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Н АН  України

Д ОпИ Тіантелеймон Куліш посідає уні
кальне місце в українському романтич
ному історіописанні: письменник, мис- 
литель-інтелектуал та провідник на
ціонально-визвольного руху і водночас 
оригінальний дослідник-аматор, який 
залишив в академічній історіографії 
яскравий, неповторний слід.

Історичні студії Куліша цікаві при
наймні з кількох перспектив. З одного 
боку, вони репрезентують його як чіль
ного представника романтичної історич
ної думки 40-50-х років XIX ст. З іншо
го — у поглядах зрілого Куліша спо
стерігаємо конфронтацію пізнього ро
мантизму, опертого на позитивістські 
вкраплення та цивілізаційно-культур- 
ницькі мотиви, з козакофільською візі- 
єю української історії раннього Куліша.

Зауважимо, що ця самобутня інте
лектуальна метаморфоза й нині пере
буває у сфері зацікавлень багатьох на
уковців, які пропонують різноманітні 
тлумачення.

Зазвичай переломною історичною 
студією в творчому спадку Куліша, яка 
ознаменувала докорінну метаморфозу 
його поглядів, вважають тритомну «Ис- 
торию воссоединения Руси» (далі ИВР) 
(СПб., 1874. -  Т. 1, 2; M., 1877. -  Т. 3). 
Ця праця високо цінувалася М. Гру- 
шевським, який наголошував, що поп
ри інтелектуальні вподобання її автора 
це «все-таки твір дуже талановитий, і 
дуже цінний навіть з науково-історич
ного (курсив М. Грушевського. -  О. Я.), 
дослідницького становища» [1].

Первісно ця студія була запланована 
як великий дев’ятитомний проект, що 
так і не був реалізований до кінця [2].
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Авторський список до другого, пере
робленого та неопублікованого видання 
«Истории воссоединения Руси» (далі 
ИВР-2) складається з 7 томів [3]. При
чому в останніх томах інтенсивно вико
ристано матеріал з іншої студії П. Ку
ліша «Отпадение Малороссии от Поль
ши (1340-1654)» (далі ОМП) [4].

Цю працю Куліш спершу розглядав 
як «вироблений фундаментально кон
спект до писання IV-ro і дальшого то
мів Истории воссоединения Руси», про 
що згадував у листі до Івана Пулюя 
З серпня 1878 р. [5]. Імовірно, у проце
сі роботи ОМП істотно розширилася. 
Тому автор вирішив видати її як само
стійну працю, але на перспективу про
довжував вважати частиною свого ба
гатотомного проекту.

Утім, навіть після видання ОМП він 
сприймав її як «програму майбутньої 
своєї роботи» [6], тобто оновленої вер
сії ИВР-2.

У процесі реалізації цього задуму Ку
ліш вносив певні корективи до загаль
ної конструкції багатотомника. Зокре
ма, у другому томі він повідомив про 
намір видавати окремо: зібрання дже
рел -  «Материалы для истории Воссое
динения Руси» (далі МИВР) (вийшов 
тільки один том у 1877 р .)та  бібліогра
фічних, критично-рецензійних матеріа
лів і розвідок, у тому числі інших авто
рів -  «Критико-библиографические ра
боты для Истории Воссоединения Ру
си» (не вийшло жодного тому) [7].

П. Куліш також підготував другий 
том МИВР до історії козацтва на почат
ку XVII ст., однак не зміг його опублі
кувати. У 1919 р. цей том планувала 
видати Українська академія наук, але 
безрезультатно [8].
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ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
І МЕТОДИКА ІСТОРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Крім того, через три роки після ви
дання перших двох томів ИВР погляди 
Куліша зазнали суттєвої еволюції. Про 
її масштаби можемо судити із вступної 
зауваги до першого тому МИВР, у якій 
він наголосив, що вважав би «істинним 
благополуччям дожити до другого ви
дання цих двох томів, щоб багато чого 
в них переробити, і тим зупинити ту 
шкоду, котру вони роблять людям, не
достатньо обізнаним у предметі моїх 
студій» [9].

В. Іконников з приводу авторських 
задумів П. Куліша справедливо заува
жив, що при «такому розподілі роботи 
та способі викладу природно очікува
ти, що головна праця автора розтяг
неться у нескінченість» [10]. Так і ста
лося: Куліш працював над ИВР-2 прак
тично до кінця життя.

Ідейною предтечею цієї студії Кулі
ша була його стаття «Первий період ко
зацтва од его початку до ворогування 
з ляхами», надрукована у львівській 
«Правді» в 1868 р. Ця розвідка вже то
ді вигідно різнилася від інших відтво
ренням ранньої історії козацтва на 
широкому соціальному та культурному 
тлі. У переробленому вигляді вона ввій
шла до першого тому ИВР [11].

Передусім варто зупинитися на ав
торських мотиваціях, проголошених Ку- 
лішем у тритомнику ИВР. Вони сфор
мульовані в дещо абстрактному, ідеа
лістичному вигляді. Автор наголошує, 
що пропонує цю працю для стверджен
ня «фабули історії південноруського 
світу» і для цього поступається своїм 
«досягненням ідеалу, виношуваного в 
думці» [12]. Тож спершу ніби йдеться 
про практичну, компромісну візію ук
раїнської історії.

