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У статті розкриваються основні принципи методології, якими керувався 
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У сучасній українській філософській літературі, в тому числі і в підручниках для ВНЗ, 
побутує думка про надзвичайну суперечливість світоглядних позицій П. Куліша. Зокрема, 
вказують на несумісність його методологічних засад романтизму й позитивізму при дослідженні 
історії, ідеалістичних принципів та елементів матеріалізму, на протилежність думок про роль 
народу й видатних особистостей в соціальному поступі та ін. [Див.: 1, с. 160 – 161; 2, с. 300 – 301]. 
Спираючись на поглиблене вивчення історичних творів П. Куліша, переосмислюючи 
методологічні положення, які в них викладені автором, спробуємо висловити іншу думку на 
підтримку цілісності світоглядно-методологічних засад цього українського мислителя.  

Наслідуючи позиції романтизму, духовні лідери Кирило-Мефодіївського братства, в тому 
числі й П. Куліш, прагнули розробити філософські основи  

української національної ідеї. Перш за все, це означало дати відповідь на питання: хто ми як 
нація? Щоб усвідомити власну етнічну індивідуальність, необхідно було дійти до істини про своє 
національне коріння, яке крилось у минулому, показавши його зв’язок із сучасним. Не випадково, 
що історія зображалась такою, яка існує не тільки в минулому, але й “тепер – і – тут”, втілилась у 
сучасниках, продовжує вирувати серед спадкоємців, обумовлюючи їхній менталітет, весь спосіб і 
характер життєдіяльності. 

Сприйнявши як істину таку історіософську фабулу, П. Куліш нею керувався у подальшому 
творчому житті. Так, у середині 70-х років в “Истории воссоединения Руси” він зазначає, що 
“история предков наших неизбежно влияет на события нынешнего дня нашего; деяния предков 
наших – каковы бы они ни были, малые или великие, позорные или достохвальные – неотразимо 
бутут господствовать над судьбою наших детей и внуков, подобно таинственному неизбежному 
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гороскопу” [9, с. 156]. На його переконання, возз’єднання Русі було “только результатом 
предшествующей жизни народа, итоги, подведенные к прежней деятельности” [8, с. 182]. Сучасна 
цивілізація кардинально вплинула на спосіб життя, самосвідомість людини, але й вона “не в силах 
была расторгнуть связи цивилизованного человека с остатками прежнего общества, и потому 
народная поэзия возродилась в новом малороссийском мире” [6, с. 183]. 

Підсумовуючи свої історичні дослідження, П. Куліш робить висновок, що людське життя 
складає велику таємницю, повне випадковостей, зигзагів, тому нелегко докопатися до дійсних 
двигунів суспільного розвитку, але історія “еще никак не отступала от законов преемства между 
старым и новым временами” [Там само]. Отже, визнаючи об’єктом історичного дослідження 
минуле, пов’язане із сучасністю, П. Куліш констатує існування суспільного закону, відповідно до 
якого кожне покоління в історії “стоїть на плечах” попередніх поколінь, спирається на досягнуте 
предками. Цю закономірність визнає і сучасна історіософія, хоч і по-різному пояснює спосіб 
зв’язку між поколіннями і джерела соціального поступу. 

Для П. Куліша як представника філософії України ХІХ ст. притаманне захоплення 
гегельянством. Саме в плані філософії історії Г. Гегеля П. Куліш вважав, що історію рухає 
абсолютний дух: “Всесвітній розум чинив своє діло, пробиваючись крізь темні чваровисті віки, 
судив могутніх і великих” [4, с. 168]. Український мислитель не має сумніву в тому, що саме 
абсолютний дух є причиною історичних змін “по законам общечеловеческого развития” [6, с. 182], 
що безпосередню причину перетворення суспільних явищ, а також сутність будь-якого 
суспільного начала необхідно шукати саме “в области духа, а не материи, в области идеи, а не 
формы” [8, 23]. 

