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«ИСТОРИЯ РУСОВ ИЛИ МАЛОЙ РОССИИ»
(До 120-річчя з часу видання твору)

Доля твору, що відомий під назвою «История Русов или Малой России», в 
багатьох відношеннях цікава й загадкова. До цього часу, незважаючи на спроби 
багатьох дослідників, не встановлені точно час і місце його появи. Не розкрита 
й особа автора, хоч з приводу цього висловлювалися різні думки. Для їх обгрун
тування зібрано значний матеріал, але твердження, висновки, що до них приходили 
дослідники, не витримали критики.

Твір вважався політично небезпечним, був заборонений царизмом, а тому міг 
розповсюджуватися лише в рукопису. Однак і в такому вигляді «Історія Русів», як 
жоден інший рукописний твір, був широко відомий. Осип Бодянський у своїх спо
гадах писав, що незважаючи на заборону, ніяка інша книга не розповсюджувалась 
на Україні в такій великій кількості списків, як «Історія Русів» !.

Рукописний текст твору використовували і високо цінували К. Рилєєв, О. Пуш
кін, М. Гоголь, Є. Гребінка, Т. Шевченко та інші діячі культури Росії та України 
першої половини XIX ст. В літературі вже відзначалося, що погляди, висловлені в 
«Історії Русів» впливали й на творчість згаданих та інших письменників. Це саме 
можна сказати і про вплив твору на погляди таких різних за ідейним характером 
істориків, як Д. Бантиш-Каменський, М. Маркевич, М. Максимович, М. Костомаров, 
П. Куліш. Відчутний вплив його і на істориків пізнішого часу. Не можна не зга
дати і про те, що деякі положення «Історії Русів» знайшли своє відображення в 
програмних документах Кирило-Мефодіївського товариства.

Секрет популярності й успіху «Історії Русів» слід вбачати в прогресивності 
поглядів автора, в його прагненні зрозуміти суть історичного процесу й зробити 
певні висновки. Можна сказати, що це був перший на Україні твір з яскраво вира
женою передовою концепцією багатовікової історії народу. Вплив цього твору слід 
вбачати і в тому, що автор з прогресивних позицій оцінював події та явища, які 
відбувалися на Україні з найдавніших часів до початку 1769 р.

В справі поширення впливу, популярності і дослідження «Історії Русів» значну 
роль відіграло її видання в 1846 р. Осипом Бодянським.

Вже було кілька намагань видати «Історію Русів». Хотіли це зробити історик 
М. Устрялов, письменники О. Пушкін та М. Гоголь. І хоч усі спроби наштовхува
лися на заборону царської цензури, що особливо лютувала за Миколи І, за справу 
взявся відомий філолог, історик і письменник, близький друг Т. Шевченка Осип 
Максимович Бодянський. Робив він це, маючи підтримку прогресивних російських і 
українських діячів.

Незадовго до видання «Історії Русів» О. Бодянський був призначений секрета
рем «Императорского Общества истории и древностей российских при Московском 
университете». Напевно, перше слово в назві товариства, а також те, що його по
кровителями були впливові особи, пояснює те, що воно мало право власної цензу
ри. Цим скористувався О. Бодянський. Але й за таких обставин потрібна була гро
мадська й наукова мужність, сміливість, аби не злякатися переслідувань, що могли 
звалитися на голову видавця «Історії Русів». Згаданими якостями вченого й грома
дянина відзначався О. Бодянський.

В короткому вступному слові О. Бодянський писав про те, що громадськість 
давно чекала видання «Історії Русів». Згадав і про спроби видання цього твору. 
Маючи в своєму розпорядженні кілька рукописів, одібрав для видання най
кращий. О. Бодянський не тільки провів складну роботу, пов’язану з підготов
кою тексту до друку, але й став автором досить докладного коментаря під назвою 
«Подробный обзор Истории Русов», складачем досить вичерпного покажчика та «раз- 
нословия» — різночитання за іншими списками твору.

«Історію Русів» написано тодішньою літературною російською мовою, але вжи
ваються українські слова й вирази, що зумовлювалося самим об’єктом дослідження. 
В зв'язку з цим і дано пояснення ряду українських слів — «непонятных для велико- 
россиянина». Все згадане свідчить, що публікацію проведено на високому науковому 
рівні як в археографічному, так і текстологічному відношеннях.

За «определением» Товариства від 26 січня 1846 р. «Історію Русів» того ж 
року було надруковано в перших книжках органу Товариства — « Чтениях». Тоді ж 
видано твір і окремим відбитком (книжкою). Саме на сторінки цього окремого від
битку робитимуться надалі посилання в тексті.