Утім, далі Куліш із властивою йому 
категоричністю стверджує: «Не жага 
«суєт славиці», а жага духовної свобо
ди (курсив мій. -  О. Я.) змусила його 
представити свою роботу раніше мож
ливої для неї довершеності» [13]. Ця 
сентенція акцентує увагу на критич
ному потенціалі студії, на проголо
шенні інтелектуальних новацій. Адже 
йдеться про духовну свободу автора,

щонайменше про його звільнення від 
світоглядних пут.

Відтак студія П. Куліша розпочина
ється з формулювання установчих по
ложень, які демонструють його мірила 
вартості у світі історії, її рушіїв тощо.

Власне квінтесенцію своїх поглядів 
автор проголошує вже на першій сто
рінці твору: «Є щось виправдовуюче в 
тріумфі навіть і грубої сили над без
силлям її противників, якщо це тор
жество йде поступово та не змінює 
своєму характеру протягом цілого ря
ду століть. Видовище природи, в най- 
величніших і найменших її розмірах, 
заспокоює наше почуття, що обурю
ється супроти цієї думки, яка на кож
ному кроці являється нам у живих 
прикладах. Таке виправдовуюче своєю 
послідовністю торжество становить 
Русь щодо Польщі» [14].

В іншому місці праці автор вислов
люється ще категоричніше: «Сила -  
в історії єдине мірило значущості, ос
кільки вона знаменує життєвість, а 
життєвість означає право на життя, 
тобто -  незаперечну правду (курсив 
мій. -  О. Я.)» [15]. Отже, можемо кон
статувати натуралістично-позитивіст- 
ські ознаки в поглядах Куліша щодо 
інтерпретації цього поняття.

Варто зазначити, що протягом 50- 
60-х років XIX ст. «сила» розумілася 
Кулішем, переважно в морально-етич
ному сенсі, що відображувало його ро
мантичне світобачення. Кардинальні 
зрушення щодо інтерпретації цього 
поняття знаходимо в ИВР. З одного 
боку, цей термін визначається через 
традиційні морально-етичні категорії 
(«правда»). З іншого -  спостерігаємо 
натуралістичне тлумачення вказаної 
дефініції, наближення її до природни
чих категорій («життєвість»). Причо
му сама «правда» як одна з позачасо
вих цінностей романтиків визначаєть
ся через позитивістські «життєвість» і 
«поступовість».

Більше того, Куліш навіть риторично 
запитує свого читача: «Чому регулято
ром вимог, які ми висуваємо до історії, 
не зробити нам закон явищ біологіч-

ІСТООИЧНИЙ !1Г=7Ж N2 2 
Ж^рНДД ІУ ІІЖ  2006



шя від

ючина- 
іих по- 
мірила 
тощо. 
)ГЛЯДІВ 
ІЙ сто- 
уюче в 
ад без- 

тор- 
ЗМІНЮЄ 
ЭГО ря- 
в най- 
імірах, 
обурю- 
а кож- 
живих 
і своєю
ЇОВИТЬ

ІИСЛОВ-
?ила -  
;ті, ос
ість, а 
киття, 
курсив 
[О кон- 
гивіст- 
1 щодо

їм 50- 
мілася 
)-етич- 
зго ро- 
нальні 
цього 

одного 
через 

гегорії 
ігаємо 
азаної 
зодни- 
Іричо- 
ачасо- 
чаєть- 
ість» і

>рично
улято-
сторії,
їлогіч-

Між пізнім романтизмом та позитивізмом
(роздуми над «Историей воссоединения Руси» П. Куліша)

них, доступних спостереженню кожно
го, помітних?» [16]. Ця сентенція дуже 
нагадує висловлювання популярного 
англійського вченого-позитивіста Генрі 
Бокля [17], студії якого були вельми 
популярними в Росії у 60-х -  на почат
ку 70-х років XIX ст.

Цікавими є думки автора і щодо дос
лідницького інструментарію історика: 
«... минуле наше вимагає від нас такого 
повного у всіх подробицях вивчення, 
яке засвоєно методом природознавців 
(курсив мій. -  О. Я.); і що наше майбут
тя тільки тоді перестане бути для нашо
го розуму незрозумілою грою, коли на
ука історії, прикликавши на допомогу 
повний контингент людських знань, 
поставить перед нами факти нашого ми
нулого з такою певністю, з якою мате
матика ставить свої теореми» [18].

Вочевидь наведені цитати свідчать 
про своєрідні інтелектуальні впливи на 
творчість Куліша, а за великим рахун
ком -  про вкраплення позитивізму в 
його пізньоромантичному світобачен
ні. Відтепер історія сприймалася ним 
як система не тільки з морально-есте- 
тичними нормами, а й із природничи
ми та соціальними законами.

Вказані ідейні трансформації зви
чайно не були швидкоплинними. Нап
риклад, ще у розвідці 1862 р., вперше 
опублікованій Орестом Левицьким у 
1911 р., Куліш посилається на згадано
го Г. Бокля, зокрема наводить його те
зу про роль сили в житті класів [19].

Куліш вивчає й твори засновників 
позитивізму; так, у його нотатках не
одноразово знаходимо виписки з праць 
англійського філософа і соціолога Гер- 
берта Спенсера [20]. У записнику сере
дини 80-х років бачимо посилання на 
студії Г. Бокля, О. Конта, Г. Спенсера 
та американських позитивістів [21].

