьмен- 
ський і Ростов, зводити і прикрашати свої храми». Водночас істо
рик не уникав негативних характеристик князя, котрий «ненави
дів велике князівство Київське, завидував славі і пишноті древ
нього столичного міста. Він чекав тільки випадку знищити захід
не великокняжіння й принизити древню столицю» [105:109-110]. 
З детальними подробицями описав Д. Зубрицький пограбування 
міста Києва князівською коаліцією на чолі з Андрієм Боголюбсь- 
ким: «Заволодівши містом, протягом двох днів грабували союз
ники все місто; не тільки полонили вони жителів; викрадали їх 
майно, пожитки, підпалювали доми; но грабували церкви, монас
тирі, позбавляючи їх всяких дорогоцінностей, ікон, книг, священ
них риз і навіть самих дзвонів! Сумно описав літописець це огид
не пограбування верховного руського міста руськими князями, 
викравшими із святих храмів вклади своїх прабатьків» [105:110]. 
Галичани ж за свою неучасть у цій коаліції удостоїлися гучної по
хвали з боку історика: «Слава князю Галицькому, слава галиць
кому народу, що він не приймав участі у тому святотацтві, в зруй
нуванні матері руських міст і в винищенні втім багатократно бун
туючих жителів Києва» [105:110]. Оцінюючи цю подію як акт 
крайнього вандалізму, Д. Зубрицький не мав на меті протиставля
ти північно-східні й південні князівства Русі. Він подав ірраціона
льне тлумачення причин цієї події: «Розорення Києва вирішено 
було вже долею» [105:109]. Незважаючи на деякі розбіжності у 
поглядах, історики-русофіли беззастережно визнавали приналеж
ність Володимиро-Суздальщини до «руського світу», не згадуючи 
про угро-фінські корені місцевого населення. Державно-політич
не усамостійнення цього князівства вони вважали закономірним
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наслідком політичної дезінтеграції Руської держави й етнічно- 
сепаратистських передумов у цьому процесі не вбачали. Володи- 
миро-Суздальщина, як і Галичина, поставала для них династич
ним спадкоємцем, носієм державно-політичної, культурно- 
історичної та духовно-релігійної традиції Київської Русі.

Цілком протилежні погляди на Володимиро-Суздальщину та 
її місце в національній історії утвердилися в українофільській іс
торичній думці. Після довготривалого ідейного формування та 
наукового обґрунтування вони набули найповнішого викладу в 
історичній концепції О. Барвінського — його попередники пере
важно обминали цю проблему. О. Барвінський, прагнучи зробити 
свої історичні праці якнайбільш доступними, вдавався до спро
щення своєї історичної схеми — він адаптував до дванадцятого 
століття історичні реалії пізніших часів. Так, Володимиро- 
Суздалыцина у XII ст. виступає у нього під назвою «Московське 
князівство»; про населення цього краю історик пише як про «мос
калів», «народ московський або великоруський» тощо. Спроще
ним ототожненням володимиро-суздальців із пізнішими москови
тами та великоросами О. Барвінський полегшував собі виклад ло
гіки своїх думок. Такий прийом, з огляду на популярний характер 
праць ученого, був ефективним способом донесення до масового 
читача його історичних поглядів, уявлень та переконань, які одно
значно розкривали «неруський» характер Володимиро-Суздаль- 
щини.

О. Барвінський інтерпретував Залісся як територію, заселену 
чужорідними «чудськими» племенами «з Азії». Враховуючи факт 
переселення в Залісся русинів, він твердив про формування тут 
уже в давньоруські часи окремого «московського» етносу: «При
ймаючи християнську віру, а з нею і просвіту, тратили з часом 
чудські племена і свою народність і мішалися з русинами, а з тих 
мішанців витворився зовсім окремий народ, званий московським 
від міста Москви, котре опісля стало столицею цеї землі» [75:35]. 
У цього етносу О. Барвінський бачив відмінні від русинів антро
пологічні та психоментальні риси, а також інший стиль політич
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ної та соціальної поведінки: «Народ московський або великорусь
кий відрізняється і вдачею, і зверхньою подобою від народу русь
кого. Москалі від природи і гостріші, і рухливіші від русинів, 
практичні і в усім глядять користь. Життя громадське у москалів 
вже в ті давні часи було зовсім інакше, як в русинів. Народ підля
гає зовсім волі князя, зрікаючись своєї волі особистої...» [75:35].

Зовнішню політику «Московського князівства» історик роз
цінив як перманентну експансію на руські землі: «Князі москов
ські, оперті на покірній силі народу, пильнують позабирати чужі 
землі, знищити їх окремішність і самостійність і так, зміцнивши 
свою владу, запанувати над усіма руськими землями» [75:35-36]. 
Класичним зразком стилю поведінки північно-східних правителів 
була для О. Барвінського постать Андрія Боголюбського, котрий, 
як читаємо в «Ілюстрованій історії Русі», володів у князівстві, не
зважаючи «ні на волю народу, ні бояр, не терпів ніякого опору, 
гордо і строго обходився із своїми дружинниками, а при тім був 
він хоробрий, хитрий, проворний у своїх замірах і сміливий у їх 
виповненні. Не роздавав він уділів ні братам ні своякам, а княжив 
як самовластець, і так само задумав загорнути інші руські землі 
під свою кормигу» [75:36]. О. Барвінський, виходячи із народов- 
ської ідеології, оригінально потрактував неприхильне ставлення 
північно-східного князя до Києва і Південної Русі: «бо тут народ 
руський любувався в самостійності і волі. Андрій же вимагав по
кірливості, а це знайшов він на півночі на Заліссю й там міг роби
ти з народом, що сам хотів» [75:37]. Опис погрому Києва у 1169 р. 
сприймаємо як типовий для історичної схеми О. Барвінського 
приклад експансії «Московського князівства» на руські (передов
сім українські) землі. Як бачимо, українофільська концепція наці
онального минулого передбачала розгляд Володимиро-Суздаль- 
щини як цілком окремого, іноетнічного й чужорідного стосовно 
Русі простору. Населення її території представлено у цій концеп
ції як протомосковський етнос, котрий, хоча мовно та релігійно- 
обрядово зрушений, завдяки своїм ментальним особливостям, зу
мовленим «чудським» («азіатським») походженням, був чужий та
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навіть ворожий русинам. Історичні портрети володимиро- 
суздальських правителів українофіли увиразнюють навіть елемен
тами демонізації. Якщо ранні українофіли цю проблему здебільш- 
ціого оминали, то для пізніших істориків вона стала однією із го
ловних. Державно-політичне усамостійнення Володимиро- 
Суздальщини вони поінтерпретували як логічний наслідок фор
мування тут окремого етносу і тому етнотворчі процеси, ВІДПОВІ

ДНО до їх  концепції, випереджували державотворчі. Українофіли 
досить чітко протиставили основоположні засади державно- 
політичного устрою Русі та Володимиро-Суздальщини: відносно 
демократичні риси Русі (вічовий устрій, громадське право) та ав
торитарно-деспотичний лад Володимиро-Суздальщини. В їх істо
ричних працях майже не знаходимо характерних для русофілів 
етно-топо-політонімічних формулювань: «Північно-Східна Русь», 
«Володимиро-Суздальська Русь» тощо. Назва Русь у них була не
прийнятною для найменування Володимиро-Суздальського кня
зівства. Отже, історію Володимиро-Суздальщини українофіли не 
включали до національної —  руської — історії і трактували її як 
перший етап московсько-великоруського (російського) історич
ного процесу.

Галицькі історики не могли, зрозуміло, оминути увагою пере
ломної події давньоруської історії -  вторгнення монголо-татар, -  
яка остаточно поклала кінець існуванню Русі як цілісного полі
тичного організму. Дотримуючись традиційного для галичан 
емоційно-налруженого стилю викладу, вони до деталей відтво
рювали апокаліптичну картину тотальних руйнувань руських міст 
«дикими і безумними» татарами. З метою увиразнення катастро
фічності наслідків татарського погрому Б. Дідицький, наприклад, 
у праці «Народная исторія Руси» використав яскраву метафорич
ність: «По нашестю татар вся Русь представляла із себе одне ве
лике кладовище, на котрому не було кому ховати вбитих»; «куди 
проходили татари, там як і від саранчі і трава не росла -  все було 
спустошено ними» [97:55,51]. Наведений опис є типовим і для 
інших праць. У тлумаченні причин татарської навали великою мі
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рою проявилося провіденщалістське розуміння історії галицьки
ми дослідниками. Ідучи за давньоруською літописною традицією, 
вони трактували татар як «бич Божий», покликаний покарати 
Русь «за гріхи князів» —  чвари, незгоди та кровопролитні між
усобні війни. Знаковою подією постає у їх працях зруйнування 
татарами «матері городів руських» —  міста Києва, який однозна
чно сприймався як символ політичної єдності Русі. Історики- 
русофіли після цієї апокаліптичної події простежують у подаль
шому ході історичного процесу зміну форм політичного буття Ру
сі. Ці зміни стосувалися передовсім міжнародно-правового стату
су руських земель, більша частина яких потрапила під політичну 
зверхність татарських ханів. Русофіли фіксують також суттєві 
зміни, що відбулися і у сфері державно-адміністративного устрою 
Русі, наголошуючи на факті так званого «дводержавія», яке при
йшло на місце колишнього «единодержавія» та стану удільної 
роздробленості. У працях Д. Зубрицького, Б. Дідицького та 
І. Шараневича цей процес схематично виглядає таким чином: по
літичну дезінтеграцію й розпад «єдинодержавної» Русі довершила 
монголо-татарська навала, внаслідок чого Київ перестав бути по
літичним та духовним центром «руського світу»; провідне місце 
на Русі остаточно перейняли два інші політичні центри —  північ
но-східний (Володимиро-Суздальський) та південно-західний 
(Галицько-Волинський); політичне життя цих двох державних 
осередків стає до кінця етапу «двоєдержавія» давньоруської істо
рії (до 1340 р.) головним чи навіть єдиним змістом національної 
історії.

3.3. Галицько-Волинське та Суздальсько-Московське 
князівства в національній історії

Рецепція Галицького князівства та Галицько-Волинської 
держави ученими XIX ст. має на сьогодні безсумнівний науковий 
інтерес. Наголосимо, що головні синтетичні праці Д. Зубрицького 
та І. Шараневича були задумані і тематично означені саме як істо



рія Галицько-Волинського князівства [104:93]. Давньоруська та 
галицько-волинська державність постає в науковій інтерпретації 
галицьких істориків єдиним нерозривним процесом. Д. Зубриць- 
кий, наприклад, з цього приводу зазначав: «Галицьке князівство 
було дрібною частиною руського світу, керуючою до 1337 року 
князями Рюрикового роду. Відповідно, неможливо написати істо
рію цього князівства порізно і окремо, не вмішуючись в справи 
князів других руських князівств і не опираючись на всезагальній 
руській історії» [104:9]. Звідси історія Галицького князівства не 
була для галицьких науковців самостійним предметом дослі
джень; вона потрактована ними лише як регіональна історія, не
від’ємна складова «всезагальної руської історії».

Провідним науковцем у галицько-волинській проблематиці 
треба вважати Д. Зубрицького, який у своїх ґрунтовних синтетич
них дослідженнях «Критико-історична повість временних літ Чер
воної або Галицької Русі» та «Історія древнього Галицько- 
Руського князівства» досить детально з’ясував усі вузлові питан
ня, що стосуються політичної та соціальної історії Галицько- 
Волинської держави. У спеціальній розвідці «Границя між русь
ким і польським народом у Галичині» він намагався визначити 
русько-польське етнічне пограниччя у давньоруську епоху. Праці 
Д. Зубрицького з галицько-волинської тематики маємо підстави 
визнати науковими, оскільки твердження, узагальнення та виснов
ки у них побудовані на основі науково-критичного аналізу усіх 
доступних авторові джерел. Вони мають також досить розгалу
жений науково-поняттєвий та інформативний апарат. Водночас 
треба зауважити, що виклади Д. Зубрицького не позбавлені і ряду 
негативних моментів — важкий для читання стиль, перенасиче
ність цитатами першоджерел та розлогими примітками із 
суб’єктивними авторськими міркуваннями. Не варто також замов
чувати і зверхньо-псевдоаристократичного ставлення автора до 
всього простонародного, нетерпимості до ідейних опонентів — 
все це суттєво звужувало читацьку аудиторію Д. Зубрицького. 
Все-таки названі праці Д. Зубрицького були найірунтовнішими
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науковими дослідженнями з історії Галицько-Волинської держави 
в тогочасній галицькій науково-історичній думці. У них більш 
виразно, ніж, наприклад, у працях І. Шараневича чи Б. Дідицько- 
го, простежується концептуальне, науково-критичне бачення іс
торичного процесу давньоруської доби. І. Шараневич в узагаль
нюючій науково-популярній «Історії Галицько-Володимирської 
Русі», як сам зазначав у передумові до цієї книги, опирався, крім 
першоджерел, на вказані вище дослідження Д. Зубрицького. Од
разу зазначимо, що І. Шараневич у названій книзі висловив оригі
нальні міркування і твердження стосовно даної тематики. Факту- 
ально-подієвий виклад історичного процесу, непереобтяженість 
цитатами та науково-критичними інтерпретаціями, доступний 
стиль викладу та ідейна толерантність до опонентів забезпечили 
праці І. Шараневича значно більшу популярність як серед науко
вців, так і серед широких громадських кіл, навіть поза межами ру
софільського середовища. Якщо Д. Зубрицького можна вважати 
провідним тогочасним дослідником Галицько-Волинської держав
ності, то І. Шараневича слід визнати головним популяризатором 
його наукових знань у галицькому суспільстві. Немалий внесок у 
дослідження галицько-волинської історії зробив А. Петрушевич, 
однак йому не вдалось видати задуману синтетичну працю на цю 
тему.

Подібного інтересу до історії Галицько-Волинської Русі не 
спостерігаємо серед істориків-українофілів. В. Ільницький єди
ний, для якого ця тема була предметом постійних зацікавлень. Він 
написав декілька популярних нарисів з галицько-волинської про
блематики і літературно-художніх творів [35,36, 200:30-33]. Спад
щина В. Ільницького, що висвітлювала окремі історичні моменти 
та історію деяких міст галицького князівства, дає нам лише епізо
дично-фрагментарні відомості з давньогалицької історії. Провідні 
історики-українофіли (С. Качала, О. Партацький, ІО. Целевич) 
здебільшого оминали увагою цю тему. У праці ж О. Барвінського 
«Ілюстрована исторія Руси» власне галицько-волинській історії, 
за винятком обширного опису діяльності короля Данила Романо
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вича, відведено помітно мало місця. Аналіз історичних праць на
званих вище авторів дає підстави для висновків, що внесок украї
нофілів у дослідження і популяризацію історичних знань про Га
лицько-Волинське князівство був мінімальним. Галицько- 
Волинська держава, як і вся давньоруська історія, не стала 
об’єктом актуалізації історичної пам’яті в українофільсько- 
народовському середовищі.

Історики-русофіли, як уже зазначалось на початку параграфа, 
проявляли посилений науковий інтерес до історії Галицького кня
зівства. Його виникнення вони (Д. Зубрицький, І. Шараневич) 
розглядали як довготривалий та багатоетапний процес, найдавні
ші генетичні корені якого сягають ще давньослов’янського етно- 
політичного союзу племен, відомих під назвою білих хорватів. 
Саме їх ці дослідники вважали предками галичан. Вони утверди
ли в Галичині думку, що білохорватська державно-політична тра
диція знайшла своє продовження у так званих «Червенських го
родах», а згодом у Перемишльському, Звенигородському та Тере- 
бовлянському князівствах. У деяких дослідників (Д. Зубрицький, 
І. Шараневич) ми прочитуємо між рядками натяки про відносну 
самостійність, самобутність та ізольованість галицького досвіду 
державотворення стосовно решти давньоруських земель. Не сум
ніваємося, що такі проникливі науковці, як Д. Зубрицький та 
І. Шараневич, не могли не помітити аж надто слабкої політичної 
інтегрованості галицьких земель у політичну систему давньору
ської держави, тим більше що доказових аргументів для доведен
ня протилежної точки зору їм не вдалося відшукати. Однак нау
кове визнання такого історичного факту могло б суперечити ін
шому їх основоположному твердженню —  про Галичину як орга
нічну складову «руського світу». Тому вони замовчували пробле
му — «не помітили» її. Ключовим моментом давньогалицької іс
торії для згадуваних вчених було утвердження тут в XI ст. динас
тії Ростиславовичів, перші представники якої «дали початок 
окремого князівства» (Б. Дідицький). З цього часу галицька істо
рія, за висловом Д. Зубрицького, вийшла із «дрімучої тьми відца:
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леної давнини» й набула «ясності та визначеності». «Властивим 
засновником» Галицького князівства більшість галицьких істори
ків визнавали князя Володимирка Володаревича. Д. Зубрицький, 
беручи за основу політику конфронтації цього першого галицько
го князя із великокнязівським київським престолом, дійшов ви
сновку, що Володимирко «володарював майже незалежно в порі
внянні з другими руськими князями» [105:57]. На думку цього 
вченого, князь був мудрим, мужнім та розважливим правителем, 
здатним хитрістю та без кровопролиття досягнути поставленої ці
лі — зміцнення свого князівства. «Могутність його, — писав 
Д. Зубрицький, — до такої підвищилась степені, що Великі князі, 
прагнувші підпорядкувати своїй волі його, подвигали сили майже 
цілого руського народу, і навіть до іноземної, но все надаремно, 
вдавалися допомоги» [105:89]. Вчений виправдовував навіть «бо
гохульний» вчинок цього князя — порушення ним клятви та хре
сного цілування: «Клятва, порушена сильнішим приложениям 
меча до грудей, не зобов’язує совісті» [105:90]. Подібні схвально- 
позитивні оцінки діяльності князя Володимирка дали І. Шаране- 
вич та Б. Дідицький. Останній приписав князеві ще й намір «при
лучити до свого князівства і землю Волинську, бажаючи таким 
способом влаштувати одну велику південно-руську державу» 
[97:41]. Ця точка зору, спричинена, зрозуміло, недостатнім знан
ням давньоруських політико-дийастичних відносин, не знайшла 
підтримки серед сучасників та наступників. Б. Дідицький дотри
мувався також помилкової думки, що «Володимирко збудував 
престольний город Галич» (близько 1140 р.) [97:40]. Несхвальні 
закиди на адресу засновника Галицького князівства простежуємо 
лише у О. Барвінського, який керувався думкою, що «Володими
рко знищив значення народного віча й опер свою владу на боярах, 
котрі опісля дійшли в Галичі до великої сили» [75:50].