Проте у П. Куліша, як і в М. Костомарова, а пізніше у М. Грушевського, гегелівський 
абсолютний дух демістифікується, “перекваліфікується” в народний дух, під яким розуміється 
суспільна свідомість з її різноманітними формами. Суттєво-характерне, спільне в мисленні й 
особливо в почуттях (романтизм) людських спільнот і соціальних верств, їхні колективні настрої, 
прагнення, поривання і складають те, що ми називаємо духом народним. Цей дух здатні 
теоретично виразити історики, філософи, у літературно-художніх творах – митці, через 
індивідуальні чуттєві образи й картини. “Поэт есть только собиратель в один фокус народных 
чувств”, – пише П. Куліш [6, с. 86]. Гомер “собрал память людей в одну память и творчество 
многих умов в один ум” [Там само, с. 182]. У свою чергу індивідуальна свідомість видатних діячів 
науки, мистецтва та ін. на суспільну свідомість “оказывает более или менее заметное влияние” 
[Тамо само, с. 122]. Не тільки покоління людей, а й цілі епохи в житті країни пов’язані народним 
духом. Зокрема, “наша Вкраїна дух свій народний в боях і пригодах загартувала та й дальшим уже 
не княжим, а козацьким вікам той самий дух передала” [4, с. 26]. І врешті, історичною 
закономірністю український філософ вважав те, що “движение человеческого духа в формах 
былого не должно оставаться без соответствующих последствий” [6, с. 183]. Тобто саме народний 
дух є безпосередньою причиною наслідків у суспільному житті. 

Як учений, П. Куліш сприймає іметодологічну засаду позитивізму про необхідність у 
науковому дослідженні спиратися на істинні факти. Народна творчість, безперечно, дає історику 
певний фактичний матеріал про минувшину, дозволяє йому оцінити події очима народних мас. 
Фольклорні дані можуть доповнити “о положении дел в эпохи отдаленнейшие, о которых до нас 
дошли только немногие летописи и архивные известия” [6, с. 109]. Проте усна народна творчість є 
лише доповненням змісту офіційних і неофіційних документів. Коли історики спиралися лише на 
народні перекази, то вони “почти также нелепо понимали обстоятельства, как и 
простолюдины” [5, с. 128]. 

Опоетизована старовина нешкідлива для розуму тільки при ясному світлі позитивної 
критики, вважав П. Куліш; нова наука соціологія вимагає бути “наукою позитивною” [4, с. 340]. 
Для історичної науки це означає, що “наше будущее перестанет быть игрою случайностей, когда 
наука истории, призвав на помощь полный контингент человеческих знаний, поставит перед нами 
факты прошедшего в такой определенности, в какой математик ставит свои теоремы” [9, с. 372]. У 
доборі й аналізі фактичного матеріалу, наслідує тут П. Куліш позитивістів, суспільствознавець має 
бути подібним до природознавця, тобто об’єктивним. Історик повинен користуватися 
загальнонауковими методами при осмисленні сутності подій, явищ. Так, приступаючи до 
написання праці “Записки о Южной Руси”, він ставить перед собою методологічне завдання: 
“Восходя в старину по доступнейшим для нашего исследования явлениям, мы мало-помалу 
разложим массу южно-русской истории на её элементы, увидим взаимное действие одного на 
другой” [6, с. 122]. 

Щоб читач книги був солідарний з її автором, радив П. Куліш, потрібно друкувати 
історичні джерела, на які спирався дослідник. Крім того, читач має чітко зрозуміти, як учений 
“путем кропотливого анализа приходит к синтетическим умозаключениям” [8, с. V]. Але історик 
не повинен забувати про принцип об’єктивності в науці. Він не має думати, як догодити читачеві, 
знаючи його смаки і переконання: “Ничего нет опаснее для совершенствования историка, как 
попасть на вкус большинства и наслаждаться единодушным удивлением работы, которую могут 
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оценить по достоинству лишь немногие” [9, с. I – II]. П. Куліш переконаний у тому, що “для 
историка слово правды должно быть дороже расположения читателей” [9, с. 24]. 