На позитивістські мотиви в творчості 
Куліша вказують і сучасні дослідники 
[22]. Наразі постає питання: як узго
джуються позитивістські впливи з його 
романтичним світосприйняттям?

Певний матеріал для тлумачення ці
єї інтелектуальної взаємодії міститься 
в сентенції Куліша про «суд історії»:

«на цьому суді історія робиться не по 
іншому почуттю, як по усвідомленню 
праведності життєвого начала порівня
но з началом не таким життєвим, -  
звичайно в області духу, а не матерії, 
в області ідеї (курсив мій. -  О. Я.), а 
не форми», -  наголошує Куліш [23].

Така констатація пріоритетності «ду
ху», «ідеї», зрештою метафізичні звер
нення до вічності дають вагомі підстави 
стверджувати, що автор ИВР залиша
ється істориком з романтичними цін
нісними орієнтаціями, скерованими на 
морально-етичні канони, хоча останні 
вже не сприймаються так беззастереж
но, як раніше. Навпаки, природничі 
правила слугують йому для вироблення 
нових духовних засад.

Окрім того, сентенція Куліша виявляє 
і його прагнення подолати козакофіль- 
ську апологію в історіописанні за раху
нок уведення нового позачасового міри
ла вартості -  натуралістичної, матері
альної «сили», що одночасно є виразом 
морально-етичних норм, духу. Вказані 
провідні оціночні критерії, звичайно, 
романтичні за сутністю, хоча і не поз
бавлені певних домішок позитивізму.

Це специфічне авторське тлумачення 
«суду історії» та української минувши
ни досить точно вловив і прокоментував 
М. Драгоманов: «... д. Куліш одступа од 
строго наукового методу, раз через те, 
що оберта історію в якусь судебну пала
ту, в котрій процеси історичні, майже 
цілком фатальні, розбираються по пев
ному юридично-моральному кодексу, ма
ючому абсолютну вагу на всі віки і на
роди (курсив мій. -  О. Я.), -  а в друге 
через те, що д. Куліш (як звичайно істо
рики Русі) судить пригоди нашої країни 
окремо од всесвітньої історії і без порів
няння з історією других народів» [24]. 
Таким чином, Драгоманов фактично 
вказує Кулішу на архаїчність його дос
лідницького інструментарію, зокрема 
на брак компаративістики, та обстоює 
думку про необхідність застосування ін
ших критеріїв для тлумачення світу іс
торії. «На все треба мати мірку еволю
ційну, відносну, а не абсолютну!» — на
голошує Драгоманов [25].
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Засадною рисою ИВР є й авторський 
розрив із тогочасною традицією укра
їнського історіописання, що робить йо
го студію ідейно опозиційною до праць 
колишніх наставників і друзів. Цю 
конфронтацію простежуємо в низці гос
трих, інколи образливих інвектив що
до творчості Т. Шевченка, М. Макси
мовича та М. Костомарова [26].

Не оминає Куліш і «Історії Русів»: 
«правдоподібними сказаннями про не
бувалі події та обставини, цей витвір 
темного фанатизму сповільнив розумін
ня міжнародних стосунків — не тільки 
Польщі та Південної Русі, але навіть 
цієї останньої та Русі Північної» [27].

Невипадково поява першого та дру
гого томів студії П. Куліша спричини
лася до суперечливої первинної реакції 
на неї з боку М. Драгоманова у 1875 р., 
що рішуче став на захист Т. Шевченка 
та українських учених [28]. Заразом 
Драгоманов вказав на цінний внесок 
автора у висвітлення ролі міщанства 
на ниві відродження Південно-Західної 
Русі ХУІ-ХУІІ ст. [29].

У вступному підрозділі «Несколько 
предварительных слов» Куліш фактич
но вводить читача до предмета своєї 
студії, окреслює канву викладу матері
алу, зокрема змальовує процес поль
ської колонізації та його основні риси. 
Саме з цієї перспективи автор визначає 
об’єкт історіописання -  історію Півден- 
но-Західної Русі, точніше тієї частини 
«руського світу» в контексті польсько- 
татарсько-московського пограниччя. 
Причому для нього «руський світ» є не 
стільки певною просторовою локаліза
цією, скільки суспільством, в якому 
панує вічове право, що уособлює пев
ний громадський ідеал [ЗО].

У рукопису до ИВР-2 автор навіть 
подає спеціальний розділ «Общий 
взгляд на воссоединение Руси», в яко
му постулює провідні положення свого 
історіописання. «Незалежність та ве
лич «нової для Європи та Азії держа
ви» ґрунтувалася на єдиновладді, яко
го марно прагнули київські, литов
ські, польські князі та королі, і яке 
довело свою життєву необхідність трі
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умфом над республіканськими, так зва
ними народоправними русько-литов- 
сько-польськими системами. Ці охо
ронно-політичні системи були непри
датними тоді, як для нашої руської, 
так і для литовсько-польської цілості, 
які б не були наші ідеали відносно 
руського майбуття — і тому-то політич
ний Р О З Р И В  того зв’язку, який Русь 
Південну одвічно з’єднав з Руссю Пів
нічною, привело їх шляхом життєвої 
необхідності до возз’єднання (підкрес
лення П. Куліша. -  О. Я.). Ось головна 
думка історії загальноруського життя. 
Вона слугує керівною ниткою в лабі
ринті протилежних єдиновладдю уст
ремлінь, на які, по-моєму, варто диви
тися як на вираз відцентрової сили в 
творенні Великого Руського Світу під 
всепереможною дією доцентрової си
ли», -  зазначає автор [31].