Схвально поціновано на сторінках історичних праць діяль
ність наступного галицького правителя — князя Ярослава Ось- 
момисла. У праці Б. Дідицького «Народная исторія Руси» цього 
правителя названо «мудрим, добрим, справедливим» й водночас
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«могутнім і сильним»; Д. Зубрицький характеризував його як 
«одного із знаменитіших володарів», за час правління якого Гали
чина досягла вершини своєї могутності та розквіту, стала провід
ним князівством у південній Русі чи навіть у цілому «руському 
світі». Дещо суперечить русофільському трактуванню давньору
ської історії спостереження І. Шараневича про політичне супер
ництво між галицьким князем Ярославом Осьмомислом та воло- 
димиро-суздальським князем Андрієм Боголюбським. Цей уче
ний відзначав: «Ярослав Галицький був рішучим неприятелем 
Андрія Боголюбського. Він на противагу йому допомагав всім 
князям, котрі ходили раттю на встановлених ним в Києві князів, 
або котрі взагалі противилися напряму політичному цього Воло- 
димиро-Суздальського князя»; «.. .участь галицької зброї в спра
вах руських здобула князівству Галицькому в південній Русі пе
ревагу, котрі віддалені князі Володимира Суздальського надарем
но оспорювали» [187:52,53]. У даному випадку І. Шараневич ба
чив лише політико-династичне суперництво двох могутніх кня
зівств; про етнонаціональне протиріччя тут не йшлося. Д. Зубри
цький вважав, що після смерті Ярослава Осьмомисла «закінчи
лось, або по крайній мірі надовго припинилось, благоденство Га
лицької землі, що з кончиною його безперестанні крамоли, бунти 
власних вельмож, посягання на Галицький престол і руських кня
зів других ліній Рюрикового покоління, і хижих іноземців, і що 
родючі Галицькі ниви майже щорічно зрошувались кров’ю» 
[105:121]. Наведене, як вважав Д. Зубрицький, було типовим 
майже для всієї першої половини XIII ст., тому цей період він 
окреслив як «галицьку смуту». Особистість наступного галицько
го правителя —  князя Володимира Ярославовича —  не викликала 
в галицьких істориків симпатій. «Гордий», «високомірний», «не
моральний», «свавільний», «буйний», «порушник» релігійних та 
усталених суспільно-звичаєвих норм — з такими і подібними ха
рактеристиками постає цей «неудалий князь» на сторінках істо
ричних праць. Чи не найбільше докорів отримав Володимир Яро
славович за «великий гріх» — перше в галицькій історії «покли
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кання» собі на допомогу чужинців-угрів, які, за словами Д. Зу- 
брицького, «винищували руський народ, спустошували руську 
землю, і навикали мати згубний вплив на руські справи» [105:93]. 
І. Шараневич також відзначав, що саме князь Володимир Яросла
вович започаткував тенденцію залучення іноземних правителів до 
вирішення галицьких внутрішньополітичних справ: «Аж по цю 
пору ще не вмішувались чужі, неруські володарі у внутрішні 
справи Галича, лиш князь і бояри радились дома без участі іно- 
племінників. Від теперішньої хвилі характер внутрішньої історії 
Галича змінився» [187:57]. Починаючи з цього ганебного в інтер
претації галицьких істориків факту і включаючи аж завершення 
«галицької смути», вони активно акцентують на втручанні Угор
ського королівства у справи Галицького князівства. Підступне 
ув’язнення князя Володимира в Угорщині галичани розцінювали 
як закономірну й справедливу кару за його «великий гріх, що на 
Вітчизну нашу накликав чужинців» (Б. Дідицький). Належного 
значення вони надавали участі династії Ростиславовичів у процесі 
виникнення і утвердження Галицького князівства в ХІ-ХІІ ст. 
І. ЇПараневич найбільш повно і детально з-поміж своїх сучасників 
підсумував головні заслуги Ростиславовичів: політичне сконсолі
дування галицьких русинів, створення незалежної держави та до
сягнення нею високого ступеня могутності під час їх правління, 
територіальне розширення держави аж до Дунаю, утвердження у 
ній належного квітучого господарсько-економічного стану, здо
буття почесного міжнародного статусу [187:62]. Все-таки навіть 
таю наукові авторитети, як Д. Зубрицький та І. Шараневич, не 
спромоглися чітко й однозначно встановити ступінь політичної 
самостійності князівства Ростиславовичів стосовно решти земель 
«руського світу», зокрема щодо київського великокнязівського 
престолу. Так, Д. Зубрицький досить невизначено висловився, що 
Перемишльське князівство — попередник Галицької держави — 
було «настільки самостійним, наскільки тодішні відносини до за
гального руського світу дозволяли» [105:21]. В іншому випадку 
він був більш конкретним: «Рішучість наших князів відмовити
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послуху приговору зібраного князівського сейму {у Любечі Ш^7 р. 
- 1. К.] є дуже важливим фактом у нашій історії. З того часу усіїіли 
вони укріпити за собою і своїм потомством окрему державу, кот
ра хоч і належала до загального руського світу, князі одначе ін
ших ліній, до перетинання Ростиславовою покоління, не посміли 
присвоювати собі права на володіння в нашій землі» [105:38]. 
Д. Зубрицький вважав, що князь Володимирко «владарював май
же незалежно в порівнянні з другими руськими князівствами»; 
«він корився інколи Великому князю Київському; но і воював з 
ним безпощадно» [105:57]. Викладене вище дає нам підстави для 
висновків, що для тогочасних галицьких істориків ступінь усамо- 
стійнення Галицького князівства стосовно решти руських земель 
був досить відносним, не сталим. Міра його самостійності зале
жала від конкретної політичної ситуації — при сприятливих об
ставинах Ростиславовичі діяли як цілком суверенні правителі, а 
під час загрози з боку військово-політичних коаліцій суперників 
визнавали зверхність великокнязівського престолу. Звідси у будь- 
якому випадку під незалежністю, самостійністю Галицького кня
зівства вчені розуміли лише політично-правові аспекти процесу 
державотворення. Аналіз праць Д. Зубрицького, Б. Дідицького, 
І. Шараневича підтверджує, що навіть політично незалежну дер
жаву Ростиславовичів ці вчені розглядали як невід’ємну складову 
ширшого етнонаціонального, культурного та релігійно- 
конфесійного простору — «руського світу». Столітнє правління 
Ростиславовичів становило окремий період регіональної, власне 
галицької історії в їх історичних концепціях. Його вони, найперше 
Д.1 З̂ фЙііьйййГтіШййагііі' ! йбрюдВ  ̂ВйибсМййВ̂ б!

престолі волинського князя Романа Мстиславовича із династії 
Мономаховичів вчені розцінювали як початок нового, галицько- 
волинського періоду регіональної історії, який вони ще називали 
епохою Романовичів, а самому акту політичного об’єднання Га
лицького та Волинського князівств історики-русофіли надавали 
навіть провіденційного забарвлення. «Но Бог милосердний, —
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писав Б. Дідицький, —  котрому в уподобу була думка з’єднання 
нашої Галичини з Волинською землею в одну велику руську дер
жаву» [97:44].

Історики Галичини не обійшли увагою постать засновника 
Галицько-Волинського князівства Романа Мстиславовича. Його 
характеризували як «чоловіка надзвичайної енергії і владолюбст
ва» (Д. Зубрицький), «мужа войовничого духу» і «сильного князя 
з твердого руського кореня» (Б. Дідицький). Особливої похвали 
удостоївся цей князь за зміцнення військово-політичної могутно
сті заснованої ним держави та успішне ведення воєн з «іноплемін- 
никами» —  половцями, литовцями, ятвягами, утрами. Д. Зубри
цький прирівнював його до могутнього на той час Володимиро- 
Суздальського князя: «...Став Роман сильнішим із західно- 
руських князів. Могутність його якщо не переважала, то без сум
ніву рівнялась могутності В. князя Всеволода Суздальсько- 
Володимирського і, по цій то причині, названий він в літопису 
Самодержавець всієї Руської землі» [106:19]. Варто додати, що 
схвально оцінював діяльність «однодержця всієї руської землі» 
О. Барвінський, незважаючи навіть на свої демократичні переко
нання —  адже «самодержавство» у всіх його проявах було для 
нього неприйнятним. Цей історик робив наголос на ключовому 
моменті українофільської концепції національного минулого: від 
часу здобуття Романом ще й Київського князівства «перестає Київ 
бути осередком Русі, а вся вага тепер перехиляється на Галич» 
[75:51]. У наведеному висловлюванні О. Барвінського досить ви
разно простежується основоположна теза українофілів про пряму 
спадкоємність давньокиївської і галицько-волинської історико- 
державницьких традицій. Факт входження Києва у сферу впливу 
держави Романа в історичній свідомості О. Барвінського мав не
пересічне значення — символізував тяглість національної історії 
Києво-Руської та Галицько-Волинської держав. Історики- 
русофіли з їх антилатинськими настроями акцентували увагу на 
іншому факті з біографії князя Романа — його відмові прийняти 
від Римського престолу королівський титул та церковну унію. їм,
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безумовно, імпонувало те, що «так твердо стояв наш Роман у вірі 
православній» [97:45]. Засобами співчутливо-співпереживальної 
образності насичена розповідь Б. Дідицького про «нещасну 
смерть Великого Князя Русі» на «вражій землі від рук лядських» 
[97:46]. Як бачимо, засновникові Галицько-Волинського князівст
ва було відведено в історичній думці Галичини XIX сг. місце од
нієї із найвизначніших постатей національної історії.

Наступний етап «галицької смути» (орієнтовно 1205-1240-і рр.) 
сприйнято у галицькій науково-історичній думці як один із най
складніших та найтрагічніших у давньогалицькій історії. На пе
редній план дослідницької уваги вийшла проблема галицької бо
ярської олігархії, ставлення до якої було однозначно негативним. 
Про це свідчить хоча б колоритний набір означень, якими згаду
вані вище історики наділяли бояр-олігархів: шалені, підступні, 
безстидні, підлі, бунтівливі, свавільні, легковажні, пихаті, лукаві, 
владолюбні, високопарні, буйні, мстиві, непокірні, непостійні, 
«люди розбухлого звичаю», «недостойні руського імені нелюдки» 
тощо. Враховуючи політичну вагу олігархів у давньогалицькому 
суспільстві періоду «міжцарствія», вчені дошукувались генетич
них коренів цього суспільного явища. Найбільш аргументовану 
інтерпретацію запропонував І. Шараневич, на думку якого голо
вною передумовою тогочасної олігархії було тривале монодинас- 
тичне правління у Галичині. Через це одні і ті ж боярські родини 
— декілька поколінь —  користувалися князівськими «дочасними 
посілосгями» і зрештою привласнили їх собі. Саме цей перероз
поділ власності дав змогу боярам отримати політичну перевагу 
над князівською владою [187:56]. Політичне домінування олігар
хів трактувалося також (правда, менш переконливо) як наслідок 
засвоєння політичного досвіду польських та угорських феодалів 
(Д. Зубрицький) або як результат багатства та родючості Галиць
кого краю, що дало змогу боярам розбагатіти й зміцнити свою 
владу (Б. Дідицький). Слушним видається спостереження Д. Зу- 
брицького, що домінування олігархів було безпрецедентним яви
щем на Русі й що навіть у традиційно республіканському Новго
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роді бояри не мали подібного впливу [106:58]. Автори історичних 
праць звинувачували олігархів у порушенні принципу князівсько
го «самодержавія», посяганні на «встановлену Богом» князівську 
владу, в усуненні з престолу «природних, законних» князів, під
риві єдності та політичної могутності князівства, «закликанні» 
чужоземних правителів, порушенні клятв тощо. Історики- 
русофіли, не приховуючи обурення, писали про такі неординарні 
для свого часу події, як масове вбивство князями Ігоревичами га
лицьких бояр, вбивство боярами самих Ігоревичів, оголошення 
боярина Володислава Кормильчича галицьким князем. Сповіду
ючи аристократично-станові переконання, русофіли оцінювали 
подібні події і випадки як «злодійство», «звірячий злочинний за
мір», «небувале, нечуване в Руській землі видовище», що «ство
рило нечесть руському імені». Втручання польських та угорських 
правителів у руські справи під час «галицької смути» сприйма
лась не завжди однозначно. Здебільшого в історичних працях ма
ємо категоричне несприйняття «чужоплемінних ласих та хижих 
сусідів, заволок-чужинців». Однак спостерігаємо і протилежні 
думки. Так, Д. Зубрицький, аналізуючи події першої половини 
XIII ст. крізь призму династично-родових зв’язків Романовичів, 
П’ястовичів та Арпадовичів, відзначав: «Поведінка Андрія [угор
ського короля. —  І. К.] у відношенні до Романовичів була насті
льки благородною, безкорисною..., що ми не в праві докоряти чи 
навіть підозрювати його в якому-небудь підступному умислі при
своїти собі власність сиріт» [106:54]. Такої ж думки дотримувався 
цей дослідник і в характеристиці дій польського князя Лешка. Акт 
посадження на галицький престіл угорського королевича Коло- 
мана розцінювався істориками, найперше Б. Дідицьким, як «жаді
бне присвоєння собі Галицького князівства» з боку угорського 
короля. Наперекір їм, Д. Зубрицький переконував у «жалкій не
минучості» вчинку угорського «благородного володаря» й твер
див про його позитивні наслідки: «Земля наша, досі вдовольняю- 
чись скромним руським титулом князівства, удостоїлась честі на
зиватись королівством, відповідно повищилась і в Руському, І в

130



Лядському світі вище всіх інших князівств в своєму значенні» 
[106:59]. Як бачимо, дослідник досить високо поцінував значення 
першою історичного прецеденту надання галицькому правителеві 
королівського титулу, незважаючи навіть на непривабливі зовні
шні обставини цієї події. Д. Зубрицький виправдовував також зу
силля польського та угорського правителів щодо усунення з пре
столу колишнього боярина Володислава —  «зухвалого привлас
нювача Галицького князівства» князя-самозванця. Вчений ствер
джував: «Священна повага до виключної законності княжого роду 
на верховне володіння, котрої торкнутись досі ніхто, навіть буйні 
Новгородці, не насмілились, відповідно потрібно було, чого б це 
не вартувало, поправити небезпечне зухвальство» [106:58]. Тому 
«здійснене Андрієм та Лешком було жалкою неминучістю», оскі
льки «випадок цей знайшов би, без сумніву, сміливих послідов
ників і в Польщі». І. Шараневич у цих питаннях солідаризувався в 
основному із Д. Зубрицьким. Б. Дідицький, хоч і поділяв в цілому 
викладену точку зору, однак категорично не сприймав втручання 
польських та угорських правителів у політичні справи Галицького 
князівства й трактував їх опіку над Романовичами як «завоюван
ня» та «гніт».

Символічною подією для істориків-русофілів було здобуття 
галицького престолу «блюстителем порядку на Русі» новгородсь
ким князем Мстиславом Удатним, героїзований образ якого ви
кликав у них захоплення. Прихід «міцної допомоги від півночі 
Русі, з далекого Новгорода» в Галичину з метою «вигнати посе
лившихся там іноплемінників» мав для русофілів неабияке зна
чення, адже у XIX ст. вони також очікували на російську допомо- 
іу  «з півночі» для звільнення від «іноплемінників». Д. Зубрицький 
з приводу прибуття в Галичину Мстислава Удатного патетично 
зазначав: «Визначено було долею пригніченій чужоземним ігом 
Галичині очікувати порятунку від далекої півночі, від Фінської за
токи, від берегів Ільменя і Волхова!» [106:66].

Досліджуючи проблеми «галицької смути», історики виво
дили на передній план постаті Данила та Василька Романовичів.
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Галицьку і Волинську землі вони усвідомлювали як спадкову вот
чину Романовичів, а Данила і Василька бачили «природними, за
конними, Богом даними» правителями цих князівств. Тому будь- 
який випадок князювання представників династії Ольговичів чи 
навіть інших ліній Мономаховичів в межах Галицько-Волинських 
земель розцінювався ними як «захоплення» чи «викрадення» за
конної власності Романовичів. Князь Данило Романович поставав 
в українській історичній думці Галичини центральною, знаковою 
постаттю і не лише регіональної (власне галицької), а й загально
національної («руської») історії. Найбільше дослідницької уваги в 
усій тогочасній історіографії приділено саме постаті князя Дани
ла. Сукупна однозначно позитивна його характеристика складена 
із таких означень: хоробрий, добрий, мудрий, хитрий, дбаючий 
про благо підвладних земель, побожний, милосердний, шануючий 
родину тощо. Відзначимо, що деякі моменти діяльності цього во
лодаря, які при характеристиці інших історичних постатей вида
валися б за негативні, стосовно постаті Данила сприймалися як 
цілком схвальні. Так, описуючи, «з якою жорстокістю святкував 
князь Галицький свою перемогу» над боярами-бунтівниками, що 
їх наказав «незвичайним досі в руських війнах звичаєм умертви
ти», Д. Зубрицький не робив своєму симпатикові жодних докорів, 
як це було у подібному випадку з Ігоревичами. Стосовно галиць
кого князя історик наголошував на позитивних наслідках його 
жорстокого вчинку. Адже цим самим князь «припинив назавжди 
Галицькі заворушення, зради і положив тверду основу єдинодер
жавному правлінню в нашій землі» [106:149]. Участь Данила у 
антитатарській коаліції руських князівств трактувалася історика- 
ми-русофілами як доказ прямування князя до етнонаціональної 
єдності руських земель. Д. Зубрицький підкреслював, що галицькі 
і волинські війська «устелили трупами своїми віддалені береги 
Калки за славу спільного руського народу, за честь незміримої 
Руської батьківщини!» [106:94].

О. Барвінський, зауважуючи про непридатність давньорусь
кого політико-адміністративного устрою для реалій часів Данила
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Романовича, схвально оцінив його централізаційні реформи: 
«Отже, щоби Русь могла стати міцнішою, треба було, щоби в ній 
панував один рід княжий, а всі інші князі йому підлягали. Тому то 
заходився Данило, щоби інші руські землі підгорнути під свою 
владу» [75:58]. Дотримуючись такої політики, князь «з’єднав під 
своєю рукою всі майже землі, в котрих жили русини. Це була 
найбільша на той час держава в Європі» [75:58-59]. Ця точка зору 
була досить не типовою для історика-народовця, адже подібні 
вчинки з боку київських Рюриковичів він не схвалював, а про 
аналогічні дії володимиро-суздальських князів писав як про прояв 
«азіатського» деспотизму. Позиція О. Барвінського свідчила про 
беззастережну ідеалізацію постаті Данила Романовича в Галичині.

У галицькій науково-історичній думці чільне місце займає 
наукова інтерпретація зв’язків Галицько-Волинської Русі з Римом. 
З цього приводу вчені займали далеко не однозначні позиції. Як
що коронування князя Данила й надання князівству статусу коро
лівства розцінювалось як безумовно прогресивний крок, що спри
яв авторитету Галицько-Волинської держави у західноєвропейсь
кому світі, то церковна унія православної церкви цієї держави із 
Римом сприймалась і оцінювалась здебільшого негативно. Б. Ді- 
дицький, наприклад, залишаючись вірним своїм антикатолицьким 
переконанням, вважав унійні домовленості Данила нерозсудли
вим та шкідливим вчинком й протиставив йому позицію володи- 
миро-суздальського князя Олександра, що відмовився від церков
ної унії. «Якби замість унії з Римом, — стверджував Б. Дідицький, 
— наш Данило успів був зв’язатися ближче з руським же Вели
ким Князем Олександром Невським і подвигнута його на спільне 
діло супроти спільних ворогів Русі, не змогли би проти нас нічого 
ні татари, ні весь Захід» [97:67-68]. Б. Дідицький акцентував і на 
згубних наслідках цього «схиблення» князя Данила: «власне його 
унія з Римом навела на нього якнайбільше горе» —  війну з тата
рами.

Різновекторна зовнішньополітична активність князя-короля 
Данила давала галицьким історикам чи не найбільш вдячний ма
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теріал для дискусії про цивілізаційно-геополітичну орієнтацію. 
Так, О. Барвінський не оминув нагоди наголосити на «західниць
кому» ухилі геополітичної орієнтації галицького правителя: «За 
князя Данила руське житія і просвіта набирають відмінного вира
зу і вдачі, бо розвішаються під впливом західної Європи, одначе 
без шкоди руській народності» [75:60]. Для підтвердження своєї 
тези про приналежність Галицько-Волинської землі до західно
європейського світу історик навів низку фактів: виховання Дани
ла, Василька та їх батька Романа при європейських дворах; тісні 
контакти з Польщею, Угорщиною, Чехією та іншими європейсь
кими державами; етнічно-культурна та релігійна толерантність у 
державі Романовичів; взаємодопомога між Романовичами, 
П’ястовичами та Арпадовичами; участь Данила у війні за австрій
ське престолонаслідування, зрештою прийняття королівського 
титулу та церковної унії. О. Барвінський резюмував: «Галицько- 
Володимирська Русь могла тоді розвиватися поруч із Західною 
Європою, бо щодо просвіти не стояла нижче від неї, а сусідні краї, 
Уіри і Польщу, навіть перевищувала, коли тим часом на півночі в 
Суздальсько-Московському князівстві панувала велика темнота» 
[75:60-61].