Минуло 120 років від часу першого і єдиного видання «Історії Русів». Та не 
було людей, які б залишилися байдужими до прочитаного в ній. Видання «Історії 
Русів» стало початком нового етапу популярності твору та його вивчення. Написане

1 Чтения в Обществе истории и древностей российских, М., 1871, кн. 1, стор. 222.
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про «Історію Русів» в кільканадцять разів перевершує обсяг самого твору, що став 
об’єктом дослідження не тільки історіографів 2, але й літературознавців.

Існували і продовжують існувати різні оцінки не тільки твору загалом, але й 
окремих положень, концепцій, висунутих у ньому. Немає в історичній літературі єди
ної (хоч це і не обов’язково), вірніше сказати, науково обгрунтованої думки про 
класово-політичні погляди невідомого автора «Історії Русів». Та труднощі визнача
ються не стільки тим, що не з’ясовано особу й погляди автора, скільки більш важ
ливими причинами. Недоліки, слабкі сторони й необгрунтованість ряду тверджень 
щодо «Історії Русів» пояснюються надто малими результатами досліджень суспільно- 
політичного життя України наприкінці XVIII — початку XIX ст., тобто часу появи 
цього твору. Розглядати його, оцінювати локально, без зв’язку з суспільно-політич
ними подіями, ідейними устремліннями різних класів та груп тодішнього суспільста 
не можна, а недоліком ряду праць саме і є відсутність історичного підходу до оцінки 
та характеру твору.

В історіографії вже відзначалося, що автор «Історії Русів» допускає хроноло
гічне зміщення історичних подій, «вільно» поводиться з фактами. Подекуди окремі 
факти, а то й події, він брав не з джерел, а сам їх компонував. Робив це, як ска
зано в літературі, з метою «обгрунтувати» якесь своє положення, підтвердити від
повідний висновок. Такий підхід до подій і фактів можна пояснити тогочасним розу
мінням ролі та завдань історичної науки, а також її недосконалим станом. В цьому 
творі досить виразно виступають риси публіцистики в історіографії. Значною мірою 
такий підхід можна пояснити специфікою «Історії Русів», бо має цей твір чимало 
характерного для літературної розповіді, для художнього твору.

Самий жанр «Історії Русів» ніби підказує читачеві, що даремно шукати в ній 
вірогідності висвітлюваних подій та фактів. У творах такого характеру важливі відо
браження історичної правди, складності життя, соціальних та національних конфлік
тів певної епохи. Сила твору в тому, що вигадане не суперечить загальновідомим 
і найважливішим встановленим визначальним обставинам, що він відображає дух 
епохи, її основні риси.

В особі автора «Історії Русів» маємо випадок, коли письменник-історик силою 
свого таланту бачить глибше, мислить більш узагальнююче, ніж іноді ті, які мають 
дуже багато фактів з посиланням на архівні справи та аркуші, але для яких ці до
кументи не стають крилами для зльоту думки. При всіх фактичних неточностях, 
при всіх довільностях розповіді у автора «Історії Русів» більше точності, більше 
правди про історичний процес, ніж було в багатьох його сучасників, що нанизували, 
реєстрували факти, часто з метою виправдання порядків, приречених на відмирання 
та ліквідацію.

«Історія Русів» ще раз доводить, що історичні праці цінні не тільки фактичним 
матеріалом, але й закладеними в них ідеями, прагненням відповісти на питання, що 
виникають перед громадськістю.

Автор «Історії Русів» — людина певного часу, епохи — підходив до оцінки по
дій та явищ з ідеалістичних позицій. При цьому слід зазначити, що він не вважає 
існуючі порядки раз і назавжди ствердженими богом, а бачить їх історичну зміну 
і вважає це закономірним явищем. І не лише живою розповіддю про події, а й 
глибокою переконаністю уміє повести за собою читача. В зв’язку з цим слід згадати 
відоме положення про визначення рівня розвитку науки не тільки числом істориків
і кількістю підготовлених ними праць, але й, що не менш важливо, рівнем суспіль
ного інтересу до історичних знань. Саме таким інтересом, викликаним у читачів, 
своїм впливом на них «Історія Русів» займає своєрідне і досить визначне місце не 
тільки в українській, але й російській історіографії.

Говорячи про «Історію Русів», не можна обійти одну обставину. Автор твору 
жив і писав у часи, коли на голови прогресивних діячів сипалися тяжкі репресії з 
боку царизму. Ось чому автор сховався (закрився) за іменами двох відомих, але 
вже покійних на початку XIX ст., діячів — епіскопа білоруського, родом з України, 
Георгія Кониського та українського діяча XVIII ст. Гр. Полетики. Тяжкі обставини 
стали причиною вдавання автора до того, щоб, використовуючи історичні події дав
но минулого часу, сказати важливе для його сучасності. Саме тому устами видат
них діячів минулого викладаються думки, що турбували сучасників автора «Історії 
Русів». Сила «Історії Русів» полягала в ідеях, що їх вона несла читачеві. А ідеї 
ці не могли не впливати на мислячого читача.