Таким чином, боротьба Південної Ру
сі з Польщею та наступне «возз’єднан
ня» з Москвою в розумінні Куліша -  
це боротьба не стільки двох «фізичних 
сил», скільки змагання відмінних мо- 
рально-етичних ідеалів, що випробову
ються «життєвою необхідністю». Варто 
наголосити, що автор сприймає кон
флікт в історії як духовну конфронта
цію на теренах віри, права, політики, а 
фізичне, матеріальне протистояння вва
жає лише відображенням, зворотною 
стороною ідейних змагань.

Процитований пасаж відображує уяв
лення Куліша і про історичний рух та 
його суб’єктів -  держави, народи, со
ціальні спільноти, зрештою ідеї та іде
али. Саме останні перевіряються на 
«життєвість» судом історії, що є вира
женням природного права.

Зауважимо, що Куліш навіть поді
ляв минувшину на історію подій та іс
торію думок. «Для історії подій най
важливіше достовірність події. -  заз
начає автор. — Для історії думок, від 
яких залежить сам хід та характер по
дій, важливим є не тільки фактичний 
бік явища, скільки те, як це явище 
вплинуло на виникнення відомих пе
реконань (курсив наш. -  О. Я.). Звід
си багато з того, що не можна спросту-
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Між пізнім романтизмом та позитивізмом
(роздуми над «Историей воссоединения Руси» П. Куліша)

вати розумово, робиться беззапереч
ним морально, і впливає на суспіль
ство сильніше, ніж достовірне» [32].

З цієї перспективи історичні інтер
претації Куліша досить часто є несподі
ваними, оригінальними, а інколи й па
радоксальними. Вони свідчать і про 
роздвоєність його ідеалу історіописан- 
ня, скерованого на багатовимірне від
творення суперечливого, фрагментар
ного та дискретного світу української 
історії, що спирається як на натураліс- 
тично-позитивістські, так і на мораль
но-етичні, ідеалістичні канони.

Про те, наскільки впливовими є на
туралістичні мотиви в історіописанні 
П. Куліша, свідчить його порівняння 
історичного значення К. Саковича та 
М. Смотрицького зі стрічковим агатом, 
який зазвичай підроблюють, щоб зро
бити привабливим і красивим [33].

Якими ж є критерії добору факто
графічного матеріалу в Пантелеймона 
Куліша як дослідника?

Насамперед це типова для романти
ків орієнтація на неповторні, унікаль
ні явища в контексті загального руху 
історичного потоку. Проте Куліш та
кож виявляє неабиякий інтерес до іс
торії держав, щоправда у досить спе
цифічному розумінні. Його найбільше 
хвилюють переломні моменти їх істо
рії з позиції зародження, становлення, 
занепаду та вмирання державних ут
ворень, зокрема зв’язок цих перетво
рень з духовним характером і власне з 
долею самих народів.

Утім, у розумінні автора критичні 
події в потоці історичного руху не є 
моментальними актами дії, які визна
чають буття чи небуття певної спільно
ти, держави або суспільства, що вла
стиво для історіописання більшості ро
мантиків. Він розглядає засадні явища 
і події в контексті минулих століть, 
зокрема з перспективи духовних, соці
альних, політичних та культурних сил, 
що спричинилися до появи відповід
них тенденцій.

Недаремно у викладі Куліша постає 
той контекст минувшини, що найпов
ніше відображає сутнісні риси того чи
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іншого суспільного стану, динамічні и 
суперечливі процеси в різних зрізах 
людського буття: війни, повстання, вій
ськовий побут, колонізація земель, ре
лігійні змагання, духовні та культур
ні перетворення, державна організація 
суспільства тощо.

Соціальна, економічна та культурна 
поверхня історичного руху і навіть гли
бинні процеси в політичній сфері для 
Куліша лише тло, яке більш яскраво 
відбиває та показує те, що відбувається 
за присудом історії в царині ідеї, духу. 
Відтак в інтерпретаціях історика поєд
нуються натуралістичні мотиви, що хи
мерно сполучаються з морально-етич
ними і релігійними нотками, повчання
ми й екскурсами.

Останні часто сприймаються як афо
ристичні вислови. Приміром, його дум
ка про історію як науку: «Брехня — не
минуча хвороба історії, ледве навіть ви
ліковна» [34].

Зауважимо, що частка фактографіч
ного матеріалу в авторському викладі 
відносно невелика, хоча Куліш і декла
рує необхідність повного та точного 
висвітлення минувшини. Натомість 
непропорційно значне місце відводить
ся його розумуванням, тлумаченням і 
коментарям. Відтак в оповіді домінує 
висвітлення певних тенденцій, а не кон
кретних подій чи фактів. Натомість 
емпіричні відомості здебільшого ілю
струють певні думки автора ИВР.