З метою увиразнити контраст між «темнотою» Володимиро- 
Суздальщини та «європейськістю» Галичини-Волині О. Барвінсь
кий зіставляв позиції правителів цих держав стосовно татарської 
залежності. Так, для суздальсько-московських князів абсолютна 
залежність від татарських ханів була вигідною, адже опираючись 
на допомогу татар, князі мали змогу зміцнювати свою авторитар
но-деспотичну владу у власних володіннях. У державі Романови
чів дослідник фіксував зовсім іншу ситуацію. Хоча «залежність 
Данила від татар не була такою важкою», як у володимиро- 
суздальців, «Данило не міг і цього приниження стерпіти» й праг
нув «визволитися з-під цього соромного ярма татарської орди» 
при допомозі коаліції саме європейських держав [75:67-68]. Все 
це, на думку О. Барвінського, свідчило про західноєвропейську 
орієнтацію короля Данила. Русофіли мали дещо інші думки з цьо-
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го приводу. Д. Зубрицький, наприклад, вважав, що участь князя 
Данила в антитатарській коаліції руських князівств засвідчила ро
зуміння галицько-волинським правителем своєї приналежності 
саме до «руського світу». Все-таки повністю знехтувати фактором 
європейського вектора зовнішньополітичної активності держави 
Романовичів вчені-русофіли не наважились й тому намагалися 
або підлаштувати його під власні ідейні переконання, або примен
шити значення «європеїзму» в Даниловій політиці, або ж покри
тикувати її. Перше було властиве Д. Зубрицькому. Він, намагаю
чись належно поцінувати європейські контакти Данила Романо
вича, стверджував, що характер їх підтверджував велич, геополі- 
тичну вагу, престиж та могутність держави Романовичів у Європі 
й що саме Захід був більш зацікавленою та ініціюючою стороною 
у цих взаємовідносинах. Галицько-Волинська держава поставала 
у його працях захисником Європи перед експансією Золотої Ор
ди. Цей історик акцентував на факті втручання короля Данила у 
справи австрійського престолонаслідування. Б. Дідицький — пе
реконаний антизахідник —  намагався всіляко применшити вагу 
європейського вектора в політиці «найзнакомитішого Русі Кня
зя», подати її як тимчасове, спорадичне, малозначиме й необду
мане «схиблення» галицького правителя з метою забезпечити собі 
підтримку у створенні антитатарської коаліції. При цьому досить 
помітне прагнення Б. Дідицького применшити військово- 
політичний потенціал європейських держав у співставленні із мо
гутністю Галицько-Волинської Русі.

Попри ідеалізацію та героїзацію постаті Данила, Б. Дідиць
кий не стримався від відвертих докорів на його адресу, зрозуміло, 
за проєвропейські тенденції князя та бездіяльність у напрямі 
об’єднання з Північно-Східною Руссю. В узагальнюючій характе
ристиці Данила Романовича Б. Дідицький відзначив: «.. .Та тільки 
в тому похибив він, що став оглядатися на Захід, де для Русі не 
було і не буде порятунку, а тільки шкода і скрита ворожість для 
неї во віки... А то жаль сказати — такі два славні могутні князі, як 
Данило Галицький і Олександр Невський, жили і володіли в русь-
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ких землях як ровесники рівночасно, а кожен з них діяв за себе 
окремо, не оглядаючись один на одного, та через те оба мусіли 
двигати ярмо татарське і переносити багато терпкого горя!» 
[97:67-68]. Подібно і Д. Зубрицький відзначав згубність наслідків 
«необдуманого приєднання до Римсько-Європейської системи». 
Д. Зубрицький, а вслід за ним І. Шараневич та Б. Дідицький за
пропонували доволі спрощене бачення схеми світової геополітич- 
ної ситуації у середині ХПІ ст. За цією схемою, у тогочасному сві
ті виділялися два ворожі, але рівносильні політично-цивілізаційні 
полюси: католицький Захід («Папська держава») і татарський 
Схід («Ханська держава»), якому і підпорядковувалась більша ча
стина Руських земель. Між цими двома ворожими одна одній та 
рівнозначними за військово-політичною могутністю державами- 
цивілізаціями знаходилась могутня й незалежна Галицько- 
Волинська держава, військово-політичний союз із якою був ме
тою цих двох наддержав. Вчені-русофіли стверджували, що пере
хід королівства Романовичів на сторону однієї із них здатен за
безпечити їй повну перевагу над протилежною стороною. Звідси 
у концепції русофілів Данило Романович поставав мало не клю
човою постаттю тогочасної світової історії, оскільки своїм війсь
ково-політичним союзом був здатним забезпечити Заходу або Зо
лотій Орді лідерство у світовій політиці. Як бачимо, князь-король 
Данило Романович зайняв у галицькій історіографії XIX ст. про
відне місце посеред «руських» діячів-політиків національної істо
рії. О. Барвінський з цього приводу відзначав: «Отже коли Данила 
так високо поважали тодішні люди, то певно, що тепер кожен ру
син щиро буде шанувати й поважати найсвітлішу особу стародав
ньої Русі» [75:27].

В оцінках діяльності князя Лева Даниловича галицькі вчені 
суттєво розходились. Б. Дідицький характеризував його як «мужа 
спокійного, богобоязливого звичаю, при цьому далекоглядного 
розумом і дуже розсудливого у справах управління своїм великим 
князівством», окрім цього «міцно-православного, діяльного мужа, 
несварливого норову», що ще змалку проявляв «багато красних

136



властивостей душі» [97:73]. Про причини такої ідеалізації цієї по
статі, всупереч історичній правді, неважко здогадатись: Б. Діди- 
цькому імпонувала агресивна зовнішня політика цього галицько
го князя щодо польських князівств — «для того, аби їх силу на 
довший час зламати та нешкідливими для нас зробити». З метою 
проілюструвати захоплення названого вченого агресивною анти- 
польською експансією князя Лева Даниловича наводимо це роз
логе цитування: «Обернув Великий Князь Лев свій грізний меч 
супроти поляків, з якими він задля їх напасливого духу в неустан
ній жив ворожості, і за ціле життя своє вже на нікого так часто не 
вирушав війною, як на тих поляків! Спізнав бо Князь Лев проник
ливим умом своїм, що від нікого іншого не загрожує для Русі на
шої така небезпека, як зі сторони Польщі, котра хоч і яка була тоді 
маленькою, а вже намагалась скріплювати себе заборами на сусі
дніх землях руських» [97:75]. Не завадив пафосу цих міркувань 
навіть відомий Б. Дідицькому факт співучасті татар в антипольсь- 
кій політиці Лева Даниловича, адже, як писав він, «краще нам 
прийняти дружбу від татар, ніж від тих західних сусідів, що дава
ли нам унію, а з нею всю нужду і погибель для нашої батьківщи
ни» [97:74]. Цю політику Б. Дідицький означив як захист кордонів 
своєї держави від «хижих і заздрісних сусідів» —  угорців, поляків 
та литовців. Був ще один факт, який спричинився до цієї беззасте
режної симпатії історика-русофіла, —  одруження сина князя 
Юрія із дочкою Великого князя Московсько-Суздальського «зад
ля скріплення братерського родства з північною Руссю». Ідейно- 
політичні орієнтації Б. Дідицького спричинилися до потрактуван
ня постаті Лева Даниловича як ідеального князя, втілення мало не 
всіх національних і загальнолюдських чеснот. Зауважимо, що ін
ші історики-русофіли об’єктивніше поставились до нащадка Да
нила Романовича. І. Шараневич, наприклад, вважав, що князь Лев 
став винуватцем русько-польських територіальних війн й що саме 
він був ініціатором експансії. Д. Зубрицький переконливо довів, 
що князь Лев «не унаслідував ні доблесті, ні мудрості свого бать
ка; жадібний, в маловажних ділах хитруватий, не мав він загалом
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ні рішучості, ні необхідної великому володарю прозорливості» 
[106:212]. Головною причиною цієї звинувачувальної критики 
став обтяжливий для краю союз Лева із татарськими ханами.

Інші князі-Романовичі — через незначущість впливу на істо
ричний процес, через брак джерельних даних для досліджень то
що — не привертали пильної уваги науковців. Водночас вони не 
оминули таких фактів, як висвячення митрополита Петра та ство
рення окремої Галицької митрополії. Митрополит-західнорусин, 
на думку русофілів, символізував духовно-релігійну єдність Га
лицько-Волинської та Суздальсько-Московської земель, їх прина
лежність до спільного духовного простору — «святої Русі». Б. Ді- 
дицький без ентузіазму поставився до ідеї створення окремої Га
лицької митрополії, адже на практиці вона означала б поділ Русь
кої церкви. Невдалі спроби князя-короля Юрія зреалізувати цю 
ідею історик пояснював тим, що цей «замисл» «не сподобився 
благословення від Бога» [97:78]. Отже, русофіли не сприйняли 
ідеї поділу Київської митрополії на Великоруську та Малоруську.

Із проблемами галицько-волинської історії, як і давньорусь
кої, тісно пов’язувалась проблема русько-польських взаємин. 
Д. Зубрицький, залишаючись вірним своїм переконанням (про це 
ми зазначали у попередньому параграфі), не переставав твердити 
про повну рівноправність та добросусідство у стосунках Романо
вичів та П’ясговичів. Як читаємо у його працях, численні військо
ві кампанії тих часів були з’ясуванням династично-родових інте
ресів, тому не носили територіальнр-експансіонісгського характе
ру й не були війнами між державами чи народами [106:7-8,11-15]. 
На іпідтверджёння' цієї думки1 вчений 'набодив чиСДенййй рйдйри- 
здаді&у'коли' Романовичі,1 воюючи Л юдними' Щястобичймк*13' ін
шими в той же час перебували у приязних стосунках. Втім 
Д. Зубрицький помічав деякі зміни у характері русько-польських 
взаємин вже у ХПІ ст. Перший територіальний конфлікт він фік
сував у 1219 р. — війну Данила Романовича з краківським князем 
Лешком з метою захоплення прикордонних земель [30:69]. Однак 
ця епізодична сутичка не змінила, на його думку, загального ха
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рактеру русько-польських взаємин. Значимим («первинним») те
риторіальним конфліктом дослідник вважав похід Лева Данило
вича на Сандормирзьку землю у 1280 р. [106:219]. «Вторинне по
сягання Галицьких князів на власність П’ястовичів» Д. Зубриць- 
кий відніс на 1286 р., коли Юрій Львович прагнув заволодіти Лю
блінською областю [106:233]. Ці події історик оцінював як прива
тні міжкнязівські конфлікти, які ще не були війнами між держа
вами чи народами [106:221]. Подібних думок дотримувався І. 
Шараневич. Він, зокрема, писав: «Відколи руські князі тісно з та
тарами зв’язалися, відтоді шукають міст і земель у П’ястовичів, і 
використовують усобиці П’ястовичів, в яких беруть участь, для 
розширення володінь своїх за рахунок Польщі... Інтерес територі
альний переміг над родовим і сімейним» [187:116]. Як бачимо, 
обидва науковці звинувачували в територіальній експансії між 
Руссю та Польщею Лева Даниловича, тобто вважали ініціатором, 
агресивною стороною русько-польського конфлікту саме Галиць
ку Русь. Цілком по-іншому висвітлював проблему Б. Дідицький, 
який вбачав у діях всіх польських князів «ненаситне прагнення 
заволодіти руськими землями». Провідник русофілів в однознач
но виправдовувальному стилі писав про походи Лева Даниловича 
на Польщу як про превентивну війну з метою попередження 
польської агресії на Русь. ХШ -  початок XIV ст., у тлумаченні 
Б. Дідицькош, -  це час посилення русько-польського антагонізму 
й невпинного зростання польської експансії на західноруські землі.

В галицькій науковій думці XIX ст. активно обговорювалось 
питання про характер релігійно-конфесійних відносин в контексті 
русько-польських контактів ХШ-ХІѴ ст. Б. Дідицький, відомий 
своїм радикалізмом, стверджував про постійне загрозливе нама
гання Заходу, передовсім поляків, повністю окатоличити Галиць- 
ко-Волинську Русь шляхом насадження їй церковної унії з Римом. 
Щоб увиразнити гостроту русько-польського антагонізму, він 
вдавався до такого характерного для тогочасних досліджень сти
лістичного прийому, як зіставлення польської і татарської загрози, 
У якому татарський фактор представлявся значно привабливішим,
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ніж польський. «Та однако ж треба признати татарам,— писав 
Б. Дідицький, — що хоть які вони були вороги наші, а все ж не 
порушували звичаїв і порядків, які на Русі застали» [97:57]. Про
відник русофілів вибудував цілу ієрархію чужоземних загроз для 
Русі. Він переконував читачів, що «лихими сусідами для нас ста
ли дочасні грабіжники татари, але ще сто раз не безпечнішими від 
них є для нас неустанні напасники угри і литовці, а вже найбільше 
із всіх поляки» [97:74]. До подібного порівняльного контексту 
Б. Дідицький вдався і в аналізі так званої римської політики Да
нила Романовича: «Батий — хан, хоч татарин, но не відбирав нам 
нашої православної віри, не творив насилля руській нашій совісті. 
Папа ж римський вимагав від нас, щоб ми віру православну замі
нили на унію, та його головою нашої руської церкви визнали» 
[97:64]. Як бачимо, у русофілів (подібні погляди спостерігаємо 
також у Д. Зубрицького та І. Шараневича) антипольські і загалом 
антизахідницькі переконання займали пріоритетне становище на
віть у порівнянні з антитюркським синдромом у їх історичній сві
домості.

Попри зосередження галицькими науковцями головної уваги 
на державі Романовичів, історія Володимиро-Суздальщини про
довжувала залишатись у полі зору їхнього дослідницького інтере
су. Вчені-русофіли наполягали на своїй основоположній тезі, що 
після татарського погрому обидві держави, -  Галицько-Волин
ська та Володимиро-Суздальська, — незважаючи на політичну 
відчуженість, становили частини цілісного етнонаціонального, 
культурного й духовно-релігійного простору, тобто «єдиної Русі». 
Шлюб Юрія Львовича із дочкою Суздальсько-Московського кня
зя, на їхнє переконання, слугував найкращим доказом «однопле- 
мінності» й династичної спорідненості обох ліній Мономаховичів 
у двох державах. Своє твердження про «руський» характер Воло
димиро-Суздальщини історики-русофіли не підкріпили належною 
фактичною аргументацією. Управління у цих землях династії 
Мономаховичів й приналежність краю до Київської митрополії 
було, на їх думку, цілком достатнім й неспростовним доказом
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«руськості» Володимиро-Суздальщини. Етнічних, культурних, 
соціально-економічних чи навіть державотворчих процесів у регі
оні вони не брали до уваги. Загалом же Володимиро- 
Суздальщину сприймали як повноправного спадкоємця давньо
руської державно-політичної спадщини, «законного» носія почес
ного статусу і титулу руського Великого князівства.

Якщо такі представники русофільської історичної думки, як 
Д. Зубрицький та І. Шараневич, обмежились спорадичними згад
ками історії Володимиро-Суздальщини, які не дають нам сьогодні 
змоги системно реконструювати їх бачення історії цього краю, то 
Б. Дідицький запропонував таку систему, хоча і схематичну. Про
довжувачем державотворчих зусиль Юрія Довгорукого, Андрія 
Боголюбського та Всеволода Юрійовича він вважав поборника 
«західних ворогів» Олександра Невського, який «діяльно сторо
жив границі Русі від вражого Заходу» [97:56]. Б. Дідицький уваж
но простежував процес здобуття Москвою статусу центру Суз
дальського краю. У цьому процесі він знаходив дуже вагомий 
факт «единства» Русі: виходець з Галицько-Волинської держави 
митрополит Петро Ратненський, осівши у Москві, надав їй стату
су «першопрестольного» міста, «серця і духовного ядра святої Ру
сі». Саме цим митрополит спричинився до здобуття Московським 
князівством політичного лідерства у Суздальському краї. Д. Зу
брицький з цього приводу писав: «Св. Петро, наш співвітчизник, 
положив перший основний освячений камінь Московської Мит
рополії, на котрому стала утверджуватися Великоруська держава» 
[106:256-257]. Подібно до Д. Зубрицького, Б. Дідицький трактував 
політичне лідерство Москви як результат «Божественного вибо
ру»: «Милосердний Бог серед цих безладів та лих вибрав потомс
тво Олександра Невського дня заведення в великій Русі єдино дер- 
жавія і порядку, і столицею всієї тодішньої Русі в справах святої 
Віри руської Бог указав бути — Москві» [97:69].

Зміна політичних реалій в другій половині ХІІІ-ХГѴ ст. по
значилася і на топографічно-політонімічній термінології історич
них праць русофілів. Володимиро-Суздальщина із середини
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XIII ст. все частіше позначається як Москово-Суздальщина, а з 
X3V ст. —  Москва, Московщина, Московське князівство (держа
ва). Названі вище автори, переконані в «руському» характері цьо
го регіону, найчастіше вживають назви Московсько-Суздальська 
Русь, Московська Русь.

З подібною повнотою лінія Москово-Суздальщини поставала -  
правда, у цілком протилежній інтерпретації -  в українофільській 
концепції національної історії. Погляди О. Барвінського і тут були 
основоположними, зокрема, у потрактуванні генези Московської 
держави. Цей історик, не називаючи прізвищ, гостро полемізував 
з русофілами. Якщо Андрій Боголюбський, на його думку, дав 
лише «почин» до заснування великого князівства Московського, 
то князь Данило Олександрович був його «властивим засновни
ком». Цей князь, як читаємо у О. Барвінського, «користуючись 
незгодою інших удільних князівств в Суздальщині, зумів побіль
шити свій уділ хитрістю, насильством і грабежами і так підняв 
Москву трохи вгору» [75:78]. Головний акцент своєї уваги істо- 
рик-українофіл зосередив на вирішальній ролі татарського чинни
ка у московсько-суздальській історії, наголошуючи, що Москов
ське князівство «щораз більшу собі здобувало вагу», а московські 
князі «добивалися могутності й сили» саме при допомозі татар 
[75:79]. Він акцентував також на взаємовигідному характері зале
жності московських князів від татарських ханів: коли «татарва 
любила таких князів, що знали підлещуватися, коритися і до землі 
чолом бити перед ханом», то в цей час московські князі «підле
щуванням та покірливістю добивалися великої ласки у хана», під
тримка якого давала їм змогу тримати в абсолютній покір-ливості 
підданих у своїх власних володіннях.