Ця істина-правда в історичній науці досягається не відразу і не цілком. П. Куліш цінує 
принцип, згідно з яким “абсолютного присуду вже й за нашого часу універсальний позитивізм 
боронить нас у науці” [9, с. 324]. Кожна істина є відносною, але веде нас до абсолютної. Тому 
треба вважати успіхом, якщо історик “проложил хоть какой-нибудь путь к точному уразумению, 
как было и почему так, а не иначе было то, что его предшественники понимали сбивчиво, он уже 
не напрасно трудился” [9, с. II]. Керуючись таким методологічним кредо, П. Куліш не видавав свої 
історичні твори та ідеї за істину “в останній інстанції”. Так, у передмові до “Истории 
воссоединения Руси” він зазначив, що дана праця є лише начерк того, як повинна бути написана 
історія Вітчизни. 

Отже, пізнання минулого духу народу як визначального фактору історичного процесу, є 
складною справою, вирішувати яку дослідник має діалектично поєднуючи засади романтизму, 
раціоналізму й позитивізму. Про це П. Куліш мову веде в одних і тих же творах різних періодів 
своєї творчості. Відтак,  твердження про те, що П. Куліш еволюціонізував від романтизму до 
позитивізму є,гна мій погляд  надуманим.  

Проте, підкреслюючи вирішальну безпосередню роль народного духу в історичному 
процесі, П. Куліш не ігнорує детермінації інших соціальних факторів, а також природного 
середовища. В українського мислителя національний дух сам є обумовленим різними суспільними 
причинами: економічними, політичним, правовим станом соціуму, його релігією і церквою тощо. 
В цілому ж народний дух визначається культурою. Зокрема, він упевнений, “що в Англії не право, 
не декрет, а культура знищила кріпацтво” [4, с. 383]. 

Оскільки дух народу все ж є, за П. Кулішем, основним джерелом суспільного поступу, то 
сам народ виступає як вирішальна рушійна сила історії. Український філософ засуджує існуючу в 
його час історичну науку, її творців, які “считая народным делом одно привилегированное 
сословие, занималось только его интересами, и лишь по отношению к этим интересам упоминали 
отрывочно о движении в низших классах” [10, с. 30]. П. Куліш вважав, що історики “никогда не 
должны терять из вида, что залоги грядущей жизни скрываются в народе...” [6, с. 183]. Народ є 
творцем не тільки матеріальних, але й духовних цінностей. Б. Грінченко зазначав, що “Записки о 
Южной Руси” П. Куліш написав “как наглядное доказательство духовного творчества народа” [2, 
с. 14]. Зокрема, П. Куліш у цьому творі прагнув показати, що народна пісня є взірцем для 
творчості композиторів за повнотою і щирістю висловлених в ній почуттів, за простотою форми. 
Він також не сумнівався, що “народ в своей совокупности есть самое нравственное существо, у 
которого лучше всего учиться деятельному благочестию” [7, с. 143]. 

П. Куліш виступає проти поділу народів на вибрані й другорядні. Саме  таку позицію 
займав певний час його друг М. Костомаров, відносячи українців до незначних народів. При 
цьому він керувався гегелівською схемою. П. Куліш, як прихильник гегельянства, не відкидав 
положення німецького філософа про те, що абсолютний дух по-різному втілюється в окремі 
народи, але вважав, що світовий розум не обділив жодного з них. Різноманітність змісту і форм 
втілення абсолютного духу, за П. Кулішем, є показником особливостей конкретного народного 
духу, який показує окремішність нації, але ж ніяк не її обраність, зверхність над іншими. У листі 
П. Куліша до М. Костомарова про це читаємо: “Разделения Вашего на избранных и неизбранных я 
не принимаю и боюсь, чтобы Вы не зашли с таким взглядом на историю в глубокий мрак... 
Благодать Божия всем дарована, и в каждом народе муж светлого ума и чистой воли может 
сделать много для его чести и будущего могущества (нравственного и вещественного)” [11, 
с. 115]. 