Куліш дотримується асиметричної 
техніки викладу матеріалу з переходом 
від однієї площини світу історії до ін
шої (від військово-політичної до еконо
мічної або культурної), з поляризацією 
проміжних узагальнень, з численними 
протиставленнями явищ, подій та фак
тів, з ретроспективними екскурсами то
що. Він упроваджує низку символіч
них образів з позачасовим значенням, 
а інколи і з біблійними мотивами: на
приклад, могили -  символ смерті та сла
ви [35], Україна -  земля обітована, що 
«тече молоком і медом», пограниччя 
як межа культур, межа держав і як 
простір, в якому сполучається фантас
тична плодючість [36] з неймовірною
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руйнацію, фаталізмом та надзвичайною 
звитягою людського духу.

Куліш не прагне рівномірного вис
вітлення різних зрізів минулого. Нато
мість він акцентує увагу на тих аспек
тах буття, які вважає важливими для 
відтворення рушіїв світу історії, пояс
нення перетворень та явищ тощо.

Така манера є не стільки даниною 
романтичному естетизму, скільки само
бутнім методичним прийомом для ви
явлення певних чинників, які сформу
вали те чи інше явище, зумовили пере
біг конкретної події тощо.

Саме з означеної перспективи Куліш 
висвітлює появу та побутування укра
їнського козацтва. Автор пов’язує його 
виникнення з протиборством, конфрон
тацією різних суспільно-політичних 
систем та ідей громадського буття в 
пограничному трикутнику між Поль
щею, Кримським ханством і Росією. 
Відтак козацтво постає в його кон
струкції української історії одночасно і 
як спільнота, і як ідеал.

Куліш уважає, що в козаччині вті
лювався ідеал рівноправності, який у 
різні часи української минувшини ре
презентувало віче, копа (автор називає 
його «віче без князя» [37]), рух право
славних братств та ін. Отже, у системі 
його поглядів козацтво розглядається 
як багатовимірне явище з різних пер
спектив і масштабів.

На думку історика, козацтво -  це не 
тільки сила, що протидіяла «азіатсько
му хижацтву» [38], а й своєрідний спо
сіб життя -  козакування. «Козакуван
ня було для них (козаків. -  О. Я.) не 
стільки лицарством, у сенсі покликан
ня, не стільки ідеєю соціальної відсічі, 
а тим менше реакцією політичною, 
скільки простим, буденним добуванням 
хліба насущного» [39].

При цьому Куліш генералізує влас
ні уявлення щодо козацького способу 
життя в лаконічних, афористичних 
формулах: «Козак і вбогість, козак та 
нужда — ці два поняття завжди мали 
близьку спорідненість» [40].

Водночас складні умови виживання 
на прикордонні кількох держав, фата

лізм і трагічно-катастрофічне сприй
няття життя, разючий контраст між 
показною зовнішньою веселістю, розва
гами та меланхолійністю внутрішніх 
відчувань, високим психологічним нап
руженням сформували своєрідне відчу
ження козацтва від навколишнього сві
ту з його звичними зацікавленнями, 
втіхами і благами, що найкраще вияви
лося в суворому й аскетичному запо
різькому побуті [41]. Відтак Куліш об
стоює думку, що вічна боротьба козац
тва за існування, подібно до тваринного 
світу, не тільки відчужувала цей стан 
від цивілізованого суспільства, а й зво
дила його інстинкти до найпростіших, 
найпримітивніших, розбійницько-гра
біжницьких, серед яких майже не за
лишалося місця для релігії [42].

Утім, у рецепції автора козацтво -  
не лише спосіб життя, а й «народний 
ідеал рівноправності в грубій формі» 
[43], ідеал «вільного життя» [44], ідеал 
відваги та молодецтва. Цієї тези він 
дотримується і в інших працях [45].

У функціональному плані Куліш роз
глядає козацтво як породження поль
ської культури, наріст у суспільному 
організмі Речі Посполитої на теренах 
східних кресів. Загалом існування ко
зацтва як стану («військово-промисло
вої корпорації») він співвідносить із по
бутуванням шляхти. На переконання 
автора, саме змагання «шляхетського 
духу» з «козацьким духом» значною мі
рою визначило спрямованість і перебіг 
польської та української історії [46].

«Ці дві сили, коронно-шляхетська 
та розбійницько-козацька, розвивались, 
падали й знову вставали паралельно. -  
пише Куліш. -  Вони порівну поділили 
між собою право сваволити та область 
експлуатації, але майже завжди випа
дало, що там, де перемагала одна, там 
втрачала інша. Доля держави і май
бутнє суспільства вповні залежали 
від того, яка сила залишиться більш 
життєвою (курсив мій. -  О. Я.): та, 
яка, очевидно, працювала для цивілі
зації та будувала державу, чи та, яка 
нібито прагнула повернути державу 
назад, і готова була вчинити з держа
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(роздуми над «Историей воссоединения Руси» П. Куліша)

вою, як сліпий Самсон з філістимською 
храминою» [47]. Тому історик кваліфі
кує «козацьку силу» як ворожу будь- 
якій державності [48], у тому числі на
віть щодо ідеї власного, «самостійного 
царства» [49], більш того, -  щодо са
мого «староруського духу» часів дота- 
тарської Русі, вільного від іноплемін- 
них домішок.

В авторському списку до ИВР-2 «ко
зацьке збіговище», що організувалося 
в республіку, розглянуто як продукт 
одночасно й Азії, і Європи [50]. Зага
лом Куліш однозначно характеризує 
козацтво як «розбійницьку корпора
цію», фактично прирівнюючи його до 
ханської орди чи інших степових ко
чівників [51]. У такому самому анти- 
козацькому дусі написана його розвід
ка 1877 р. [52].