О. Барвінський досить чітко розмежовував ставлення гали
цько-волинських і московсько-суздальських князів до татарської 
залежності: перші всіляко намагалися її позбутися, другі доброві
льно «їздили із поклонами і дарами до хана виставлятися найвір- 
нішими слугами ханськими» [75:78]. Ця різниця, як коментував 
учений, свідчила про європейський (західний) тип ментальності
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перших й азіатський (східний) — других. Успіхи територіального 
розширення за князя Івана Калити він, на відміну від істориків ру
софільського спрямування, пояснював передовсім «хитрощами 
здобутої превеликої ласки татарви» [75:79]. О. Барвінський наго
лошував на активній участі татарського елементу у процесі етно
генезу московського етносу. Сліди татарського впливу («накорін- 
ку») він відшукував як в антропологічних, так і у психоменталь- 
них рисах великоросів: «Сліди татарського накорінку осталися в 
московському народі ще й досі. І нині легко пізнати москаля вже з 
самого лиця: чоло плоске, ніс тупий, очі малі, під очима виступа
ючі щоки. Московські купці ще й сьогодні звісні своїми хитро
щами, а московський народ, подібно як колись і татари, дуже слу
хняний для свого царя, і вважають його мало що не за одно з Бо
гом, так як це було колись і у татар» [75:79-80]. Татарський еле
мент, на думку О. Барвінського, посів друге за своїм значенням 
місце після чудсько-фінського у процесі етногенезу московитів. В 
українофільській концепції національної історії найменше отото
жнення русинів чи слов’ян із московитами, як бачимо, не допус
калося. Останні поставали в рецепції О. Барвінського як азіатсь
кий етнос —  з чудсько-фінською етнічною основою й вагомими 
домішками тюрксько-татарських елементів, а слов’яно-русинські 
впливи на цей етнос обмежувались, головним чином, лінгвістич
ною та обрядово-конфесійною сферами. Русини і московита, за 
О. Барвінським, — генетично чужорідні, ментально несумісні та 
відмінні антропологічно народи; Московщина і Русь —  політич- 
но-цивілізаційні антагоніста, ворожі один одному представники 
азіатського Сходу та європейського Заходу. У політиці Івана Ка
лити вчений-українофіл вбачав продовження політичного курсу 
Андрія Боголюбського —  агресивну територіальну експансію на 
сусідні руські землі. Московське князівство, за українофільською 
концепцією національної історії, не мало підстав претендувати на 
статус спадкоємця давньоруської держави, оскільки воно було 
носієм й продовжувачем чудсько-фінської та тюрксько-татарської 
історичної традицій. Водночас українофіли не відмовляли Мос
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ковському князівству у праві вважатися правонаступником татар
ської державницької традиції, а московитам —  у праві бути спад
коємцями татар. Варто відзначити, що деякі із них, найперше 
О. Барвінський, не заперечували категорично руського впливу на 
давньомосковську історію, зокрема в мовній та обрядово- 
релігійній сферах, династичній спорідненості, зовнішній формі 
державного устрою. Руський вплив, на думку О. Барвінського, 
мав цивілізаторський характер, але все-таки не зумів змінити «азі
атської» суті давньої Московщини. Тому Суздальсько- 
Московська держава в історичній схемі О. Барвінського займала 
місце радше антагоніста, а не прямого спадкоємця давньоруської 
державності. Загалом українофіли не включали історію Суздаль
сько-Московського князівства до руської національної історії, 
стверджуючи, що це державне утворення було другим етапом 
чужого русинам московсько-російського історичного процесу.

Коло питань про спадкоємність, континуїтет, про тяглість іс
торичної традиції між Києво-Руською державою та князівствами, 
що виникли згодом, внаслідок її дезінтеграції, стало в галицькій 
історичній думці чи не найбільш принциповим, таким, що розді
ляло українофільську та русофільську версії. Йшлося передовсім 
про Володимиро-Суздальську та Галицько-Волинську держави. 
Інші князівства— Чернігівське, Новгород-Сіверське, Полоцьке, 
Смоленське та інші, — галицьких істориків мало цікавили. Вихо
дячи із аналізу їх праць, можемо зробити узагальнення, що вчені- 
русофіли вирішували проблему континуїтету на користь рівно
правної та рівнозначної спадкоємності двох названих вище осеред
ків давньоруської держави. Процес цього своєрідного «роздвоєн
ня» давньоруського державного організму призвів до утворення 
на Русі «дводержавія» (Д. Зубрицький). Русофіли неодноразово 
наголошували на тому, що «дводержавіє» було станом лише полі
тичного бупя «руського світу». Про етнонаціональне, культурне, 
церковно-конфесійне «роздвоєння» Русі у їх працях не йшлося: 
«руський світ», за їх концепцією, і на етапі «дводержавія» продо
вжував становити єдино-цілісний цивілізаційний простір.
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Для з’ясування змін, що стосувалися найперше політичних 
реалій ХШ-ХГѴ ст., учені-русофіли використовували у своїх пра
цях нову топонімічно-політонімічну термінологію. Йдеться про 
вживання назв Велика Русь, Мала Русь, великоруський, малору
ський. Єдиного усталеного погляду на генезу цих понять-термінів 
у русофілів не простежуємо. Як твердив Д. Зубрицький, назва 
Мала Русь стала самоназвою для Галицько-Волинського князівст
ва, оскільки вжита в титулі князя Юрія. Згідно з гіпотезою науко
вця, ця назва була «наслідуванням польської нововидумки» — те
рміна Малопольща. «Тому прикладу, —  читаємо у Д. Зубрицько- 
го, -  наслідував і наш князь чи його рада, і найменував свою дер
жаву, на відміну від Русі, залишеною під татарським впливом -  
Малою Руссю» [106:260]. Дещо по-іншому тлумачив це питання 
Б. Дідицький. На його думку, назви Мала Русь та Велика Русь 
вживалися у польському та литовському середовищі, а серед са
мих русинів побутували самоназви Галицько-Володимирське ко
ролівство та велике князівство Суздальсько-Московське. Дві пе
рші назви Б. Дідицький вважав прийнятними й доцільними, оскі
льки вони відповідали співвідношенню територіально- 
демографічних показників цих двох частин Русі. «В порівнянні до 
другої руської держави, — писав Б. Дідицький, — Суздальсько- 
Московської на півночі, наша Галичина і Волинь видавалась ма
лою, бо там на півночі було завжди руського народу хоч в два ра
зи стільки, як нас на півдні Русі, а земель там таки добре в три ра
зи і більше, ніж у нас від Дніпра до Карпат. Отже, то з цього по
гляду справедливо називати державу Олександра Невського Ве
ликою Руссю* а королівство Данила Галицького Малою Руссю» 
[97:60]. Саме на час правління названих двох князів, за 
Б. Дідицьким, припадало остаточне утвердження «двоєдержавія» 
на просторі колись єдиної Русі. Підкреслимо, що русофіли вкла
дали у зміст понять Велика та Мала Русь лише державно- 
політичний та географічний сенс і не допускали думки про будь- 
який етнонаціональний поділ на малорусинів та великорусинів. 
Вони із задоволенням констатували невдачу Юрія Львовича у

145



справі створення окремої митрополії для Малої Русі, вважаючи, 
що реалізація цього задуму короля була б «богонеугодною» спра
вою, що порушила б єдність руської церкви.

В українофільській версії руської історії проблема континуи
тету давньоруської держави вирішувалась по-іншому —  єдиним її 
спадкоємцем та правонаступником названо Галицько-Волинську 
державу, яка хоч і не охоплювала всієї цілості руського житгєпро- 
стору, однак зуміла продовжити й розвинути давньоруську дер
жавницьку традицію. Українофіли відмовляли Володимиро- 
Суздальському князівству та Московській державі у праві вважа
тися спадкоємцями давньоруської держави. Таким чином, теза 
про «преемство» (М. Грушевський) києво-руської та галицько- 
волинської історичних традицій побутувала уже серед істориків- 
українофілів Галичини.

Кінець давньоруської епохи в національній історії більшість 
учених Галичини датували часом смерті останнього представника 
династії Романовичів —  Болеслава Тройденовича. їх  рецепція ді
яльності цього правителя відверто негативна: князь був не «чисто- 
руської крові» й «не руського серця», по-батькові «з ворожого 
нам племені» й релпійним «перекіїїчиком» [97:86-87]. Уточнимо, 
що короткочасне правління Болеслава Тройденовича деякі дослі
дники (Б. Дідицький, Д. Зубрицький) ототожнювали із початком 
іноземного гніту в Галичині. Цей останній—  «законний» —  га
лицький князь поставав радше як антигерой національної історії. 
Про його отруєння галичанами названі автори писали як факт ціл
ком закономірний. Дату смерті цього князя —  1340 рік —  було 
прийнято серед галицьких науковців як найпізніший поріг дав
ньоруської історії. 1340 рік, за слушним спостереженням Б. Діди- 
цького, став переломним в історії всієї Русі, адже тоді завершило
ся правління володарів двох інших частин «руського світу» — 
Литовсько-руського князя Гедиміна та Великого князя московсь
кого Івана Калити (в українофільській концепції ця дата означала 
кінець самостійного існування Русі у формі державно- 
політичного утворення). Означений час історики-русофіли підсу
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мували як кінець «двоєдержавія» Русі й початок занепаду націо
нальної державної традиції у Південно-Західній Русі. Подальше 
продовження та поглиблення давньоруської історичної традиції 
вони шукали уже у Північно-Східній Русі.

Таким чином, українофільська та русофільська моделі істо
ричної свідомості відрізнялися у трактуванні ваги давньоруської 
епохи в національній історії. Для русофілів давньоруська доба 
становила основний обсяг та зміст їх історичної свідомості —  по
за нею всі інші періоди видавалися історично маловідомими і то
му не вартими дослідницької уваги. Саме в давньоруській історії 
вони віднаходили основоположні риси національного буття руси
нів: єдину руську народність, книжну літературну мову, право
славний обряд, монархічно-самодержавну і централізовану форму 
державного устрою, соціальну стратифікацію, русоцентричну (не 
західницьку) модель цивілізаційного розвитку тощо. Якщо етап 
«единодержавія» давньої Русі зайняв у свідомості русофілів місце 
«золотої доби» національної історії, навіть ідеальної форми наці
онально-політичного буття русинів, то Галицько-Волинська дер
жава — попри ідеалізацію її правителів —  поставала певною мі
рою як аномалія, відхилення від цього ідеалу. «Двоєдержавіє» ру
софіли трактували як відступ від основоположного принципу вла
сної ідеології —  державно-політичної та національно-культурної 
єдності всього «руського світу». їх твердження про етнонаціона- 
льну єдність представників усього життєпросгору давньоруської 
держави не були опертими на ґрунтовні знання історичних реалій 
цієї епохи, у дослідницьких висновках ці вчені виходили радше із 
інтуїтивних догадок та власних національно-політичних переко
нань. У вчених українофільського спрямування давньоруська 
епоха не викликала дослідницьких зацікавлень, поставала для них 
другорядною й неактуальною темою національної історії. Нехіть 
українофілів до студіювання та популяризації давньоруської істо
рії пояснюємо тим, що у ній значно важче було відшукувати фак
ти, що відповідали б головним постулатам українофільської ідео
логії (твердження про етнонаціональну окремішність русинів-
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українців, соціальна рівність, демократичний суспільний устрій, 
західноєвропейський вибір цивілізаційного розвитку тощо). Звід
си давньоруська епоха не давала вченим-українофілам вдячного 
матеріалу для історичного обґрунтування їх національно- 
політичних поглядів. Цей факт спонукав їх шукати національно- 
історичні традиції поза межами давньоруської доби.

3 .4 . Литовсько-польська та козацька доба: особ
ливості інтерпретацій

За розглянутою у попередніх параграфах схемою періодиза
ції руської історії, після давньоруської державності настала так 
звана литовсько-польська епоха (доба) національної історії, хро
нологічні рамки якої, на думку провідних галицьких вчених- 
істориків (О. Барвінський, Б. Дідицький, І. Шараневич), охоплю
вали часи з 1340-го до 1569 року. Ця більш ніж двохсотлітня епо
ха включала події, починаючи з втрати політичної самостійності 
Галицько-Волинською державою і до Люблінської унії. Названі 
вище дослідники (та й загалом переважна більшість тогочасних 
істориків) головним змістом цієї епохи називали занепад давньо
руських форм державно-суспільного життя й боротьбу Польсько
го королівства, Великого князівства Литовського та Угорського 
королівства за галицько-волинську спадщину.

Підкреслимо, що хоча литовсько-польська доба не поставала 
об’єктом актуалізації історичної пам’яті ні для русофілів, ні для 
українофілів, вона все ж таки була належно поцінована і висвіт
лена у працях авторів, приналежних до цих двох течій. Науковим 
авторитетом у дослідженні литовсько-польської тематики висту
пив І. Шараневич. На сторінках його уже згадуваної праці «Исто
рія Галицько-Володимирськой Руси» подіям цього часу відведено 
помітно більше дослідницької уваги у порівнянні із давньорусь
кою тематикою. Виклад подій у ній І. Шараневич довів до 1453 р- 
Йому належитф також ґрунтовна розвідка про соціально- 
економічні відносини цього часу — «Огляд внутрішніх відносин
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Галицької Руси в другій половині XV століття». Варто додати, що 
наукові дослідження, присвячені литовсько-польській добі русь
кої історії, розпочав у Галичині Д. Зубрицький своєю працею 
«Критико-историческая повесть временных лет Червоной или Га- 
лицькой Руси». Чимало наукових узагальнень стосовно даної те
ми Д. Зубрицький подав у фундаментальному краєзнавчому до
слідженні «Хроніка міста Львова», яке і до сьогодні зберігає свою 
наукову вартість. Найбільш яскраво ілюструють історичний про
цес XIV-XVI ст. у рецепції русофілів синтетичні праці Б. Дідиць- 
кого «Народная исторія Руси» (Ч. І, П) та «Летопись Руси от 1340 
до 1887 года». Характер польської політики стосовно Русі найде- 
тальніше з-поміж вчених-істориків того часу з’ясував С. Качала у 
«Короткій історії Русі». О. Барвінський присвятив литовсько- 
польській добі популярну ; монографію «Історія Русі» 
(Ч. ІП, ГѴ, V), матеріали якої згодом помістив в обширній «Илюс- 
трованій исторїї Руси».

Впливова роль Великого князівства Литовського у тогочас
ній Русі обумовила пильну увагу галицьких науковців до історії 
Литовської держави. Генезу Литви як етнополітичного утворення 
вони простежували від часів Данила Романовича (ХШ ст.). Дослі
дники зауважували примітивно-низький рівень суспільно- 
політичного, соціально-економічного та культурного розвитку 
литовсько-прибалтійських племен. Початок державотворення у 
них вчені фіксували уже за часів князя Миндовга, оскільки остан
ній підгримував тісні стосунки із державою Романовичів. З сере
дини ХШ ст., за їхніми спостереженнями, литовський та руський 
державотворці процеси тісно взаємопов’язані, а з середини XIV 
до середини XVI ст. — це вже єдиний історичний процес. Стосо
вно нього утвердився термін «литовсько-руська історія». В уяв
леннях галицьких науковців ранньолитовська держава часу Мин
довга поставала як чужорідна й ворожа до «руського світу». Ана
ліз досліджень переконує, що вчені здебільшого не заглиблюва
лись у суть процесу входження руських земель до складу Литов
ської держави. Так, у О. Барвінського й Б. Дідицького маємо пе-
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реважно поверхнево-спрощені потрактування цього процесу, як, 
наприклад, «завоювання», «підкорення», «захоплення», «приєд
нання», «оволодіння» тощо. На противагу їм, Д. Зубрицький та 
І. Шараневич зробили уже наукові спроби проаналізувати вхо
дження руських земель до складу Литви, беручи до уваги усталені 
принципи політико-династичних відносин ХШ-ХѴ ст. Тому в їх
ніх інтерпретаціях цей процес постає дещо по-іншому —  як «доб
ровільне входження» руських земель до Литви, «вокняжіння» й 
«успадкування» литовськими правителями руських князівських 
престолів. Найбільш чітко з цього приводу висловився Д. Зубри
цький: «Ми сміливо можем стверджувати, що дрібний литовсь
кий народ ніколи не завойовував обширної, багатолюдної західної 
Русі, тільки князі роду Гедеміновичів, охрещуючись і одружую
чись на руських княжнах, мало-помалу заволоділи руськими кня
зівствами, зовсім обрусіли...» [106:268]. І. Шараневич не був по
дібно радикальним і вказував на різні способи («частиною сило
міць, частиною за договорами») оволодіння руськими князівства
ми з боку Литви [187:250]. О. Барвінський характеризував Литву 
часів Миндовга як «ворога самостійного розвитку Русі» [75:61].

Загалом в тогочасній історичній думці Галичини спостеріга
ємо зверхньо-скептичне ставлення до ролі Литви у східноєвро
пейському історичному процесі. Д. Зубрицький з цього приводу 
писав: «Бідний той народець вибраний був Промислом грати опі
сля важливу роль на півночі Європи. Князі його, здобуваючи з ча
сом то зброєю, то одруженням із руськими княжнами значну час
тину руського світу, створили могутнє Литовсько-руське князівс
тво, засіли на Польському троні, керували через чотири покоління 
обома державами, обдарували і угорців, і чехів королями, а тепер 
числив той народ всього-на-всього два мільйони душ. Так-то Все
вишній сподобляє інколи жалюгідних винуватців до виконання 
чи досягнення важливих цілей!» [106:76]. Д. Зубрицький зазначав 
також, що в епоху найвищого цивілізаційного розквіту Русі 
«предки Ягайла, в той час напівдикі, харчувались щ© в литовських 
дебрях жолудями» [107:331]. Подібний скептицизм у ставленні до
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Литви спостерігаємо у працях майже всіх галицьких вчених. До
слідники одностайно сходились на тому, що зріст державно- 
політичної могутності Литви став можливим лише за умов зане
паду руських князівств через міжусобиці та іноземні спустошен
ня. Без цієї передумови, як переконували Б. Дідицький та Д. Зу- 
брицький, Литва не мала ніяких шансів відіграти помітну роль у 
європейській історії.

Зміцнення військово-політичної могутності Литви та поши
рення її влади на руські землі пов’язували в галицькій історичній 
думці насамперед із діяльністю князя Гедиміна. У часи його прав
ління науковці висліджували тенденцію до перетворення Литви із 
моноетнічного державного утворення у дуалістичну литовсько- 
руську державу, у якій руський етнонаціональний елемент здобу
вав у ході приєднання нових руських князівств щораз більшу пе- 
реваїу над литовським. Тому у переважній більшості тогочасних 
дослідницьких праць назва Литва вживалась (стосовно ХГѴ- 
XVI ст.) як збірний, надетнічний політонім для позначення всіх (у 
тому числі і руських) територій та їхнього населення, а не лише 
вузькоетнічно. На цьому моменті особливо наголошував Д. Зу- 
брицький: «Всюди під іменем литовці я розумію також і русинів, 
тому що оба народи були в той час тісно пов’язані між собою, а 
серед литовських бояр знаходилось більше бояр руських, ніж ли
товських, і всі вони вживали мову руську» [107:355]. З метою 
уникнути термінологічного непорозуміння й застерегти від ото
тожнення етнонімічного та політонімічного змісту назв Литва, 
литовці Д. Зубрицький запропонував вживати політонім литво- 
руси. Однак це термінологічне нововведення не прижилось в га
лицькій історіографії.

З часів Гедиміна, як узагальнюють дослідники, Литва набула 
ознак руської держави. Д. Зубрицький та Б. Дідицький цілком 
«знівелювали» роль литовського етнічного чинника у внутріш
ньополітичному житті Великого князівства Литовського, обме
живши внесок литовців лише діяльністю правлячої династії та на
звою держави. «Малий литовський народець, -  твердив Д. Зуб-
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рицький, —  всякнув в масі руського народонаселення і не зали
шилось по ньому ні державних литовських грамот, ні інших 
пам’яток, лиш тільки найменування Литовського В. князівства, в 
пам’ять переміни династії, що володарі цієї держави походили від 
литовського народу» [106:268-269]. Інші дослідники (О. Барвін- 
ський, І. Шараневич) не відмовляли литовцям у праві вважатися 
співтворцями Великого князівства Литовського. Варто наголоси
ти, що майже всі історики виявилися непослідовними у з’ясуванні 
етнонаціонального характеру Литовської держави. Суперечли
вість думок стосовно цього є досить помітною в рамках кожної 
окремо взятої праці. Типовим прийомам, як спостерігаємо, є спі- 
вставлення соціально-економічного, політичного й культурного 
рівнів русинів та литовців. Зрозуміло, що русини представлені у 
незрівняно вигіднішому світлі, а про литовців йдеться як про «ди
кі», «бідні», «відсталі», «поганські» племена. Якщо ці висновки 
були дещо тенденційними, то спостереження про домінування у 
Великому князівстві Литовському давньоруських форм суспіль
но-політичного устрою, руської мови, культури, релігії опиралися 
на науково-дослідницький фактаж. Сказане найбільшою мірою 
стосується праць І. Шараневича.