Із змісту твору, його напрямку видно, що автор був людиною високоосвіченою, 
добре знайомою з тодішньою літературою і джерелами (головним чином літописни
ми) про Україну. Не з усіма твердженнями праць він погоджувався, бо «с сожа
лением должно сказать, привнесены некоторые нелепости и клеветы в самые лето
писи малороссийские», оскільки їх автори сліпо слідували за «бесстыдными и злоб
ливими» польськими й литовськими «баснословцами». Закінчуючи свою передмову,

2 Найновіший огляд літератури та її оцінка дана в книзі М. І. Марченка. Укра
їнська історіографія (з давніх часів до середини XIX ст.), К-, 1959, стор. 102—110.
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автор пропонував віддати українському народові та його вождям «за подвиги их и 
геройство должную справедливость». І, можна сказати, весь твір свідчить, що автор 
дотримується цього при викладі історичних подій та їх оцінці.

Твір проникнутий глибоким патріотизмом, любов’ю до рідного народу, до Укра
їни. І виявилися ці почуття в тому, що автор «Історії Русів» бачив творчу силу 
свого народу, радів з успіхів українського народу в боротьбі проти різних понево
лювачів за свої права, за незалежність і рівність. Автор вважав цю боротьбу спра
ведливою, законною, бо, за його словами, «всякое творение имеет право защищать 
бытие свое, собственность и свободу, и что к тому оно снабдено самою природою 
или творцем своим достаточными орудиями или способом» (стор. III). Прикладом 
відданості вітчизні він вважав життя й діяльність Богдана Хмельницького, який 
«отечество свое и народ так любил, что покоем своим, здоровьем и самою жизнию 
всегда ему жертвовал без малейшего роптания» (стор. 142).

Автор «Історії Русів» з великим сумом говорить у передмові про тяжкі випро
бовування, які випали на долю України. Він вважав, що «сия страна, как бы создан
ная или осужденная для руин, от частых нашествий иноплеменников, а еще частей- 
щих набегов и браней от народов соседних, и наконец, от непрестанных междоусобий 
и побоищ, претерпела всех родов разорения, губительства и всесожжения и, так 
сказать, обагрена и напоена кровию человеческою и покрыта пеплом...» (стор. I). 
І це не тільки слова передмови. Ця обставина історії розкрита в творі на багатьох 
сторінках.

Гостро засуджує автор зрадників батьківщини, зазначаючи при цьому, що зро
били вони це з егоїстично-корисних мотивів. Зрадниками називає він православних 
епіскопів, які погодилися на унію, бо за це одержували села з підданими (стор. 32). 
Писав він і про те, як українське панство, щоб зберегти свої маєтності та посади, 
спочатку перейшло в унію, а згодом у католицьку віру «отреклась и самой породы 
своей руской» (української) і не гірше польських панів «гнали преизлиха сей не
счастный народ» (стор. 41). Злим сарказмом таврує він козацьку старшину, яка по
годилася на ліквідацію в 1764 р. царицею Катериною II автономії України, бо спо
дівалася «соделаться на счет нации хорошими владельцами» (стор. 255).

В «Історії Русів» показано тяжку долю українського народу. Але в автора тво
ру це не викликає ненависті, ворожнечі щодо інших народів. Твір проникнутий гума
нізмом, ідеєю дружнього, добросусідського співжиття українців з сусідніми наро
дами. Устами свого любимого героя Богдана Хмельницького автор «Історії Русів» 
заявляє: «Союз и дружбу я готов держать со всеми народами, и никогда их не 
презрю, яко дара божественного и всему человечеству приличного» (стор. 96). У творі 
не один раз говориться, що українці з поляками повинні перебувати «як рівний з 
рівним, вільний з вільним», і що цей принцип був порушений польськими магнатами 
та єзуїтами.

Виклад історичних подій автор починає з єдності походження російського і 
українського народів, пишучи про спільність їх історичної долі (стор. І). Говорить 
і про те, що в українців «врожденная склонность к единоверцам и однородцам де
лала их всегда приверженными к народу русскому, или московскому» (стор. 43). 
Можна твердити, що в історичній літературі автор «Історії Русів» перший вважав 
входження України до складу Росії в 1654 р. не випадковістю, а історичною необ
хідністю, зумовленою ходом історичних подій (стор. 96—97, 115— 122).