Та найгостріші зауваги історика 
спрямовані супроти моральних засад 
існування козацтва як стану, що в ро
мантизмі традиційно вважалися неод
мінним атрибутом його духовного бут
тя, значущості на авансцені минувши
ни. «Козак уподібнювався птаху, який 
клав яйця в чужі гнізда або заривав у 
пісок. Його моральність визначалась 
вже одним його побутом. При його без
домності та байдужості до родини, дум
ка світу для нього не існувала... -  від
значає Куліш. -  Відкидаючи родинне 
начало, козак відкидав й начало сус
пільне... Козак жив за рахунок здобичі 
та для здобичі. Здобич і слава (курсив 
П. Куліша. -  О. Я.) в його мові були 
нерозлучні та оспівані в козацьких піс
нях як однаково моральні» [53]. Відтак 
автор знову вдається до акцентування, 
генералізації своїх спостережень про 
побутування козаччини в одному стис
лому виразі: здобич і слава.

Куліш гостро критикує романтичну 
героїзацію козаччини в українській іс
торіографії середини XIX ст. «Теат
ральні підмостки, з яких нам показу
вали українських героїв, не приваблю
ють нашого інтересу; за багато розпи
саними декораціями відчувається нам 
артистична вбогість», -  зазначає істо
рик [54]. Він не тільки розвінчує апо-

Істооичиийори' 
ж урим

логетичний образ козаччини, а фактич
но переглядає її історичну роль.

Козацтво в його розумінні виступало 
як «могутня руїнницька», але «мо
рально нікчемна» сила по відношенню 
до будь-якої спільноти та влади [55]. 
В авторському списку до ИВР-2 Куліш 
зазначає: «Козаки не мали не тільки 
релігійної, а й політичної мети в своє
му козацькому промислі» [56].

Загальний висновок П. Куліша ка
тегоричний: держава, яка дозволила 
на своїй території виникнути «кублу 
крайньої вольниці», приречена на кри
ваву боротьбу з нею і, зрештою, на за
гибель [57].

Утім, незважаючи на таку характе
ристику козаччини, автор відводить їй 
поважну роль у возз’єднанні Південної та 
Північної Русі. Він убачає заслугу коза
ків у важливій, хоча і тимчасовій функ
ції оборони «руського народу матері
ально» від турецько-татарської та поль
ської агресії [58]. Водночас козацтво 
було фізичною опорою духовенства в 
його устремліннях перейти під протек
цію московського самодержця [59], що 
спричинилося до неприродного союзу 
між ними [60]. З цієї перспективи Ку
ліш розглядає козацтво як «республіко- 
подібне», «зовнішньо дезорганізоване», 
«напівполітичне тіло», яке неусвідом- 
лено переходило на службу «руського 
возз’єднання» [61]. Таким чином, ко
зацтво в рецепції історика виступає як 
знаряддя, «матеріальна сила», за допо
могою якої й відбулося об’єднання Пів
денної та Північної Русі, і не більше.

Показовою в цьому сенсі є його оцін
ка ролі Б. Хмельницького: «Він не міг 
не приєднатися (курсив П. Куліша. -  
О. Я.У, його змусила до цього сила ре
чей, що викувала українську націю, 
і сама українська нація, яка почала 
вже і тоді проклинати його, як пізні
ше проклинала Мазепу», — зазначає 
Куліш [62].

Слід зазначити, що сам процес 
«возз’єднання» автор трактував як «по
етичний акт», духовний вибір, який 
відбувся задовго до фізичного втілення 
в історії [63]. Щодо Переяславського
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вибору козацької верхівки, то в іншій 
студії П. Куліш розглядає його як «од
ностайність розбійників, що рятували
ся від кари» [64].

Критику козакофільських версій 
української минувшини, передусім де
героїзацію самого «козацького духу», 
ідеалу його історичного буття спосте
рігаємо і в інших працях пізнього Ку- 
ліша [65]. Зокрема, в одній зі студій 
90-х років історик розглядає козацтво 
як «антидержавну силу» щодо грома
дянського суспільства [66].

Проте ці антикозацькі інвективи вже 
не справляли такого враження на сучас
ників, як поява ИВР. Зокрема, Б. Грін- 
ченко зазначав, що тритомна ОМП 
П. Куліша та кілька його статей в ро
сійських журналах залишилися прак
тично непоміченими, оскільки повто
рювали попередні думки автора [67].

Крім дегероїзації козацтва ИВР ви
являє й іншу рису Куліша як дослід
ника — розуміння гетерогенності сус
пільства. Адже на історичній арені, 
відтвореній ним, виступають не тіль
ки козацтво, шляхта та панство, а й мі
щанство, селянство, православне й ка
толицьке духовенство та інші соціаль
ні верстви й прошарки, які відіграють 
певні ролі.

Така замальовка соціальної площини 
світу історії істотно різниться від тра
диційних взірців романтичного історіо- 
писання, в яких спільноти подавалися 
як складова частина масового, колек
тивного героя — народу або в дихотоміч
ному плані: вищі стани -  низи, арис
тократія -  чернь і т. п. Виняток робив
ся тільки для козацтва, що вважалося 
загальнонародним репрезентантом, та 
його антагоніста — шляхти.