Певний резонанс у наукових колах тогочасної Галичини ви
кликала дискусія про так звані Гедимінові завоювання у Півден
ній Русі. Б. Дідицький та І. Шараневич, наприклад, поділяли по
ширену в польській історіографії думку про похід і здобуття Киє
ва Гедиміном у 1320 р. Д. Зубрицький категорично не приймав ці
єї точки зору. Він, опираючись на цілий ряд історичних фактів, 
обгрунтовував наукову неспроможність цієї гіпотези. Д. Зубриць
кий писав: «Заперечить хто-небуть, що Литва в дійсності заволо
діла Волинню, Києвом —  так! Но не в 1320 чи 1321 році. Любарт 
перший із литовських князів заволодів Волинню і Галичиною 
близько 1337 року, тоді, коли рід князів наших кончиною Юрія II 
припинився, і не силою зброї, а правом наслідства» [106:265-267]. 
Дослідник переконував, що Гедимін не міг в цей час (у 1320 р.) 
заволодіти Києвом; це сталося за князювання його синів, після
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1376 р. Ці події Д. Зубрицький поінтерпретував лише як зміну ди
настій Рюриковичів на Г едиміновичів.

Оскільки соціально-економічний уклад Великого князівства 
Литовського не зазнав, у порівнянні з давньоруським князівством, 
кардинальних змін, то цей факт слугував дослідникам як вагомий 
доказ тяглості давньоруської історичної традиції у Литовській 
державі. В українофільських інтерпретаціях національної історії 
наголошувалося на «демократичності» соціально-економічних 
відносин в литовсько-руській державі у зіставленні з Польщею. 
Так, С. Качала твердив, що «загалом до самої Люблінської унії 
(1569 р.) положення народу в Великому князівстві Литовському 
було вільне» [115:16].

Помітною особливістю галицького науково-історичного 
дискурсу був незмінний дослідницький інтерес до ролі особи пра
вителя (князя, короля, царя) в національній історії. О. Барвінсь- 
кий, наприклад, назвав князя Гедиміна «справжнім основополож
ником сили і могутності Литви». Як читаємо в праці цього істори
ка, у часи правління основоположника нової династії «дві третини 
великої держави литовсько-руської заселяли русини, а Литва вже 
за Гедиміна стає сильним осередком, коло якого мали громади
тись роздроблені і ослаблені руські сили» [75:76]. Сина Гедиміна 
Ольгерда вже однозначно потракговано як руського князя. «Всю 
свою увагу, — писав О. Барвінський, — звернув Ольгерд на спра
ви руської народності, бо щодо віри, звичаїв і родинних зв’язків та 
поглядів був він справжнім русином» [75:81]. Доказами «руськос- 
ті» Ольгерда слугували факти його хрещення за православним 
обрядом, шлюб із тверською княжною Уляною, проживання на 
Русі, прихильне ставлення до православної церкви, «руської про
світи», підтримка «руської справи» у політичному житті Литви 
тощо. Часи правління Ольгерда дослідники, передовсім Б. Діди- 
цький, вважали найактивнішою фазою «зрущення» «дикої і май
же зовсім поганської Литви». Відзначалося, що внаслідок приєд
нання Ольгердом нових руських земель вага литовського етнічно
го чинника у державі була зведена до мінімуму. «На тому вели
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кому просторі, заселеному русинами, —  писав О. Барвінський, — 
ледве можна було добачити малий закуток держави, заселений 
литовським племенем (ледве десята частина литовської держави), 
що утворило цей осередок, і західні руські землі (князівства Смо
ленське, Сіверське, Чернігівське, Київське, Волинське і Поділля). 
Руська народність значно переважала в Ольгердовій державі на
родність литовську так щодо числа, як і щодо простору земель, які 
заселювала. Та й просвітою стояли русини вище литовців, і на 
Литві ширилася руська віра і мова, руські звичаї» [75:103]. Таким 
чином, Ольгерд поставав як одна із найвизначніших постатей ру
ської історії литовсько-польської доби. Вагою державотворчої ді
яльності він прирівнювався навіть до Володимира Великого. «Ве
лике князівство Литовське, — писав О. Барвінський, —  стало за 
Ольгерда справді князівством руським» [75:103]. Викладене ним 
поділяли практично всі тогочасні історики. Варто відзначити, що 
Б. Дідицький все-таки помітив дуже суттєву для русофільської 
ідеології «погрішність» у політиці Ольгерда: «не дозволив своїм 
руським єпископам признавати найвищу владу одного Київсько- 
Московського Митрополита Русі, що сидів у Москві, но по умові 
з Царгродстким Патріархом поставив в р. 1354 для південної Русі 
другого Митрополита (Романа), через що единство святої право
славної церкви на довгий час розірвалося» [97:99]. Далі Б. Діди
цький констатував, що Ольгерд згодом «покаявся свого гріха за 
роз’єднання руської православної церкви».

Чималий дослідницький інтерес викликала також постать 
великого князя Вітовта —  «мужа високих намірів, сильного ума і 
рицарського духу» (Б. Дідицький), «одного із найзначніших дер
жавців того часу» (І. Шараневич). Водночас дослідники підкрес
лювали, що політичний курс Вітовта не сприяв, а іноді й супере
чив «руській справі». Тут малася на увазі передовсім централіза- 
ційна політика литовського правителя, що супроводжувалася лік
відацією автономії південноруських земель, удільних князівств й 
створенням замість них намісницгв. Несхвалення викликав, зро
зуміло, перехід Вітовта на католицький обряд, зазнавала критики
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його протекція чужоземцям в системі управління руськими зем
лями. Зазначені факти перешкодили зарахуванню Вітовта до «ру
ських національних діячів», хоча його і не віднесено до чужих ру
синам й ворожих «руській справі» правителів. Коли постать Віто
вта посіла проміжне місце у системі «герой-антигерой» націона
льного минулого, то великий князь Свидригайло однозначно по- 
трактований саме як «руський», а його політична діяльність ото
тожнювалася із «руською справою». І. Шараневичу довелося 
спростовувати поширену у польській історіографії думку про до
сить сумнівну репутацію Свидригайла — як «п’яниці, людини 
непостійної, жорстокої, безталанної, непостійного характеру». Він 
писав: «Ми інакше розумієм князя цього, опозореного польськи
ми і литовськими істориками. Свидригайло був мужем постійним 
настільки, наскільки через довгий час стремів неперестанно до то
го, щоб віддалити Русь від Литви і побудувати відособлену від 
Литви і Польщі незалежну державу» [187:232]. Втім галицький 
дослідник не замовчував і негативних моментів: «Настільки мож
на Свидригайлу дорікати на непостійність, наскільки він, будучи 
попередньо грецької віри, перехрестився на латинську, а по тім 
хоч і був латинником, сприяв православ’ю, часто і на некористь 
для латинського віросповідання» [187:232-233]. На думку 
І. Шараневича, нетолерантне ставлення Свидригайла до католиків 
спричинило міжетнічну та міжконфесійну ворожнечу між като- 
ликами-литовцями і православними русинами й унеможливило 
політичну консолідацію двох етносів. Попри позитивну загалом 
установку до постаті Свидригайла як правителя, І. Шараневич 
констатував у нього чимало особистих вад [187:433]. О. Барвінсь- 
кий з цього приводу зазначив, що у політичних «пригодах Свид
ригайло втратив політичний розум» [75:116]. Галичанам, без сум
ніву, найбільше імпонувала та обставина, що Свидригайло «зріс 
на ненависті до Польської корони і боровся з нею майже через ці
ле життя своє» [187:432]. Саме тому Б. Дідицький вважав Свид
ригайла одним із найвизначніших діячів своєї епохи.
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З числа Гедеміновичів історики чітко виділяли виразників 
«руської справи» (Скиргайло та Любарт Гедеміновичі, Юрій На- 
римутивич, князі Олельковичі, Коріатовичі) та представників ан- 
тируських, найперше католицьких тенденцій (Ягайло, Сигизмунд 
Кейстутович, Михайло Сигизмундович). Стосовно діяльності 
«антигероя» національної історії Ягайла можна сформулювати 
такий узагальнений висновок: уклавши Кревську унію та прийняв
ши католицизм, цей князь унеможливив остаточне зрущення Ли
тви й започаткував у цій державі литовсько-католицьку (антиру- 
ську й анти православну за своїм спрямуванням) течію. Майже всі 
дослідники акцентують на тому, що після Кревської унії Велике 
князівство Литовське втратило риси руськості, а його подальша 
внутрішньополітична історія позначена боротьбою двох ворожих 
тенденцій -  литовсько-католицької та русько-православної. 
Б. Дідицький та І. Шараневич протистояння Русі і власне Литви 
ілюстрували тим фактом, що і Скиргайло, і Свидригайло привла
снювали собі титул «Великий князь руський». Б. Дідицький об
ґрунтовував, що володіння Свидригайла становили окрему дер
жаву —  так звану Київсько-Волинську Русь. Отже, в галицькій іс
торичній думці досить виразно проглядається твердження, що з 
часу політично-релігійних реформ Ягайла Русь та Литва стають 
виразно опозиційними національно-політичними утвореннями. 
Опір руських князів Вітовтові та війни Свидригайла і Сигізмунда 
Кейстутовича інтерпретуються саме як вияв протистояння цих 
двох етно-національно-конфесійних угруповань. Все-таки не про
стежуємо спроб потрактувати Велике князівство Литовське як 
чужу чи ворожу Русі державу. І. Шараневич, наприклад, наголо
шував, що в ході довготривалих дипломатичних переговорів та 
військових сутичок між Польським королівством та Великим кня
зівством Литовським русини завжди були на боці інтересів друго
го [187:227]. За домінуючою в галицькій історіографії тезою, дав
ньоруська державницька традиція у Великому князівстві Литов
ському, незважаючи на суттєві її видозміни. та трансформації* 
продовжувала функціонувати аж до Люблінської унії.
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З-поміж проблем наукового вивчення литовсько-польської 
епохи в національній історії чи не найголовнішою знову ж таки 
поставала проблема русько-польських взаємин. У полі дослідни
цької уваги постійно перебували такі питання: становище руських 
земель у складі Польського королівства, дипломатично-військові 
зусилля Польщі з метою захоплення руських земель Литовської 
держави, спроби запровадження католицизму та церковної унії на 
Русі тощо.

У результаті аналізу праць галицьких істориків спостерігає
мо два погляди на характер приєднання Галицької Русі до Поль
ського королівства Казимиром ПІ Великим. Історики з радикаль
ними антипольськими упередженнями (Б. Дідицький, С. Качала) 
тлумачили ці події як «розбійничий напад», здійснений «правом 
сильнішого». І навпаки: такі науковці, як Д. Зубрицький та І. Ша- 
раневич, врахувавши усталені в часи середньовіччя правила пре- 
столонаслідування, дійшли висновку, що Казимир Ш мав «закон
не» право на володіння Галицьким престолом завдяки своїм ро
динним зв’язкам із Романовичами. Водночас і вони звинувачува
ли польського короля у порушенні даної ним присяги галичанам, 
у пограбуванні львівських скарбів, у сприянні поширенню като
лицизму та протегуванні чужинцям в Галичині. Тому король Ка
зимир III, незважаючи навіть на визнання династичної легітимно- 
сті оволодіння Галицьким престолом, загалом поінтерпретований 
в галицькій історіографії як чужоземний, тобто польський прави
тель. Звідси перебування Галицької Русі у складі Польського ко
ролівства тлумачилось як «завоювання», «підкорення», «підбит
тя», «забір», «загорнення» тощо. Галицьким науковцям доводило
ся спростовувати поширену в польській історіографії думку про 
те, що Казимир остаточно оволодів Галичиною вже у 1340 р. В 
основних історико-дослідницьких працях галицьких учених ствер
джується з цього приводу: галичани під проводом Дмитра Дедька 
та Данила Острозького після 1340 р. знову здобули незалежність, 
а повторне захоплення Галичини Польщею відбулося аж у 1349 р. 
Враховуючи той факт, що до 1432 р. значна кількість давньорусь
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ких державних інституцій у цьому краї продовжували функціону
вати, галицькі історики, насамперед І. Шараневич, переконували, 
що тогочасна Галичина у складі Польщі мала «напівсамостійний» 
статус.

Діяльність Казимира Великого потрактована також неодно
значно. Не підлягало запереченню твердження, що король, спри
яючи католикам, значно понизив соціальний статус православних 
русинів й спонукав багатьох з них перейти на католицьке віро
сповідання. Як зауважував І. Шараневич, Галицька Русь унаслі
док політики Казимира стала втрачати політичний та духовний 
зв’язок із руським світом: «Русини, приймаючи римську віру, 
приймали спосіб бачення Заходу, відчужувались Сходу і його 
принципам, прибирали звичаї поборника Заходу Польщі і накі- 
нець відрікались від усіх зносин з іншою їх православною братією 
поза межами держави Казимирової в Литві і в північній Русі. Таке 
відчуження галицьких русинів, попавши під Польську державу, 
від русинів литовських і московських, значно сприяло Казимиро
ві, оскільки тим самим переривався також політичний зв’язок між 
братією, з’єднаною колись-то походженням і історією» [187:202]. 
Водночас І. Шараневич звернув увагу на позитивні економічні та 
соціальні аспекти діяльності Казимира, який сприяв торгівлі, роз
витку міст й соціально-економічному розвитку Галичини. 
І. Шараневич, єдиний з-поміж сучасників, припускав, що «держав
ні заходи польського короля Казимира були здатні піднести побут 
матеріальний краю руського» [187:201], при цьому зауважуючи, 
що результатами цих заходів Казимира скористались переважно 
іноземні колоністи, а не галицькі русини. Двозначно оцінював він 
будівництво нових замків у Галичині —  як таке, що зміцнювало 
обороноздатність краю перед татарськими нападами, з іншого бо
ку —  як надійну опору королівських залогів, які скріплювали 
польське володіння краєм. Важливо підкреслити, що навіть най- 
радикальніший опонент «польщизни» Б. Дідицький визнавав 
державотворчий талант Казимира: «Розумний був, добрий для  
свого народу, но завзятий католик»; «зрозуміло; що православно-
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му стаду недобре приходилось жити під іновірським пастирем» 
[97:88;100]. Похід Казимира на Львів у 1340 р. («наглий розбійни
чий напад») Б. Дідицький описував як містичне видіння: «Доби
рався він як нечистий дух лісами і манівцями» [97:89]. Пограбу
вання Казимиром княжих скарбів під час цього походу вчинено, 
за словами Б. Дідицького, «щоби нас поучити, яку вагу має дане 
русинам лядське приречення» [97:89,94].

Короткочасне перебування Галичини у складі Угорського 
королівства малопомітне у тогочасній галицькій історіографії. 
Угорський король Людовік, як резюмував О. Барвінський, «для 
Галицької Русі не вдіяв нічого доброго» [75:105]. Спостерігаємо 
дещо більший дослідницький інтерес до особи «знімечиного» га
лицького князя Владислава Опольського. За браком належної 
джерельної бази, науковці не спромоглися окреслити статус Га
лицької Русі під правлінням цього князя, однак не вважали її са
мостійною державою. Владислав Опольський сприйнятий гали
цькою історичною думкою однозначно —  як чужинець, передов
сім за протегування католицизму. «Той бо князь, -  читаємо у 
Б. Дідицького, -  хоч зрештою не злий чоловік, але -  на нещастя -  
завзятий католик... почав цілою жаркістю підпирати упавше вже 
латинство... та через те він зарівно як покійний Казимир, став не
любий руському народу» [97:109-110]. Подібно і постать короля 
Ягайла (навіть попри його русько-литовське етнічне походження) 
викликала у галицьких істориків здебільшого антипатії. Так, на
приклад, Б. Дідицький характеризував його як «необачного князя- 
перекінчика», «короля-перекінчика», що «не мав твердого духу 
віри, не образився польсько-католицькою гордістю» [97:114]. Са
ме Ягайло, на думку більшості дослідників, найбільше спричини
вся до утворення у Литві антируської течії, внаслідок чого процес 
«зрущення» Литви перервався. Аналогічно читаємо і у О. Барвін- 
ського: «Литовська держава була б і дальше зостала руською, 
якою була за Ольгерда, коли б Ягайло був не одружився з поль
ською королевою Ядвігою» [75:106]. Цей історик переконував, 
що Ягайло спонукав «православних литовців до відступницг-
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ва, цілі верстви народу литовського ополячувались, відчужува
лись від русинів, переходили в табір польський і помогали поля
кам ослабляти сили руські. В своїй релігійній ревності обернувся 
опісля Ягайло і проти православних русинів» [75:109]. Найбільш 
повну і майже ідентичну характеристику Ягайла маємо у працях 
І. Шараневича та Д. Зубрицького. «Король цей, -  читаємо в І. Ша- 
раневича, -  слабодушний, до війни боязливий, в мирі діяльний, 
щедрий, невеликих талантів державних, спричинився багато до 
розвитку краю нашого, но з великою шкодою руській народності, 
котра ще тоді тісно була пов’язана з православ’ям» [187:389]. То
гочасні історики не піддавали сумніву тезу, що з-поміж польських 
королів цієї епохи Ягайло найбільше спричинився до латинізації 
та полонізації Галицької Русі. «Ягайло, —  писав І. Шараневич, — 
надавав високі уряди, руські староства і руське воєводство поля
кам. Так чим раз глибше вкорінювався й чим раз ширше поши
рювався елемент польський...» [187:388]. Цей науковець конста
тував обопільну упередженість чи навіть ворожість між Ягайлом 
та православними русинами. Галицькі русини, на його думку, че
рез спричинені королем утиски православ’ю під час конфліктів 
завжди сприяли противникам Ягайла —  Вітовту, згодом Свидри- 
гайлу. Ягайло, за І. Шараневичем, став першим винуватцем ши
рокомасштабної польсько-руської й водночас католицько- 
православної конфронтації. Водночас учений зауважував, що ко
роль «скривав в серці своєму гарячу любов до Литви, своєї бать
ківщини і особливе до руських земель прив’язання» [187:388]. 
Б. Дідицький звернув увагу на символічність способу його похо
вання: «Так спольщена голова і кості литовця Ягайла зложені в 
старинній столиці Польщі, його ж серце, котре хоч потаємно би
лось почуттям матері його русинки, покоїлося в святій нашій Ру
сі» [97:153]. У контексті викладеного вище вирізнявся погляд 
Д. Зубрицького, який відстежував у діяльності та особі польського 
короля «похвальні якості» й переконував, що «більшість добрих 
властивостей велить віднести нам його до числа кращих правите
лів» [107:311]. Утиски Ягайла православному віросповіданню, за
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переконанням Д. Зубрицького, зумовлювалися не «неприхильніс
тю до нього, а спонукувалися найперше радниками короля, його 
оточенням, що значною мірою було сформоване із латинського 
духовенства». Далі дослідник уточнював: «В останній час його 
життя залишилась йому тільки одна тінь влади; справжнім же 
правителем був Збігнев Олесніцкий» [107:312]. Однак ця винят
кова спроба Д. Зубрицького «реабілітувати» Ягайла виявилась не
вдалою, оскільки була неприйнятною для інших дослідників. 
Звідси в історичній думці Галичини усталився погляд на Ягайла 
як польського, ворожого «руській справі» правителя, антипода 
свого брата Свидригайла, тобто «антигероя». Діяльність наступ
них польських королів з династії Ягелонів (Володислав, Казимир, 
Сигизмунд І, Сигизмунд II Август) належно поцінована здебіль
шого за толерантне ставлення до русинів. Однак особи цих прави
телів уже не викликали в галицьких дослідників подібного інтере
су, оскільки королівська влада, як слушно відзначив С. Качала, 
поступово втрачала свій вплив на польську політику.