П. Куліш вважає, що для українського історика справою честі є висвітлення саме 
вітчизняної історії як оповіді про свій народ. Він докладає максимум зусиль, щоб зобразити 
український народ як окремішний, як такий, що має глибокі історичні корені, живе на своїй 
споконвічній території, створив свою національну культуру, мову. Українці це не якісь там 
малороси, як їх тоді величали, не гілка від великоросів, а оригінальний у всіх відношеннях етнос, 
доводить він. 

Щоб підтвердити це, П. Куліш досліджує походження українців з Древньої Русі. Він 
показує, як консолідувалися різні племена русичів у єдину народність, яка є предтечею 
українського народу. Пізніше М. Грушевський бере на озброєння цей принцип, детально 
показуючи генетичний зв’язок української народності з києворуською. П. Куліш підкреслює 
древність українців, розкриваючи етимологію слова “Україна” так: “Зовемо ми народ сей – звідки 
б він не взявся – українським, бо давно вже він живе на узграниччі двох великих народів, не 
мішаючись ні з одним, ні з другим, ані свого обличчя, ані свого духу не обміняючи” [4, с. 8 – 9]. 
Це народ високої сили духу [4, с. 322], цілісний і здоровий [4, с. 346]. За своєю “поезією й 
благородством звичаїв чи не перший у світі” [12, с. 84]. Особливою заслугою української нації 
П. Куліш вважав те, що вона, не маючи довгий час власної державності, “зоставшись без 
політичного, воїнського і наукового представництва, спромоглась видати з себе самобутню 
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літературу і затривожила непомалу силоміцних єдинителів Русі” [5, с. 580]. Мова тут іде про 
тривогу царизму, який забороняв українську мову й літературу в ХІХ столітті. 

Виходячи з такої характеристики українства, П. Куліш висловлює сподівання, що народ і в 
майбутньому не втратив своєї самобутності, і його поступ продовжиться на власному ґрунті: 
“Коли судилося йому розвиватися, то він розів’ється не так, як йому звелять навчені від 
чужоземців сусіди, а по-своєму, нікого, опріч самого себе, не маючи за взір і за моду” [4, с. 172]. 
Кожна нація для П. Куліша – це специфічний соціокультурний світ, який саморозвивається 
внаслідок різноманітної життєдіяльності людей, яких до цього спонукають інтереси. 

Проте П. Куліш аж ніяк не ігнорує дії зовнішніх факторів на певне суспільство, його 
творчості притаманне дослідження впливу на Україну сусідніх держав, які знаходилися на Сході й 
Заході, Півночі і Півдні відносно неї. На долю України сильно впливали держави-хижаки: 
Польща, Росія, Туреччина, які поневолювали український народ. Отже, несприятливе 
геокультурне положення України розглядається ним як важлива причина її нещасливої долі. Але, 
мислячи діалектично, П. Куліш не закриває очей і на позитивні аспекти культурно-освітнього 
впливу інших народів на український. На наш погляд, правильний висновок зробив Є. Нахлік, 
який досліджував дану проблему: “Попри суперечливі шукання, Куліш врешті-решт закликав до 
гармонійного поєднання в українців національного самобуття з культурними здобутками 
латинського Заходу і Візантійського, і навіть мусульманського Сходу” [13, с. 40]. Більше того, 
П. Куліш висунув гіпотезу про те, що геокультурне становище України в майбутньому 
перетворить її на своєрідний міст, що з’єднає східну й західну культури. У ХХ ст. подібну 
концепцію розробляє М. Хвильовий у своїй теорії “азіатського ренесансу”. 