Цікавим видається й термінологіч
ний апарат ИВР, в якому одночасно 
побутують терміни, характерні для 
романтичного народництва, — «народ», 
«козацький дух», «шляхетський дух», 
«ідеал», «правда», «мораль» -  та їх по
зитивістські аналоги -  «громадянське 
суспільство», «корпорація», «клас», 
«поступовість», «життєвість» тощо. Во
чевидь вертикальне та горизонтальне

Історичний
журндл

структурування соціальної та політич
ної поверхні історичного руху потребу
вало від Куліша певних термінологіч
них новацій порівняно з романтичним 
історіописанням.

Утім, і звичні для романтичної істо
ріографії поняття автор переосмислює 
і трактує в іншому сенсі. Приміром, 
термін «народ», який Куліш у 40-х -  
на початку 60-х років XIX ст. застосо
вував у розумінні етнічної спільноти, 
колективної індивідуальності, в ИВР 
здебільшого тлумачиться як організм 
у природному та історичному середо
вищі, хоча іноді розглядається і як 
духовна спільність.

Принагідно зазначимо, що саме Ку
ліш у цій студії впровадив термін 
«возз’єднання», що застосовувався у 
працях його сучасників спорадично, до 
широкого вжитку. За радянських часів 
ця дефініція була ідеологічно канонізо
вана як концептуальне положення сум
нозвісними «Переяславськими тезами» 
ЦК КПРС (1954). Зазначена ідея стала 
наріжним каменем концепції Куліша 
про двоєдину Русь -  політичну єдність 
України та Росії.

Студія Куліша демонструє також йо
го амбівалентне ставлення до цивіліза
ції. Культурні досягнення асоціювали
ся у нього з поступом людства, який 
приходить до «народу шляхом еконо
мічного та розумового розвитку маси» 
[68]. Таке трактування цивілізації наб
лижалося до позитивістського принай
мні в абстрактному сенсі.

Водночас цивілізація сприймалася 
автором з перспективи споживача про
дуктів культури в українській минув
шині та тодішній сучасності. З цього 
ракурсу вона розглядалася як каталіза
тор деградації суспільної моралі, зане
паду віри тощо [69].

Відтак зміна перспективи у світо
сприйнятті Куліша істотно підважує, 
більше того, зводить майже нанівець 
позитивістські уявлення про поступо
вість, яку він визнає із суттєвими за
стереженнями тільки на високому рівні 
загальності (історії держав, народів-на- 
цій) у тривалій історичній перспективі.

«... Якщо 
світу, що р 
ХО М  сумнів 
протягом т 
го життя, 
фракціями 
хідному єв 
му: то істс 
кожного по 
ща, не мож 
а відповідн 
ної недовір 
пи, який З 
кий світ 3 1 
тора і хара 
час», -  зазі 
га є вельми 
амбіваленті 
щодо цивіл 

Отже, ре 
з реципієн1 
ється Кулії 
їнницькому 
буття («пр 
«старий ід< 
ється автор 
деструктиві 
[71]. Недар 
ріописанні 
ся: польсьі 
шляхта, мі 
російська ос 
турники ТО] 

У ИВР щ 
торських по 
відуального 
ті в історії 1 
ріописанні 1 
маловідома, 
ня колектиі 
дає своєрідї 
рає признач 

Таке ром 
нальної рол 
дається Кул 
домлює у в; 
порядковая: 
і тому не і 
як на збірні 
він. -  За ко 
ся на передь 
ховуються ц



ІІТИЧ-
■ребу-
логіч-
[ЧНИМ

і істо-
ІСЛЮЄ
[Іром, 
0-х -  
:тосо- 
ноти, 
ИВР 

анізм 
іредо- 
Іі як

е Ку- 
ермін 
вся у 
НО, до 
часів 
онізо- 
ї сум- 
зами» 
стала 
уліша 
щість

>Ж й о -
ііліза-
івали-
який

!КОНО-
иаси» 
ї наб- 
инай-

алася 
і про
гнув-
ЦЬОГО
аліза-
зане-

світо- 
ажує, 
іівець 
:тупо- 
т за- 
г рівні 
[ів-на- 
ктиві.

Між пізнім романтизмом та позитивізмом
(роздуми над «Историей воссоединения Руси» П. Куліша)

«... Якщо серед світу закаменілого та 
світу, що розвивається так рвучко шля
хом сумнівного для нас поступу, виник, 
протягом тисячоліття, світ самобутньо
го життя, який лише верхівками чи 
фракціями своїми уподібнюється і за
хідному європеїзму, і східному китаїз- 
му: то історія, яка визнає законність 
кожного політичного і суспільного яви
ща, не може заперечувати необхідності, 
а відповідно й розумності, тієї очевид
ної недовіри до поступу Західної Євро
пи, який характеризує великий русь
кий світ з часів першого його організа
тора і характеризує його навіть у наш 
час», -  зазначає історик [70]. Ця заува
га є вельми промовистою для розуміння 
амбівалентності авторських поглядів 
щодо цивілізації та поступу.