Найактуальнішою проблемою руської історії литовсько- 
польської доби були для галицьких вчених військово- 
дипломатичні зусилля Польського королівства, спрямовані на за- 
володіння руськими землями. Важливо, що в інтерпретаціях 
польської політики стосовно Русі не помічаємо принципових роз
біжностей між істориками українофільського та русофільського 
спрямування. Висвітлення проблеми різними дослідниками відрі
зняється хіба що рівнем загостреності антипольських тенденцій. 
Так, наприклад, О. Барвінський та І. Шараневич уникали відвер
тих антипольських висловлювань. Подібне спостерігаємо і у 
Д. Зубрицького. Натомість Б. Дідицький демонстрував своє ксе- 
нофобське ставлення до «польщизни». Якщо І. Шараневич та 
Д. Зубрицький зуміли диференціювати політичні інтереси польсь
ких королів, урядових кіл, шляхетського стану, латинського духо
венства у ставленні до Русі, то в історичній свідомості Б. Дідищі 
кого домінував збірний образ Польщі та поляків, об’єднаних спіяь-1 
ним інтересом —  експансією на Русь. Про полойофобські поглядй
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цього вченого свідчать цілі ряди характерисгик-означень поляків 
у текстах його праць: «пожадні», «ненависні», «напасні», «горді», 
«вражі», «ласі на добичу», «гонителі православ’я і гнобителі на
роду» тощо. Коментуючи «наглійше діло» поляків —  підступне 
винищення руської шляхти під Перемишлем у 1349 р., Б. Дідиць- 
кий писав: «Так то підлими лестощами і лукавим обманом ляхи 
забирали наші міста в Галичині і на Волині... Не дивно ж що за 
таку нелюдськість руський народ вже на першій зустрічі з ляхами 
знелюбив їх дуже, а дальше таки і до крайності зненавидів» 
[97:95]. Б. Дідицький знехтував військово-політичним та госпо
дарсько-економічним потенціалом тогочасної Польщі й у пося
ганні поляків на руські землі вбачав тільки прагнення «зміцнити
ся» за рахунок Русі: «Злучившись же навіки з Литвою тая нікчем
на Польща змогла би ся в велику силу і не боялася би тоді німців» 
[97:114].

Дослідників цікавив передовсім польсько-литовський уній- 
ний процес, що потрактований ними як головна ціль зовнішньої 
політики Польщі. Вони були одностайними у висновках про ан- 
тируську спрямованість постанов Городельської унії 1413 р. «По
ляки, —  стверджував Б. Дідицький, —  скорше відступили би від 
Господа Бога, Спаса нашого, ніж від тої унії з Литвою і багатою 
Руссю» [97:137]. Аналізуючи дипломатично-унійний переговор
ний процес, науковці акцентували на тому, що «пани польські пе
ревищували дипломатичним розумом панів литовських» 
[187:318]. «Тодішні поляки, — зауважував Д. Зубрицький, — да
леко були досвідченіші в політиці і дипломатії, ніж русини і лито
вці» [107:291]. Цей очевидний факт учений пояснював активною 
участю католицького духовенства в польській дипломатії, знан
ням латинської мови (мова дипломатії), історії, церковного права, 
дотримуванням принципу «не звертати уваги на засоби для досяг
нення цілі». Натомість литовсько-руські бояри, князі-вельможі, 
читаємо у Д. Зубрицького, виявились мало обізнаними із латиною 
і мистецтвом дипломатії («діло їх було битися, а не писати») й 
внаслідок цього при укладанні договорів вони «вічно представля-
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ли собі діло в другому вигляді і вічно залишались обманутими» 
[107:292]. Звідси причину підписання невигідної для Русі Горо- 
дельської унії Д. Зубрицький пояснював тією обставиною, що 
«поляки перевищували простодушних русинів і литовців в дип
ломатичному мистецтві» [107:237].

Міжконфесійні та міжетнічні взаємини на руських землях в 
литовсько-польську епоху розглядались в галицькій науково- 
історичній думці як нероздільні. «Віру вважали невіддільну від 
народності, —  стверджував С. Качала. —  Кожний християнин ла
тинської (католицької або польської) віри мав вже себе за поляка, 
а хто був православної (грецької або руської) віри, той мав себе за 
русина» [115:57]. С. Качала зауважував, що «польська політика 
вже у XIV ст. вдяглася в рясу» й відтоді окатоличення стало од
ним із головних її пріоритетів стосовно Русі. Галицькі дослідники 
акцентували на насильницьких методах поширення католицизму 
як у самій Польщі, так і в Русі та Литві, роблячи екскурси в перед
історію міжконфесійного конфлікту. Так, С. Качала переконував, 
що католицизм у Польщі ширився «вогнем і мечем» під впливом 
німецької експансії, що й стало першою передумовою порушення 
поляками «загальнослов’янської єдності». Аналогічний спосіб 
утвердження католицизму Б. Дідицький фіксував і у Литві: «Віру 
ж свою розширяли ті рицарі на Литві не то мирною проповіддю 
слова Божого, а вогнем і мечем, мов би це було не свете діло неба, 
а погана справа пекла» [97:93]. Формуючи в суспільній думці Га
личини непривабливий, войовничо-агресивний образ католициз
му, названі вчені протиставляли йому цілком протилежний спосіб 
утверджений православ’я. «Православні отці руської церкви, — 
стверджував Б. Дідицький, — розширювали віру Христову по- 
доброму, любовно, а не так, як німці і поляки-католики, у котрих 
святе діло поширення християнства ніколи не обходилось без мір 
насильницьких і злобних» [97:118]. Аналогічну думку прочитує
мо у С. Качали: «Духовенство слов’янське не допускало гадки, 
щоб Христова церква могла або потребувала послугуватися дО 
своєї цілі муками та смертю. Хрест То єдйна' зброя Слов’янської
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(Грецької) церкви» [115:4]. Католицизм, як бачимо, поставав в іс
торичній свідомості галичан як чуже, насильницьким способом 
насаджене ззовні, несумісне із слов’янською ментальністю віро
сповідання, тоді як православ’я — як таке, що органічно прижи
лось у слов’янському середовищі й стало невід’ємною ознакою 
«слов’янськості» та «руськості». Тогочасний русько-польський 
антагонізм дослідники пов’язували насамперед із намаганням по
ляків окатоличити Русь, а православний обряд розглядали як го
ловну запоруку збереження руської народності. «А все таки поба
чили поляки, —  писав С. Качала, —  що роздерта Русь таки три
мається єдністю віри, бо ще не тикали руської (себто православ
ної) віри, цього важливого двигуна руської народності» [115:57].

У галицькій історичній думці XIX ст. утвердилося стереоти
пне сприйняття русинів, що перейшли на католицький обряд, як 
«зрадників», «перекінчиків», «відщепенців», «недоляшків» тощо. 
Зміна православного віросповідання католицьким (конфесійна 
конверсія) прирівнювалась до втрати «руськості» й прийняття 
польської ідентичності. Особи, що прийняли католицизм, поста
вали ворогами «руської справи»; поняття «іновірець» та «чужи
нець» вживалися як тотожні. Варта уваги і така деталь, що в ін
терпретаціях етнічно-конфесійних відносин тогочасної епохи та
тари представлені у значно привабливішому світлі, ніж поляки, 
оскільки перші, як писав Б. Дідицький, «не притісняли нашої свя
тої вір$, не обзивали нас поганами, шизматиками» [97:92]. Цей іс
торик .досить образно характеризував католицизм («загрозливе 
латинство») як «чорну хмару», яка «піднімала на нас зброю запа
лу релігійного чи так званого фанатизму» [97:91]. Особливо не
прихильним було ставлення Б. Дідицького до Риму, зокрема до 
папи Венедикта XII, за те, що той називав русинів «поганами і 
шизматиками (відступниками)», «заохочував ляшню до дальших 
заборів руського краю» [97:90-91].

Історія Руської православної церкви литовсько-польської до
би перебувала у сфері наукових зацікавлень таких вчених- 
русофілів, як Д. Зубрицький, Б. Дідицький та І. Шараневич. Єдина
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Київсько-Московська митрополія була головним, за їх науковою 
концепцією, консолідуючим чинником між русинами Московсь
кої, Литовської та Польської держав. Будь-яку спробу церковно- 
ієрархічного «роздвоєння» Русі вони тлумачили по-прові- 
денційному -  як «великий гріх». Так, Б. Дідицький стверджував, 
що створенню Галицької Митрополії «не Русь, а Польща більше 
зраділа», а король Казимир Ш, сприяючи цій справі, прагнув «ще 
одну пакость спричинити нашій Русі» [97:103-104]. Єдину Київ
сько-Московську митрополію русофіли сприймали як символ не 
тільки духовно-релігійної, але й етнокультурної «общеруської єд
ності». «Міркували хитрі ляхи, —  зазначав Б. Дідицький, —  що як 
довго буде один митрополит над цілою Руссю, Великою і Малою, 
так довго вся їх здобич в землях Малої Русі буде не певна, бо одно 
стадо все таки колись потягне до свого одного пастира» [97:103]. 
В русофільській ідеології православне віросповідання ототожню
валось із «руськістю», тому історики цього спрямування вважали 
неправославних русинів такими, що втратили свою руську іден
тичність.

Найбільш спірною науковою проблемою, що розмежовувала 
українофільську та русофільську концепції національного мину
лого, залишалося визначення місця та ролі Московської держави 
в руській історії литовсько-польської доби. Засаднича теза русо
фільської концепції ґрунтувалася на твердженні про прямий кон- 
тинуїтетний зв’язок між давньоруською державою та Московсь
ким князівством, згодом Московським царством (Великою Рус
сю). Русофіди мислили Московську державу «істинно руською», 
на противагу Великому князівству Литовському, де з часів Ягайла 
значний вплив здобула антируська, литовсько-католицька течія. У 
працях Б. Дідицького, Д. Зубрицького, І. Шараневича, Т. Ріпець- 
кого простежуємо думку, що в міру втрати південно-руськими 
землями свого автономного статусу, роль «осереддя руського сві
ту» переходить до Москви, «Богом обраної держави». За спосте
реженням Б. Дідицького, історичний процес у Північно-Східній 
Русі та у Південно-Західній Русі у ХГѴ-ХѴ ст. набув цілком від
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мінних форм: «На півночі Русі від лиха переходило до добра, а в 
нас, на півдні, від добра до лиха»; «Північна Русь йшла в цю пору 
чим раз більше до слави і могутності» [97:72;104]. Символічного 
значення вчені-русофіли надавали факту перенесення до Москви 
резиденції Київського митрополита, називаючи навіть тогочасну 
митрополію Київсько-Московською. Ця обставина давала їм під
стави вважати Москву духовним центром не лише східного 
слов’янства, а й всього православного світу. «З падінням Царго- 
рода, —  розмірковував Б. Дідицький, —  уже здавалося, що не 
стало осередку святому православ’ю; а тут дивись, свята Русь Ве
лика, Богом вибрана держава, стала на сторожі православ’я. Не 
стало Греції, так явилось православне руське царство новим осе
редком церкви Христової на Сході» [97:186]. Отже, утвердження 
нового політичного та духовного центру —  Москви —  русофіли 
по-провіденційному тлумачили як акт «Божественого вибору». 
Московське царство в їх історичній свідомості поставало носієм 
чи не всіх основоположних ознак «руськості» —  одержавлене 
православне віросповідання, централізована та самодержавна фо
рма правління, «природна» правляча династія із нащадків Рюри- 
ковичів тощо. Все це давало підстави вважати його ідеальною фо
рмою тогочасної руської державності. Відсутність південнорусь- 
ких земель у складі цієї держави видавалась головним її недолі
ком.

Чималий інтерес проявляли русофіли до постатей московсь
ких правителів. Одним із найвизначніших московських князів 
Б. Дідицький вважав Дмитра Донського, передовсім за його пере
могу над татарами. Як доказ «общеруської єдності», він навів при
клад перебування південноруського воєводи Д митра Волинського 
«на службі у братньої Москви» під час Куликовської битви 
[97:107]. Першого московського царя Івана ПІ Б. Дідицький вва
жав «премогутнім великим володарем, якого перед тим від часів 
святого Володимира Великого на Русі не бувало» [97:186]. Свою 
оцінку історик мотивував намірами царя «зробити для блага Русі» 
такі «славні діла: знищити малі удільні князівства і з’єднати всіх
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їх в одну руську державу, знищити назавжди панування татар, ві
дібрати від Литви назад давні руські князівства і надати своїй Русі 
такий благоустрій, якого кращого ніде в сусідніх народів не бува
ло» [97:186-187]. У процитованому уривку Б. Дідицький викладав 
своє бачення ідеальної руської держави.

У викладі історії конфліктів між Великим князівством Ли
товським та Московським царством симпатії вчених-русофілів 
здебільшого на боці останнього. Серед причин цих конфліктів 
Б. Дідицький виділяв таку: «Самостійна Русь Велика готовилась 
його [Великого князя Литовського Олександра —  І. К ] за кривду 
рідної православної братії показово покарати» [97:198]. Як бачи
мо, в історичній свідомості русофілів Московська держава поста
вала не лише суто руською державою, а й захисником інтересів 
православних русинів Литви. Ці вчені акцентували увагу на етні
чній єдності русинського населення Литовської, Польської та Мо
сковської держав. «Вся Русь, — стверджував Д. Зубрицький, —  
від Карпат по Волгу і від Двіни по Чорне море була і є один вели
кий народ, хоч в різний час мала різних володарів» [107:334]. 
Б. Дідицький переконував, що русини у Польщі та Литві «все
сильно стриміли до свого природного осередку, до Великої Русі» 
[97:202]. Т. Ріпецький також стверджував, що малоруський «на
род дивився на Велику Русь як на державу, собі не чужу, і радо 
виглядав від неї покровительства» [166:377]. Таким чином, в ру
софільській концепції національного минулого генеза Московсь
кої держави незмінно становила невід’ємну складову «общерусь- 
кої історії». Історики цієї течії продовжували трактувати Москов
ську Русь (Велику Русь) ХІѴ-ХѴІ ст. як невіддільну складову то
гочасного «руського світу».

В українофільських колах галицьких інтелекіуалів утверди
лося протилежне сприйняття Московського царства —  як чужо
рідної та ворожої русинам держави, що не мала ніяких підстав 
вважатися спадкоємцем Київської Русі. Історики-українофіли в 
своїх працях уникали назв Велика Русь, Московська Русь, оскіль
ки відмовляли цьому етнополітичному утворенню у праві вважа
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тися руським. Вживали натомість назви Москва, Московщина, 
Московське царство тощо. Військові конфлікти між Москвою та 
Литвою, за їхніми твердженнями, свідчили про агресивно- 
експансіоністську політику Московії стосовно руських земель; у 
цих війнах саме Литва була репрезентантом «руськості». С. Кача
ла, наприклад, зауважив, що однією з головних причин прийняття 
руською шляхтою Люблінської унії була та обставина, що «Росія 
витягала свої руки, де Іван Грозний був пострахом для боярства» 
[115:31]. Генезу Московського царства вчені-українофіли вважа
ли предметом московсько-великоруської (отже, чужої їм, нерусь- 
кої) історії. Русини та московита («москалі») у їхніх працях пред
ставлені як цілком окремі, відмінні культурно й не сумісні мента
льно народи-антагоністи. В працях істориків цього спрямування 
простежуємо думку про тяглість давньоруської національно- 
культурної традиції лише на землях Великого князівства Литов
ського —  Московська ж держава перебувала поза межами сфери 
впливу давньоруської спадщини.

По-різному інтерпретували історики русофільського та укра
їнофільського спрямувань «руськість» Новгородської, Псковської 
та Смоленської земель. Перші з них однозначно ототожнювали ці 
князівства із Великою Руссю, а різниці суспільно-політичного 
устрою (самодержавно-монархічного у Москві й республікансь
ко-вічового у Новгороді) не надавали істотного значення. Вони 
досить упереджено ставились до громадсько-вічового устрою 
Новгорода і «бунтівливого духу», «буйності та самоуправства» 
йргр жителів. Конфлікт Новгорода із Москвою Б. Дідицький ха
рактеризував як «домашню ворожнечу русинів проти русинів», 
яка загрожувала «розрушита весь лад і порядок в великоруській 
державі» [97:190]. Інкорпорацію цих князівств Московським цар
ством Д. Зубрицький та Б. Дідицький вважали цілком закономір
ним процесом, а війну Івана III із «бунтівливими та свавільними» 
новгородцями розцінювали як придушення «гнізда бунту». Д. Зу
брицький стверджував, що Новгород «перешкоджав величі Русі, 
він повинен був впасти і впав; а місце Великого Новгороду зайня
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ла Велика Русь» [104:91]. Отже, республікансько-вічовий устрій 
Новгорода у сприйнятті русофілів був анахронізмом стародавньої 
епохи. Звідси силове утвердження тут монархічно-самодержав
ного ладу й інтеграцію цього князівства у політичну систему Мо
сковського царства вони інтерпретували як історичну необхід
ність.

Цілком інші погляди на проблему спостерігаємо в істориків- 
українофілів. Так, О. Барвінський вважав Новгородське, Псковсь
ке та Смоленське князівства руськими землями, що виключало 
їхню етнонаціональну тотожність чи навіть спорідненість із Мос- 
ковією. Новгородська республіка з її громадсько-вічовим правом 
поставала для цього історика справжнім втіленням русько- 
слов’янського демократизму. Підкорення Москвою Новгородсь
кої та Псковської земель він трактував як черговий етап москов
ської експансії на руські землі; його симпатії при цьому були на 
боці північноруських міст-республік. В історичній концепції укра
їнофілів Новгородське, Псковське та Смоленське князівства, як 
бачимо, виступають складовою Русі, що у XV ст. насильницьким 
способом відчужені від неї й включені у московсько- 
великоруський історичний процес.

Досліджуючи литовсько-польську епоху галицькі вчені фік
сували вагомий вплив германського чинника на руський історич
ний процес. Германізм у цьому контексті постає як відверто агре
сивна й експансіоністська сила, що прагне «вогнем і мечем» під
корити й згерманізувати слов’янські, зокрема руські землі. Голо
вним джерелом «німецької загрози» потрактовано орден пруссь- 
ких рицарів-хрестоносців, неодноразових нападників на литовсь
ко-руські землі. Д. Зубрицький переконував, що саме завдяки ру
ським полкам Ягайло та Вітовт здобули перемогу під Грюн- 
вальдом: «Ні поляки, ні литовці окремо і разом не в змозі були 
здолати войовничих хрестоносців. І тільки коли багаточисельні 
руські війська почали воювати під знаменами їх, могутність німе
цьких хрестоносців цілком зламана була, спочатку під Грюн- 
вальдом, а потім під час царствування Казимира Ягайловича»
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[107:237]. Подібно і С. Качала твердив про «вікову боротьбу з ні
мцями» й що під Грюнвальдом було побито і стримано «німецьку 
ненаситність (Drang nach Osten)» [115:152]. Керуючись своїм упе
редженням стосовно всього німецького, галицькі інтелектуали 
дошукувались не лише безпосередніх, а й опосередкованих форм 
негативного впливу германізму на руський історичний процес. 
Так, за спостереженням Б. Дідицького, рицарі-хрестоносці, завда
вши поразки Ольгерду у битві над Стравою у 1349 р., дали змогу 
Казимиру Великому захопити Галицько-Волинську Русь, а остан
ній здійснював це захоплення при допомозі «німецьких жолда- 
ків». У поширенні католицизму — «вогнем і мечем» —  на русь
ких землях С. Качала та Б. Дідицький також вбачали відгомін 
«німецького впливу». Цей вплив, за переконанням С. Качали, 
проявився на Русі і у становій нерівності та феодальній залежнос
ті («неволі»). Історики вели мову про згубні наслідки перебування 
німецьких колоністів у галицькому краї. «Німецькі родини мно
жились протягом часу, — писав І. Шараневич, —  і надавали жит
тю горожан львівських через багато літ характеру німецької сти
хії» [187:199]. Все-таки в історичній думці Галичини фактор «ні
мецької загрози» не посів пріоритетного місця у системі зовніш
ньополітичних «небезпек» для «руського світу». Варто навіть до
дати, що галицькі інтелектуали писали про німців з певною пова
гою, чого не спостерігаємо у їхніх підходах до інших народів- 
антагоністів. Так, І. Шараневич належно поцінував роль німець
ких колоністів в господарсько-економічному розвитку галицького 
краю. Д. Зубрицького приваблювали військові доблесті німецьких 
рицарів: «Німецькі хрестоносці не так то легко позволяли, кому 
би то не було, побити себе. Звичайно, не можна приписати їм ба
гато добродійств, однак ніяк не можна відказати в мужності і вій
ськовому мистецтві, котрим вони перевищували інші війська» 
[107:316].