Дух, напрям книги в багатьох відношеннях антикріпосницький. Автор виступає 
проти монархії за республіку3. Безперечно, що саме такі погляди знайшли схвален
ня й підтримку серед прогресивних кіл Росії й України, забезпечили популярність 
«Історії Русів».

Твір було написано в тяжкі роки царського й феодально-кріпосницького гніту. 
Виступаючи проти цього, автору довелося вдаватися до прийомів, якими можна 
було б прикрити свої симпатії та антипатії. Так, наприклад, засуджуючи сучасне 
йому кріпосництво (політичні його форми), він говорить про це в минулому. Ко
зацький полковник Іван Богун, «розповідаючи про кріпосницькі порядки в Росії, 
фактично малює становище XVIII й XIX ст. Полковник порівнює кріпаків з поло
неними та рабами (невільниками). Чоловіків, жінок з їхніми дітьми «по неведомым 
в мире правам и присвоениям» поміщики продають на торгу і в житлах, як худобу, 
а нерідко й на собак міняють (стор. 98).

Говориться в творі і про здирства духовенства. Згадуючи події кінця XVI ст., 
коли було встановлено ряд повинностей і поборів на користь попів, автор пише: 
«Сей мерзостный обычай, с тех пор вкравшийся, продолжается, по несчастию, и. до 
днесь, и попы, сверх установленных им доходов, делают свои бесстыдные вымога
тельства» (стор. 39).

Республіканські ідеї автора теж знайшли свій вияв у творі. Не раз на сто
рінках звучить засудження абсолютизму. Гетьман Богдан Хмельницький вважає, що 
монархічний лад це «самый опасный камень преткновения, на который все падшие

3 М. I. М а р ч е н к о .  Назв. праця, стор. 119—121.
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сокрушатся и восстать (піднятися.— Ф. Ш.) не могут» (стор. 97). Монархія, говорив 
гетьман,— ворожа «правам и обычаям народным, по которым они управляемы быть 
должны выбранными из себя всеми урядниками и самим гетьманом» (стор. 96).

Виступав автор «Історії Русів» і проти такої аристократичної республіки, як 
Річ Посполита, бо тут «самые Сеймы народные не что иное были, как твари магна
тов и духовенства, подобранные ими и их партиями...» (стор. 39). Автор ніби гово
рить про минуле, але засуджує порядки управління свого часу, коли пише, що хри
стиянські клятви — це маски, під якими «скрываются коварства», предательства и всех 
родов неправды, и самые их важные действия, называемые политикою и министе- 
риею, суть один искусный обман», і чим вони більші і шкідливіші, тим частіше про
відників цього вважають розумними і великими (стор. 118). Немає в автора книги 
захоплення існуючими порядками.

При цьому слід зазначити, що як погляди, так і думки, спрямовані проти крі
посництва й монархії, за республіку, не виникли одразу і не могли бути в усьому 
послідовними. Вони певний час перебували в стадії становлення. І здається, що в 
«Історії Русів» переплітаються стихійний протест проти кріпосництва й монархії, 
прославлення республіканського ладу з першими кроками усвідомлення необхід
ності цього.

В. І. Ленін писав про «три покоління, три класи, які діяли в російській рево
люції»4. Першим поколінням були дворянські революціонери. До їх числа відносяться
О. Радіщев та декабристи. Час виникнення книги, погляди, що в ній пропагуються, 
свідчать про те, що на цьому етапі революційного руху в Росії певне місце займає 
«Історія Русів». Трактовка проблем історії України тут подається в тісному з в ’я з к у  
з  історією Росії. І це не тільки одна з характерних рис «Історії Русів». В ній зна
йшла свій вияв єдність у поглядах передових людей Росії та України наприкінці 
XVIII — початку XIX ст., Можна стверджувати, що саме цей аспект у вивченні 
«Історії Русів» дав би можливість не тільки по-новому підійти до оцінки ряду 
положень, висловлених у творі, але й сприяти більш вичерпній його характеристиці 
як пам’ятки певної епохи.

Документи епохи не зникають разом з нею, а залишаються як її надбання. Ті
з них, де знайшли своє відображення передові ідеї, не старіють, їм час надає нової 
цінності. Багато прогресивних діячів минулого зверталися до «Історії Русів», бо 
знаходили в ній ідеї їм співзвучні. Цей твір є одним із етапів розвитку суспільно- 
політичної думки не тільки на Україні, але й в Росії.

Настала пора перейти від окремих екскурсів про «Історію Русів» до моногра
фічних досліджень. І, безумовно, важливу роль у цьому повинно відіграти нове на
укове видання твору.

Ф. П. ШЕВЧЕНКО

1

4 В. І. Л е н і н .  Твори, т. 18, стор. 13.