Підкреслюючи вирішальну роль народу в історії, П. Куліш не ігнорував і значення видатних 
особистостей. У його розумінні видатні особистості – це лідери народу, котрі “справді бували 
чоловіколюбцями, справді убогому і старому запомогами, наставляли, обороняли” [4, с. 335]. 
Таких народ, якщо не в голові, то в серці пам’ятає вічно. Видатні особистості знаходяться на 
поверхні історії, тому дослідники найчастіше зводять історичне до опису їхніх діянь. Історія 
перетворюється в біографії видатних особистостей. При цьому забувають, що “за каждою 
выступающею на передний план фигурою непременно скрываются целые толпы фигур, которые 
сделали дело прежде, чем они совершили перед нами представительство свое. Тем собственно и 
интересна для нас каждая выступающая вперед личность, что она служит органом задних, 
остающихся для нас в полусвете, но могущественно на них влияющая...” [8, с. 253]. Отже, видатна 
особистість, за П. Кулішем, – це лідер, який слугує народові, виражає його інтереси, надії, може 
повести за собою маси в напрямку поступу людства. 

Таким чином, народний дух, у розумінні П. Куліша, є лише безпосередньою центральною 
причиною, яка рухає маси людей до поступу. Але без урахування соціальних, економічних, 
політичних, культурних, геоприродних чинників, свідомої діяльності видатних особистостей 
вчений-історик не зможе правильно дослідити минувшину. Кваліфікувати методологію цього 
українського мислителя як ідеалістичну на тій лише підставі, що він основним джерелом змін у 
суспільстві визнає народний дух, на мою думку, неправомірно. 

Враховуючи вищесказане, зробимо висновок, що П. Куліш у поясненні суспільного процесу 
фактичностояв на позиціях “теорії факторів”, як її тепер називають, пояснюючи хід історії 
комплексом причинно-наслідкових зв’язків. Багатофакторність історичного розвитку приводить 
до її багатовекторності й поліцентризму. Кожен регіон і народ, наставляє методологічно П. Куліш, 
маючи спільне з іншими, розвивається специфічно. Український філософ пропонує новий метод 
дослідження й написання історії, в основі якого лежить поліцентризм. Він звертає увагу на ряд 
історичних політичних центрів, якими були Варшава, Москва, Стамбул та ін. Одночасно з ними 
функціонували центри освіти – Вільно, Краків, Київ, Острог. Пізніше концепцію поліцентризму як 
складову рису поступу розробить І. Франко. 

Методологічні засади багатовекторного розвитку суспільства, розуміння поліцентризму 
соціального поступу, які притаманні П. Кулішу, дають підстави твердити, що він стояв в 
українській історіософії біля підніжжя переходу методології від лінійної до нелінійної, або до 
плюралістично-диференційованого погляду на історію 

На закінчення хочеться висловити свою солідарність з одним із кращих дослідників 
Кулішевої спадщини О. Шокалом, який писав: “Заглиблюючись у суть Кулішевих творів, мудра, 
правдива людина переконується, що Куліш зовсім не суперечливий, як намагаються й досі 
трактувати його представники тієї самої “ледачої інтелігенції”, а на диво послідовний у своїх 
високих спрямуваннях. Куліша не можна збагнути, трактуючи його думки на рівні ледачого, 
стуманілого недомисла, його феномен належить осягати ясним розумом і просвітленні серцем” 
[14, с. 24]. 
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В статье раскрываются основные принципы методологии, которыми 
руководствовался П. Кулиш при исследовании исторических процессов. 
Подчеркивается диалектическое единство его историософских начал относительно 
развития и функционирования общества. 

Ключевые слова: идеализм, интерес, историософия, культура, материа-
лизм, методология, личность, народный дух, прогресс, сердце. 

 

 

 

The article reveals the basic principles of the methodology of P. Kulish an his 
investigation of cultural processes. The dialectical unity of istoriosophic basis according 
the development and functioning of the society is emphasized. 

Key words: idealism, interest, istoriosophic, cultural, materialism, methodology, 
person, spirit, of the peoples, progress, heart. 