У працях Д. Зубрицького, Б. Дідицького та О. Барвінського 
помітні акценти на фактах соціальної активізації єврейського 
чинника на руських землях. У висловлюваннях Б. Дідицького
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вловлюємо ксенофобські настрої з цього приводу: «Владислав 
Опольський напровадив на Галицько-Львівську землю багато жи
дів, котрих від часів Казимира вже і так набралось у нас від німців 
і Польщі подостатком» [97:110]. Причини соціально- 
економічного неблагополучия русинів О. Барвінський вбачав саме 
у діяльній присутності євреїв у Галичині: «Жиди довершили упа
док руських міст. Вони втиснулися між повноправну шляхту і 
безправних селян і таким способом не міг витворитися середній 
стан, котрий гальмував би з одного боку самоволю шляхти, а з 
другого боку видобув селян з тяжкого положення» [75:128]. Цей 
історик наголошував на аморальності соціально-економічної «по
ведінки» євреїв у руських містах: «підглядали слабі сторони хрис
тиян, визискували їх і таким способом пригноблювали на власній 
землі численнішу і більш управлену людність християнську» 
[75:129]. Д. Зубрицький звертав увагу на те, «якою особливою 
опікою користувались жиди під польським володінням, і як не
справедливо повинні були відповідати міста за образи, нанесені їм 
ким-небудь третім» [107:385]. Євреї, як спостерігаємо, представ
лені у галицькій історіографії ж  соціально-, етнокультурно-, релі
гійно ворожий русинам елемент, поява якого на Русі зумовлена 
польським завоюванням. Галицькі інтелектуали сприймали при
сутність євреїв у краї як невід’ємний атрибут «польського гніту», 
соціального упослідження й економічного визиску русинів.

Антизахідницькі, особливо антипольські переконання у по
єднанні з ірраціональним світосприйняттям неодноразово спри
чиняли містично-символічні інтерпретації в історичних працях 
русофілів. Так, у Б. Дідицького майже відверто, а у І. Шараневича 
між рядками стверджується взаємозумовленість між такими, 
об’єктивно не пов’язаними явищами та процесами, ж  польська 
експансія та заразні недуги. їхня часова синхронність та «західне 
походження» наштовхували вчених-русофілів до висловлювань 
про прямий взаємозв’язок між ними. «Враз з поляками, —  читає
мо у Б. Дідицького, — прийшла на наш край тоді ще одна велика 
нужда —  дуже заразлива хвороба, чорною смертю названа. Та чо
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рна смерть йшла від Заходу» [97:95]. Наведене спостереження не 
виняткове: «В ту саму осінь 1413 р., коли унія Городельська була 
видумана, появилась у Польщі страшна морова язва... Так вам бі
да була велика від чуми і від унії» [97:130].

Посилений дослідницький інтерес спостерігаємо і до анти- 
польського визвольного руху русинів. Загалом учені сходились на 
думці, що галицькі русини, неприхильно настроєні на «польщиз- 
ну», не уникали нагоди звільнитися з-під польського підданства. 
С. Качала зазначав: «Польща була в очах руського народу чужим 
краєм. Поляків мали за чужинців» [115:25]. «Наш руський на
род, — писав Б. Дідицький про час Казимира Великого, —  з боя
рами на чолі обороняв кожну пядь рідної землі проти лупежного 
напасника і завойовника завзято і відчайдушно, воліючи краще 
загинути, ніж ляхам піддатися» [97:90]. Головною метою тогоча
сних русинів, за словами Б. Дідицького, було «прогнати з руських 
земель Польщу і врятуватися навіки від загрозливого латиньства» 
та «очистити наш край від поляків» [97:91-92]. Б. Дідицький, зро
зуміло, гіперболізував масштаби антипольського «руху опору», 
вдаючись при цьому до явних містифікацій. Ілюстрацією може 
слугувати епізод із його опису Свидригайлових війн: «Саме ім’я 
Федька Острозького стало таким пострахом для поляків, що цілі 
їх полчища на вид двох-трьох козаків Острозького втікали з поля 
битви, ховаючись ходь би де під землею» [97:152]. У працях ін
ших дослідників не знаходимо подібних суджень про розмах ан
типольського руху, однак всі констатували той факт, що русини у 
ХГѴ-ХѴ ст. надавали перевагу союзу чи навіть підданству тата
рам над польським правлінням. С. Качала знаходив у цих анги- 
польських виступах початок «вікової боротьби» двох засадничо 
антагоністичних національно-ментальних принципів —  «польсь
ко-аристократичного та русько-демократичного» [115:17]. Визво
льний рух русинів мав також, стверджував О. Барвінський, і анти- 
литовську спрямованість. Історик опирався тут на виступ Михай
ла Глинського «за самостійність Русі», витлумачуючи його як 
«останню пробу княжої Русі, піднятої в обороні своєї народної
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справи» [75:123]. Цю боротьбу О. Барвінський оцінював з позицій 
народовсько-демократичної ідеології свого часу: «Княжий рід був 
немічний у тій боротьбі, бо не заступав справ цілого народу і тому 
не міг цілого народу підняти до боротьби за загальну народну 
справу. Справи княжих родів або противились потребам руського 
народу, або були для нього байдужі і тому княже стороництво по
казалося немічним» [75:123]. Причину поразки визвольного руху 
русинів, як бачимо, О. Барвінський шукав у «князівському прово
ді», який керувався вузькостановими, а не загальнонародними ін
тересами. Подібні міркування знаходимо і у С. Качали, що дає 
нам підставу вважати їх характерними для історичної свідомості 
українофільського середовища загалом. «Русь під проводом ли
товсько-руських князів, -  резюмував свій виклад О. Барвінський, -  
програла таким способом першу частину боротьби, котру вела з 
польським впливом» [75:124].

Люблінську унію 1569 р. у галицькій науково-історичній ду
мці трактували завершальною віхою литовсько-польської епохи в 
національній історії. Так, С. Качала розгладав її як головну перед
умову політичних потрясінь, що згодом спричинили падіння 
Польщі. Об’єднання русинів і поляків в одній державі, на його 
думку, зумовило перманентний конфлікт між цими народами- 
антагонісгами, що унеможливлювало подальший розвиток ново- 
створеної держави —  Речі Посполитої. Знаючи прихильне став
лення до унії частини руської шляхти, він все-таки трактував її ре
зультатом польських інтриг. С. Качала переконував, що 
об’єднання Литви і Польщі «не було добровільне, як це говорять 
польські письменники. Участь в нім брала одна лише шляхта, а 
русинів не-шляхти, самого ядра українсько-руського народу, ні
хто не питав, вони не мали ніякого голосу» [115:151]. 
О. Барвінський тлумачив Люблінську унію як реалізацію намірів 
поляків «Литву і Русь навіки злучити з Польщею» [75:140]. Недо
тримання з боку поляків договірних умов унії, на думку цих вче
них, стало причиною поглиблення русько-польського антагоніз
му.
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Таким чином, внесок вчених-русинів Галичини XIX ст. у до
слідження історії литовсько-польської доби не піддасться одно
значному оцінюванню. Такі науковці, як Д. Зубрицький, А. Петру- 
шевич, І. Шараневич, здійснили вагомий внесок у вивчення бага
тьох вузькоспеціалізованих фактографічних питань галицького 
краєзнавства, що стосуються цієї епохи. В цьому полягає їх голо
вна наукова заслуга. Принципово дослідницькою новизною в 
ідейно-концептуальних інтерпретаціях литовсько-польської доби 
вчені-історики не відзначились —  у їхніх працях домінували тео
рії та концепції, запозичені із польської, російської та наддніпрян
сько-української історіографії. Певну наукову вартість мали син
тетичні праці І. Шараневича «Исторія Галицько-Володимирськой 
Руси» та «Огляд внутрішніх відносин Галицької Руси в другій по
ловині XV століття», в основі яких — аналіз польських та литов
ських першоджерел. Синтетично-узагальнюючі праці інших га
лицьких вчених, що досліджували названу епоху, мають для су
часних науковців значення лише як пам’ятки історичної думки. 
Неоднакове місце займала литовсько-польська доба в україно
фільських та русофільських концепціях національної історії. У 
русофільській версії вона поінтерпретована своєрідним епілогом 
«золотої доби» національної історії, якою для них поставала дав
ньоруська епоха. Вчені русофільської орієнтації акцентували на 
таких визначальних процесах, як занепад давньоруської держав
ницької традиції у Південній та Західній Русі, утвердження Мос
ковського царства як єдиного носія русько-православної ідеї, ото
тожнення «руської справи» із інтересами Московської держави. 
На противагу їм, українофіли не вбачали у литовсько-польській 
добі «розриву» руської національної традиції, а простежували 
лише трансформацію форм національного буття русинів у цей 
час, коли «руськість» остаточно втрачала небажаний (для украї
нофілів) аристократизм і набувала простонародних форм.

Наступний —  після литовсько-польської доби —  період на
ціональної історії у галицькій науково-історичній думці означено 
як козацьку епоху, період козацьких воєн чи просто козаччину.
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Стосовно її хронологічних рамок не спостерігаємо одностайності 
серед ісгориків. Найбільш точно окреслив їх О. Барвінський — 
від Люблінської унії (1569 р.) до зруйнування Запорізької Січі 
(1775 р.). Б. Дідицький початок «періоду війн козацьких» датував 
1646 роком. Головним і навіть єдиним об’єктом дослідницької 
уваги тут поставало козацтво як соціальний, військово- 
політичний та національно-культурний феномен. Помітний нау
ковий інтерес до козаччини виявляли передовсім історики украї
нофільського спрямування, такі, як члени гуртка «Руська трійця», 
В. Ільницький, К. Заклинський, Ю. Целевич. Найбільш ґрунтовно 
козацьку епоху висвітлили С. Качала та О. Барвінський. З істори- 
ків-русофілів зацікавлення козацтвом спостерігаємо у Б. Дідиць- 
кого та Т. Ріпецького. Інші ж вчені цього спрямування 
(Д. Зубрицысий, А. Петрушевич, І. Шараневич) обмежились лише 
спорадичними згадками про козаччину.

Найбільш дискусійною поставала проблема походження ко
заків як соціально-військової верстви. Д. Зубрицький, наприклад, 
генетичні витоки їх шукав серед галицько-руської шляхти, котра 
внаслідок політики польського короля була позбавлена своїх во
лодінь та привілеїв. «Багато з них, — зауважував цей вчений, —  
поселившись на берегах Дніпра, біля порогів, були праотцями тих 
славних козаків, котрі мстячись в наступні віки за несправедли
вість, нанесену їх предкам і передаючи ненависть свою до поль
ського племені з покоління в покоління, привели Польську дер
жаву до падіння» [107:343]. Подібним чином трактував проблему 
І. Шараневич, який вказував на поліетнічний склад перших коза
цьких загонів. За його твердженням, козацтво сформували обез
земелені шляхтичі-русини і поволзькі татари, розгромлені Крим
ською ордою [189:144]. О. Барвінський виводив генетичні корені 
козацтва із звичаїв степового здобичнищва [75:164]. С. Качала 
вважав, що «війна з бусурманами дала початок козацтва і була 
підставою їх побуту» [115:44]. Історики-українофіли наголошува
ли на тому, що козацький військово-організаційний устрій був 
втіленням «давньоруського громадського права». О. Барвінський
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з цього приводу писав: «Так віджило знов на Запорізькій Січі те 
громадське право, знищене польськими королями, яке собі спо
конвіків виробив руський народ і тому то Січ Запорізька мала та
ку повагу і любов всього руського народу» [75:169]. С. Качала ви
діляв такі головні підвалини козацького устрою: «Повна воля, не
обмежене право власності землі, самоуправа оперта на вільнім 
виборі, самосуд, повна рівність між громадянами, погорда до всіх 
привілеїв та родової вищості» [115:41]. Головною заслугою коза
цтва згадані історики називали боротьбу з турецько-татарською 
експансією, наголошуючи на загальноєвропейському значенні ці
єї боротьби. Козакам при цьому відводилась роль «заборола Єв
ропи» проти «азійської дичі» (С. Качала). Т. Ріпецький твердив, 
що козацтво було «не тільки охоронним муром християнства про
ти поганських Татар, но зосередило в собі все руське життя на
родне» [166:245]. За словами О. Барвінського, походи козаків 
проти татар і турків «були доброю військовою школою для русь
кого народу» [75:172]. Б. Дідицький досить однобічно тлумачив 
козацтво— як антипольський та антикатолицький рух. Повстання 
К. Косинського та С. Наливайка він розцінював як «перший бунт 
Русі, перше руське народне повстання проти безправного влада
рювання Польщі над Руссю» [98:72]. Б. Дідицький негативно від
гукнувся також про співучасть козаків у війнах Польщі і кримсь
ких татар проти Москви: «Недобре руським козакам з чередою 
татар йти воювати русько-православного царя, та що уже Господь 
сам на тому першому поході так їх покарав за те, що хибили вони 
своєї священної цілі, яка козаччині першопочатково небом самим 
була назначена» [97:216]. Історик вважав, що саме козаки у цих 
походах були головною військовою силою, адже поляки, за його 
переконанням, «у своїй немочі без участі України нічого проти 
Москви не могли вдіяти» [98:145]. С. Качала, з’ясовуючи причини 
козацьких повстань, твердив, що вони були «не лише війною двох 
народів, двох вір», а боротьбою «демократії і аристократії, питан
ням чи переможе право шляхетсько-польське чи громадсько- 
руське? За ним йде доперва питання релігійне» [115:52]. Він за
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значав: «Козацькі війни — це боротьба народної демократії із 
шляхетською» [ 115:120].

Хмельниччину в галицькій науковій думці окреслено як 
ключову подію не лише козацької доби, а й усієї національної іс
торії. Б. Дідицький наголошував, що козаки під проводом Б. Хме
льницького мали метою «незалежність Русі нашої назад віднай
ти» [99:150]. С. Качала, полемізуючи із польськими істориками, 
переконував, що особиста образа Б. Хмельницького не була при
чиною повстання, як це твердили останні, а лише приводом до 
збройного виступу [115:51]. О. Барвінський зауважував, що «сла
вний гетьман не відразу порозумів свою високу задачу, котру йо
му перепало перевести», тобто «докінчити так щасливо розпочате 
діло визволення України-Русі і зміцнити новий лад суспільний» 
[75:181]. Нехтування цією «великою задачею» історик назвав «ве
ликою політичною помилкою Хмельницького». Причину цієї 
«похибки» він вбачав насамперед в ідейно-світоглядних переко
наннях гетьмана: «Хмельницький, вихований серед польсько- 
шляхетської суспільності, зріс з поглядами і привичками шляхет
ськими, з політичним і суспільним ладом тодішньої Польщі і то
му годі було сподіватися, щоб він зразу перейнявся поглядом ру
ського народу, котрому був сей лад супротивний. Задля того 
Хмельницький зразу не мав відваги розірвати політичний зв’язок 
Русі з Польщею, як того домагався повсталий руський народ» 
[75:185]. Як бачимо, О. Барвінський намагався об’єктивно 
з’ясувати мотивацію вчинків гетьмана, однак критикував ці вчин
ки з позицій ідеології свого часу. Спостерігаємо суперечливе ви
світлення Переяславської ради 1654 р. вченими, приналежними 
до двох тогочасних науково-історичних течій у Галичині. Б. Ді
дицький, наприклад, розцінював Переяславську угоду як цілком 
логічний, закономірний та історично необхідний крок. Цілком 
відмінний погляд на проблему маємо у працях О. Барвінського, 
який тлумачив умови Переяславського акту як «підданство» 
України Московському цареві з широкими автономними права
ми. Вчений акцентував увагу на неприхильному ставленні русь
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кого духовенства та частини козацької старшини до «московсько
го підданства». Адже духовенство, за словами О. Барвінського, 
«було тоді освічене та учене, а на москалів дивилося як на народ 
простий і темний», а в старшини «була вже думка про самостійну 
Україну» [75:193-194]. Із загального контексту праць О. Барвінсь
кого можемо зробити висновок, що цей учений вважав Переяс
лавську раду 1654 р. однією із найфатальніших подій національ
ної історії. Він наголошував на фактах систематичного порушен
ня царем умов Переяславської угоди, що спричинило поступову 
втрату козацько-гетьманською державою свого автономного ста
тусу. З підкресленим осудом писав також про «лизунів московсь
ких», тобто представників козацької старшини, котрі зад ля особи
стих чи службових вигод «протоптали стежку всяким доносам» 
до Москви. С. Качала, уникаючи подібної категоричності, зазна
чав, що Б. Хмельницький «сповнив лиш те, до чого його тодішні 
обставини приневолили і що було волею всіх тодішніх русинів» 
[115:153]. Оцінюючи наслідки Хмельниччини, цей історик резю
мував: «Злучення України з Росією було смертним ударом для 
Польщі. Воно її на стільки ослабило, наскільки підсилило Росію. 
Тому то часи Богдана Хмельницького набрали так великої ваги в 
історії обох цих держав» [115:115].

Учені-русофіли не відкидали факту існування серед козаць
ко-старшинської верхівки руху за утворення окремої держави. Як 
визнавав Т. Ріпецький, у гетьмана Б. Хмельницького було «тайне 
бажання стати окремим незалежним володарем Малої Русі» 
[166:413]. Цей історик зазначав, що і в подальшому козацька стар
шина «не переставала ще мріяти про Україну, як окрему, незале
жну державу» [166:436]. Не заперечуючи в принципі цієї ідеї, 
Т. Ріпецький не бачив можливості її зреалізувати: «Така мрія дав
но вже виявилась нездісненною, бо окремою державою Україна, 
оточена довкола трьома іншими сильнішими державами, кожна 
собі її зайняти бажаючими, окремою —  скажемо—  державою 
Україна устояти не могла, не маючи до того потрібних умов» 
[166:436]. Т. Ріпецький підкреслював також, що інтересам прос
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того народу суперечив автономістський рух козацької старшини, 
оскільки останню за стилем соціальної поведінки він прирівнював 
до колишньої польської шляхти. Тому, переконував учений, 
централізаційні заходи царського уряду «укротили владу і само
волю старшини, а виходили на добро простому народу» [166:435].

Незважаючи на основоположний постулат українофілів про 
козаччину як втілення соціальної рівності, їм все-таки доводилося 
констатувати соціально-станове розшарування за часів козацько- 
гетьманської держави на посполитих і козаків та визнати факт по
ділу останніх на «значних» і «простих». У соціальній стратифіка
ції О. Барвінський вбачав основну першопричину протистояння у 
тогочасному суспільстві двох партій — «федеративної» і «народ
ної» [75:199]. Підкреслимо, що вчені-українофіли боляче сприй
мали це політичне протистояння періоду Гетьманщини. «Тодішня 
суспільність, —  читаємо у О. Барвінського, —  не могла ще того 
зрозуміти, що всі повинні бути рівноправні» [75:198]. Головну 
вину за реставрацію феодальної залежності цей історик покладав 
на Москву: «Сільський народ, що тільки відбився від Польщі і по
збувся панів, був готовий стояти за Москву. Він не думав, що Мо
сква опісля заведе таку панщину, якої не було і в Польщі, і що за
мість панів-дідичів стануть московські воєводи поміщиками на 
Україні» [75:204].

Розглядаючи проблеми козацької доби, історики не могли, 
зрозуміло, оминути діяльності І. Мазепи. Оцінки цієї суперечли
вої постаті в історичній думці Галичини були досить неоднознач
ними. Так, О. Барвінський схвально відгукнувся стосовно «ба
жання політичної самостійності і окремішності свого краю» з бо
ку гетьмана та його прагнення «визволитися з-під залізної руки 
царської, котра щораз важче налягала на Україну» [75:227]. Вод
ночас ученому не імпонував той факт, що І. Мазепа «перейнявся 
шляхетськими поглядами і зразу виявив свої панські хитрощі, су
противні змаганням народу» [75:225]. Саме в цьому історик вба
чав головну причину поразки антицарськош виступу гетьмана 
[75:228]. Б. Дідицький досить лаконічно характеризував І. Мазепу т
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«даровитим, но хитрим» [94:33]. В інтерпретації Т. Ріпецького 
І. Мазепа постає як «лукавий», «зрадник», «грішник».

Актуальною для вчених-українофілів була проблема занепа
ду й зникнення козацько-гетьманської державності. Вони дошу
кувались її причин як у зовнішніх (асиміляційно-централіза
торська політика царського уряду), так і у внутрішніх (соціально- 
політичні протиріччя між старшиною, простими козаками та по
сполитими) обставинах. Такі події, як ліквідація козацько- 
гетьманської державності (1764 р.), знищення Запорізької Січі 
(1775 р.), запровадження кріпацтва (1783 р.), були для істориків- 
українофілів занепадом, «згасанням» руської національно- 
історичної традиції на Наддніпрянщині. Зруйнування Запорізької 
Січі -  «останньої твердині свободи і волі України-Русі» -  
О. Барвінський вважав останнім хронологічним рубежем козаць
кої доби національної історії. Додамо, що представники україно
фільської історичної думки пов’язували із історією козаччини такі 
соціальні рухи, як гайдамаччина та опришківство. У цих рухах 
вони (І. Вагилевич, Я. Головацький, О. Барвінський, Ю. Целевич) 
вбачали прояви соціальної та релігійної боротьби. Так, О. Барвін
ський трактував Коліївщину 1768 р. «останнім кровавим нама
ганням, останнім страшним протестом руського народу проти на
лежного йому підданства, це була остання проява довговікової 
боротьби самого народу за волю» [75:241].

У контексті козацької доби не зникала з поля дослідницького 
зору проблема русько-польських взаємин. Практично всі історики 
сходились на думці про максимальне загострення русько- 
польського антагонізму саме у козацьку добу. С. Качала, напри
клад, стверджував, що із смертю короля С. Баторія завершилась 
політика національно-релігійної толеранції у Речі Посполитій, а 
наступний король —  Сигізмунд III, —  здійснюючи політику 
контрреформації, спровокував відкритий русько-польський конф
лікт [115:37,51]. Історик виділив такі причини цього конфлікту: 
«польські гордощі і самохвальство, релігійна загорілість, примус 
до унії, поневірка руської церкви, кривди русинів, безнастанне їх
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винародовлення» [115:82]. Подібно читаємо і у Т. Ріпецького: 
«Поляки і по такій доткливій і тяжкій науці не навчились нічого» 
[166:439]. Б. Дідицький та С. Качала, характеризуючи козацький 
та гайдамацький рухи, намагались всіляко підкреслити їхню ан- 
типольську спрямованість. Застосовуючи прийоми художньої об
разності, Б. Дідицький з пафосом писав, що козаки «во ім’я Русі і 
захисту віри православної цілих 200 літ війну з Польщею прова
дили і накінець ту Польщу в гріб положили» [98:103]. Я:: читаємо 
у С. Качали, Польща у своїй політиці стосовно Русі в епоху Про
світництва «доходить до середньовічної темноти» [115:134]. Зага
лом полонізацію та окатоличення русинів галицькі історики роз
глядали як головну передумову занепаду й ліквідації Речі Поспо
литої.

Об’єктом посиленої уваги галицьких вчених був церковно- 
унійний процес. Аналіз історичних праць дає підстави констату
вати здебільшого негативне ставлення до церковної унії. «Зачин
щики унії, —  твердив Т. Ріпецький, — Поляки і Єзуїти, придума
ли її не для цілей релігійних, но для цілей політичних; унія мала 
стати тільки способом, щоби знищити в народі признаки право
славної віри і руської народності» [166:272-273]. Найбільш загос
трену антиунійну тональність спостерігаємо у дослідженнях 
Б. Дідицького, за словами якого «язва унії» однозначно «видума
на ляхами». Її репрезентантів він зневажливо ідентифікував як 
«нечестивих уніатів» чи «зрадників-уніатів» [98:92,96,134]. Неод
нозначні оцінки Брестській церковній унії давав С. Качала, за тве
рдженням якого дві сторони (русини і поляки) по-різному сприй
мали умови цього акту. Якщо для перших «ціла сутність унії за
лишалась в церковній юрисдикції», то для других унія була спо
собом «з православних, себто з русинів, зробити латинників, себ
то поляків» [115:146-147]. Цей історик негативно відгукувався 
про насильницькі способи впровадження унії: «Наслідком такого 
нерозумного і насильного накидування, замість повільного розви
тку і ширення нової віри, був упадок унії» [115:147]. С. Качала та 
О. Барвінський звертали увагу на ту обставину, що уніати у Речі
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Посполитій згодом зазнавали таких же переслідувань, як і право
славні. За переконанням С. Качали, церковна унія у руському су
спільстві не мала «твердих підвалин». Загалом С. Качала підгри
мував тезу русофілів про унію як «польську інтригу» й тому схи
лявся до думки про її негативні наслідки. Негативно-упереджене 
ставлення до церковної унії домінувало у працях більшості того
часних істориків.

Таким чином, козацька доба та феномен козацтва займали 
нерівноцінне місце в українофільській та русофільській історич
них концепціях. Для українофілів козацтво поставало головним 
об’єктом актуалізації історичної пам’яті, основним змістом їхньої 
історичної свідомості, а козацька епоха —  «золотою добою» наці
ональної історії. Водночас в істориків-русофілів, за винятком 
Б. Дідицького і Т. Ріпецького, помітного інтересу до козацтва не 
спостерігаємо. Причини цього слід шукати передовсім в особли
востях русофільського світогляду, оскільки козацтво не вклада
лось у рамки історично-державницького ідеалу русофілів з його 
монархічно-самодержавною формою правління й ієрархічно- 
становою структурою суспільства. Суттєвим для русофілів був 
факт козацтва як національно-історичного ідеалу їхніх ідейно- 
політичних опонентів. Це і спричинило у русофільському науко
вому середовищі нехіть до студіювання та популяризації козацтва 
та козацької епохи в цілому. Загалом в інтерпретаціях козацької 
доби галицька науково-історична думка не вирізнялася науковою 
новизною чи оригінальністю. Більшість наукових постулатів сто
совно історії козаччини вчені запозичували у наддніпрянських іс
ториків, передовсім у М. Костомарова, В. Антоновича та ін. Суто 
галицьким інтелектуальним продуктом цього періоду треба вва
жати краєзнавчі дослідження Д. Зубрицького, А. Петрушевича, 
Ю. Целевича.

182



висновки
У науково-історичній думці Галичини XIX ст. домінувала 

націоцентрична парадигма сприйняття та осмислення історичного 
процесу. Національно-політичні орієнтації та науково-історичні 
погляди її представників взаємоузалежнювались: якщо у першій 
половині XIX ст. вчені «віднаходили» руську ідентичність власне 
через знайомство з історією, то у другій половині століття їх ре
цепція та способи інтерпретацій національної історії, а звідси і 
спрямування історичних концепцій зумовлювались національно- 
політичними орієнтаціями.

Напрями розвитку тогочасної галицької історичної науки 
визначали такі зовнішні чинники, як національні рухи у Наддніп
рянській Україні та в інших слов’янських народів (передовсім че
хів та словаків), а також офіційна політика Австрії та Росії. Ідейно 
стимулювали наукову діяльність галицьких учених польський су
спільно-політичний рух та польська історіографія, а також ідейні 
доктрини слов’янофільства та панславізму. Як філософсько- 
світоглядні напрями, на розвитку галицької науково-історичної 
думки помітно позначилися просвітництво, романтизм та позити
візм. На історичну свідомість тогочасних учених впливали й се
редньовічні релігійно-провіденціалістські форми світоглядних 
уявлень.

Науково-історична думка поставала органічною складовою 
національного руху галицьких русинів — як платформа ідейно- 
теоретичного обґрунтування національно-політичних програм. 
Провідні національно-політичні течії, насамперед русофільська та 
українофільська, визначали формування наукових течій у тогоча
сній історичній думці. Репрезентанти таких національно- 
політичних орієнтацій, як полонофільство та австрорусинство, не
зважаючи на наявність певних ідейних принципів та настанов, не 
спромоглися утворити власні наукові течії у тогочасній науково- 
історичній думці Галичини, а звідси оформити відповідні до своїх 
ідейних постулатів концепції національної історії русинів. Ідейно-
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світоглядні засади авсгрорусинства — як породження австро- 
габсбурзького лоялізму галичан, а не форми етнонаціональної 
ідентичності —  певним чином відбилися на історичній свідомості 
вчених-істориків та позначились на стилі викладу їхніх наукових 
праць. Хоча спроби полонофілів потрактувати історичне минуле 
руських земель і носили суто публіцистичний характер з відверто 
політичним спрямуванням, вони все-таки спричинилися до утвер
дження у Галичині ідеї про етнонаціональну окремішність руси
нів від великоросів.

Дієвими учасниками науково-історичного дискурсу стосовно 
проблем національної історії виступили вчені русофільсько- 
старорусинського та українофільсько-народовського спрямуван
ня. Історичне минуле Галичини та Південної Руси вчені-русофіли 
трактували як регіональну історію, а всеруську («общеруську») — 
як загальнонаціональну. Національна історія, за русофільською 
версією, включала історичний процес на всьому обсязі панрусь- 
кого (східнослов’янського) простору включно із Московською 
державою. Репрезентанти русофільської течії витворили своєрід
ну ієрархію ідентичностей, у якій виділялося декілька рівнів само- 
ідентифікації: регіональний («галицько-руський», «австро-русь- 
кий»); мегарегіональний («південноруський», «малоруський»; за
гальнонаціональний («всеруський», «общеруський»); цивілізацій- 
ний («всеслов’янський»).

Русофільство визначилося передовсім як спосіб національної 
ідентифікації; старорусинство ж було формою суспільно- 
політичних, соціальних, культурних та духовно-етичних уявлень 
та переконань. Визначальна риса старорусинства —  орієнтація на 
давньоруську культурно-історичну спадщину. Загалом русофіль- 
сько-старорусинську концепцію національної історії вирізняли: 
погляд на власну національну історію як на «общеруську»; науко
ве осмислення національного минулого як історичного процесу 
на всіх східнослов’янських землях; ототожнення етнонаціональ- 
ного (руськість) та релігійно-конфесійного (православ’я) чинників 
історичного процесу; поцінування давньоруської доби як мірила
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вартостей інших історичних періодів та епох, а Київської Русі —  
як форми ідеальної державності; погляд на історію як на діяль
ність здебільшого видатних діячів та правителів; уявлення про 
націю як про вищі суспільні верстви та соціальні групи; ірраціо- 
нально-провіденціалістське тлумачення історичного процесу.

Визначальна ідейна підстава українофільсько-народовської 
науково-історичної течії — постулат про малоруську чи півден- 
норуську (тобто українську) етнонаціональну окремішність. Ру- 
сини-малороси та росіяни-великороси у рецепції істориків- 
українофілів — окремі народи з цілком відмінним історичним до
свідом і традиціями. Українофільській концепції руської націона
льної історії притаманні такі ідентифікуючі ознаки: чітке розме
жування руської та московсько-російської історії як відмінних та 
цілком самостійних процесів; актуалізація історичних знань на
самперед про козацьку епоху; уявлення про козаччину як визна
чальний зміст національної історії та козаків як про основних но
сіїв руської національно-історичної традиції; зміщення акцентів з 
династично-державницьких на соціальні аспекти історичного 
процесу; раціоналістичний підхід до тлумачення історії; погляд на 
народ-націю як сукупність усіх суспільних верств та груп.

Давньослов’янська спільність як початкова точка відліку на
ціональної історії — це наскрізна і домінуюча теза у працях до
слідників як русофільської, так й українофільської орієнтацій. 
Стародавня епоха не входила у сферу актуальних для усіх них на
уково-історичних зацікавлень і тому не підлягала грунтовному 
дослідницькому вивченню (за винятком О. Партацького).

Сприйняття давньоруської епохи та інтерпретація її ваги в 
національній історії принципово відрізняли науково-історичні 
концепції вчених русофільського та українофільського спряму
вань. Давньоруська доба становила основний зміст історичної 
свідомості русофілів, а звідси і їх наукових студій —  усі інші пе
ріоди трактувались історично малозначимими і тому не вартими 
дослідницької уваги. У давньоруській історії вони відшукували 
основоположні риси національного буття русинів: єдину руську

185



народність, книжну літературну мову, православний обряд, мона
рхічно-самодержавну і централізовану форму державного уст
рою, соціальну стратифікацію, русоцентричну (не західницьку) 
модель цивілізаційнош розвитку. Етап «единодержавія» давньої 
Русі иотрактований ними як «золота доба» національної історії, 
навіть ідеальна форма національно-політичного буття русинів; 
Галицько-Волинська держава -  попри ідеалізацію її правителів -  
поставала у сприйнятті вчених-русофілів певною мірою як ано
малія, відхилення від цього ідеалу. «Двоєдержавіє» вони тракту
вали як відступ від основоположного принципу власної ідеології -  
державно-політичної та національно-культурної єдності всього 
«руського світу».

Ученим-українофілам давньоруська епоха не давала вдячно
го матеріалу для історичного обгрунтування власних національно- 
політичних поглядів, поставала для них другорядною й неактуа
льною темою національної історії. їх нехіть до студіювання та по
пуляризації давньоруської історії зумовлена насамперед тим, що у 
ній значно важче було відшукувати факти, що відповідали б та
ким головним постулатам українофільської ідеології, як незапере
чна етнонаціональна окремішність русинів-украшців, соціальна 
рівність, демократичний суспільний устрій, європейський вибір 
цивілізаційнош розвитку тощо. Це спонукало українофілів шука
ти національно-історичні традиції поза межами давньоруської до
би.

Литовсько-польська епоха у русофільській версії національ
ного минулого —  це своєрідний епілог «золотої доби» національ
ної історії, якою для них поставала давньоруська державність. 
Учені русофільської орієнтації акцентували на таких історичних 
процесах, як занепад давньоруської державницької традиції у 
Південній та Західній Русі, утвердження Московського царства як 
єдиного носія русько-православної ідеї, ототожнення «руської 
справи» з інтересами Московської держави. На противаїу їм, іс- 
торики-українофіли не простежували у литовсько-польській добі 
«розриву» руської національної традиції; вони акцентували саме
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на трансформації форм національного буття русинів у той час, 
коли «руськість» остаточно втрачала «небажаний» (для україно
філів) аристократизм і набувала простонародних форм.

Виразне розходження українофільської та русофільської 
концепцій національної історії простежуємо у рецепції їх репре
зентантами козацької епохи та феномену козацтва. Вчені- 
українофіли сприймали і трактували козацтво як головний об’єкт 
актуалізації історичної пам’яті, основний зміст історичної свідо
мості, а козацьку епоху —  як «золоту добу» національної історії. 
Відсутність же у працях істориків-русофілів наукових зацікавлень 
козацтвом зумовлена передовсім особливостями їх світогляду та 
суспільно-політичних ідеалів —  козацтво не вкладалось у рамки 
монархічно-самодержавної форми правління й ієрархічно- 
станової структури суспільства. Сам факт козацтва як національ
но-історичного ідеалу народовців —  ідейно-політичних опонентів 
русофілів — також спричиняв у русофільському науковому сере
довищі нехіть до студіювання та популяризації козацької епохи в 
цілому.

Дві визначальні концепції національної історії у галицькій 
науково-історичній думці — старорусинсько-русофільська та 
українофільсько-народовська — унаслідок перехресної дії та вза- 
ємодоповнення в кінцевому результаті спричинилися до усвідом
лення власне української національної ідентичності, утвердження 
історичної свідомості галицьких русинів та формування цілісної 
концепції руської (згодом української) національної історії.

Аналіз рецепції національної історії галицькими вченими 
1830-1890-х рр. підтверджує висновки сучасних дослідників про 
те, що український історичний матеріал є «великим пробним ка
менем» для перевірки чинності західних теорій та концепцій на- 
ціотворення. Досвід націотворення у Галичині досліджуваного 
періоду ілюструє можливість науково-теоретичного обґрунтуван
ня історичної легітимності одночасно кількох (у нашому випадку 
русофільського та українофільського) варіантів національної іден
тичності на основі одного історичного матеріалу. Він підтверджує
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також безуспішність тих національних проектів (у тогочасній Га
личині австрорусинського та полонофільського), політичні засади 
яких не були опертими на належну науково-історичну аргумента
цію й репрезентанти яких не спромоглися довести «прадавність» 
власної національно-державницької традиції.
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A N N O T A T IO N
Kutsyy Ivan. The Ukrainian Scientific Historical Idea of Galicia (1830-es -  1894): the re

ception of the National History. —  Temopil: Dzhura, 2006. — 220 c.

In this monograph the peculiarities of reception and interpretation of the national history 

in the synthetic-generalizing monographs by Ukrainian historians of Galicia in 1830-es -1894 

were investigated, as well as the influence of these scientific historical interpretations on the 

process of national self identification of the Galician Ukrainians. The main conceptions, theo

ries and schemes of national history were described and also the leading tendencies of the de

velopment of the Galician historiography during that period of time were indicated. The con

tribution of the outstanding scientists of Galicia to the conception of the idea of national his

tory was discussed. The main ways of interconnection and mutual influence of the processes 

of formation of the historical conceptions and creation of national identity of the Galician 

Rusyns were found. The potential of the Galician historical science for creation of nation was 

generalized. The main stages of formation of the conceptions of national history in Galicia 

were characterized. The main causes and sources that determinated the process of formation 

of the conceptions of national history were elucidated.

National political convictions and scientific historical views of the Galician scientists 

were interconnected. During the first half of the XIX century they ‘found” their national iden

tity as Rusyns getting acquainted with history. Later the national orientations and belonging to 

this or that party determinated the way of interpretation of the national history. National ideo

logical programs of the Galician Rusophils and Ukrainophils were the ideological platform 

for the corresponding scientific historical trends.

The contributions of the historiographical trends of Rusophils and Ukrainophils to the 

formation of the historical consciuosness and national identity of the Galicians were equal. 

The Rusophils considered the Galician Rusyns (the Ukrainians) and the Russians being parts 

of die unique “obshcherus’ka” nation. The conception of national history of Rusophils viewed 

the historical process on the whole East-Slavonic space including the Moscow state. The sci- 

entists-Rusophils considered the period of Kyivan Rus’ being “golden age” of the national 

history. They were not very much interested in other historical periods or epochs. They stated
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that the historical and state traditions of the Ancient Rus’ had its continuation in Galician- 

Volyn’ and Volodymyr-SuzdaT principalities.

According to the historical conception of Rusophils since XIV century the only exponent 

and heir of the historical and state traditions of the Ancient Rus’ became the Moscow state, 

and later — the Russian Empire. The historians-Rusophils were not interested in Cossacks. 

The order of Cossacks’ state contradicted the social political ideal of the Rusophils.

The main conceptual platform of the historiographical trend of the Ukrainophils was the 

idea of Malorus’ka (Ukrainian) national separate group. Historians -  Ukrainophils considered 

Rusyns -  Ukrainians and the Russians as two quite different peoples with different historical 

experience. The historians belonging to this trend were not interested in Kyivan Rus’. The 

state and social order of the Ancient Rus’ contradicted the democratic ideals of the Ukraino

phils. “The golden age” for them was the epoch of Cossacks. In the conception of the Ukrai

nophils the successor of tradition of Kyivlan Rus’ became only Galician-Volyn’ state, and 

later the Cossacks.

Two main conceptions of the national history in Galician scientific-historical idea (the 

conceptions of Rusophilism and Ukrainophilism) resulting from cross influence and mutual 

addition caused the awareness of the Ukrainian national identity, assertion of the historical 

consciousness of the Galician Rusyns and formation of the integral conception of national his

tory of Rus’.

The experience of the process of national creation during the investigated period illus

trates the possibility of the scientific-theoretical motivation of the historical legitimacy of sev

eral variants of national identity simultaneously (in our case the variants of Rusophils and 

Ukrainophils) on the basis of the same historical material. It also proves unsuccess of those 

national projects (the Austrorusynism and Polonophilism) political background of which were 

not based on the proper scientific-historical argumentation and the representatives of which 

couldn’t prove “the anciency” of their own national state tradition.
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