Отже, реальна взаємодія цивілізації 
з реципієнтом у певну добу сприйма
ється Кулішем у катастрофічному, ру
їнницькому сенсі. Причому архаїчність 
буття («природа руського племені», 
«старий ідеал християнства») тракту
ється автором як захисна реакція від 
деструктивних цивілізаційних впливів 
[71]. Недаремно носій культури в істо- 
ріописанні Куліша постійно змінюєть
ся: польська й ополячена українська 
шляхта, міське та хутірне міщанство, 
російська освічена монархія, царі-куль- 
турники тощо.

У ИВР простежуємо й переоцінку ав
торських поглядів щодо значення інди
відуального героя -  видатної особистос
ті в історії. Адже в романтичному істо- 
ріописанні постать — як визначна, так і 
маловідома, незважаючи на домінуван
ня колективного, народного духу, посі
дає своєрідне і неповторне місце, відіг
рає призначену тільки їй роль.

Таке романтичне розуміння персо
нальної ролі тієї чи іншої особи відки
дається Кулішем. «Кожний з нас усві
домлює у власній індивідуальності під
порядкованість незліченним впливам, 
і тому не варто дивитися на історію 
як на збірник біографій, -  попереджає 
він. -  За кожною фігурою, що з’явила
ся на передньому плані, неодмінно при
ховуються цілі юрби фігур, котрі зроби

ли справу перш, ніж вона здійснила пе
ред нами представництво своє» [72].

Відтак Куліш оцінює дії особи в 
світі історії у контексті магістральних 
інтелектуальних та соціокультурних 
впливів своєї доби. Це ще не позити
вістська детермінованість, але очевид
ний крок до неї.

Утім, автор не є послідовним і в цьо
му питанні. Зокрема, він обстоює (на 
прикладі коронного гетьмана Є. Жол- 
кєвського) думку, що визначні особис
тості наділені «дивовижним духом жит
тєвості», що визначає їх виняткову роль 
в історії всупереч обставинам [73].

Історіописання П. Куліша складно 
схарактеризувати якоюсь загальною 
універсальною формулою, особливо з 
перспективи дослідницького інстру
ментарію. Автор конструює об’єкт істо
ріописання -  «руський світ» у супереч
ливому сенсі як на пізньоромантичних, 
так і на позитивістських засадах. Пер
винною основою цієї конструкції є іде
альні складові (вічове право, «руський 
дух», ідеал тощо), які співіснують з на
туралістичними законами. Відтак ру
шії історії належать як до духовної, 
ідеальної сфери, так і до матеріально- 
фізичного світу, хоча визначальною 
вважається перша. Саме в царині духу 
відбуваються головні перетворення, які 
зрештою реалізуються в матеріальному 
просторі.

Показовим у цьому розумінні є по
няття «сили», яке репрезентує позити
вістські «життєвість» та «поступовість» 
і одночасно виказує перемогу роман
тичного «духу» (ідеї, ідеалу). Відповід
ний баланс між «силою» і «безсиллям» 
визначає перехід суб’єктів (Річ Поспо
лита, козацтво) з історичної арени в 
світ інобуття. За Кулішем, історія 
«руського світу» — це боротьба різних 
ідей (основ) буття, а, за великим рахун
ком, -  тріумф ідеї «возз’єднання» Русі 
Південної та Русі Північної.

Такі амбівалентні засади конструю
вання української історії П. Куліша 
виявляють його сильні та слабкі риси 
як дослідника. З одного боку, це бага
товимірне, часто поляризоване зобра-
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ження минулого у різних площинах 
(соціальній, економічній, політичній, 
духовній, культурній, церковній) та ра
курсах (польському, російському, по
части татарсько-турецькому), порів
няльне висвітлення різних соціальних 
спільнот, дегероїзація козаччини, то
тальна генералізація провідних ідей 
тощо. З іншого — гіперболізація руїн
ницької ролі козацтва і, як наслідок, -  
обстоювання русофільської версії ук
раїнської історії.

Автор фактично усуває з історичної 
авансцени колективного героя — народ, 
принаймні в тому вигляді, який по
бутує в романтичному історіописанні. 
Відтак одна з головних ірраціональних 
складових історичного буття в роман
тичній історіографії зазнає суттєвих 
перетворень. Натомість Куліш рельєф
но відтворює соціальну гетерогенність 
суспільства, диференціює ролі окремих 
станів і прошарків, тобто впроваджує 
елементи елітарного підходу в історич

ну реконструкцію. Однак історик усе ж 
зберігає пізньоромантичну орієнтацію, 
хоч і з позитивістськими включення
ми, зокрема прагне компенсувати таке 
вилучення введенням новітніх позача
сових, ідеальних мірил вартості («суд 
історії») та провідних ідей історичного 
руху («возз’єднання», польське куль
турництво тощо).

Поєднання пізньоромантичних і по
зитивістських підходів у дослідницько
му інструментарії Куліша виявляється 
в калейдоскопічному висвітленні то од
нієї, то іншої площини світу історії, в 
двоїстому тлумаченні низки дефініцій 
(«сила», «народ» та ін.), у суперечливо
му ставленні до ідеї поступу та цивіліза- 
ційних впливів в історії, які трактують
ся в моральному сенсі, в контексті зру
шень у царині культури, духу, в набли
женні до детерміністського тлумачення 
подій, але з перспективи ідеалізованої 
цілі «возз’єднання», у перегляді індиві
дуальної ролі особистостей тощо.
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SUMMARY
The late-romantic and positivistic approaches in the some historical works o f Panteleymon 

Kulish, known Ukrainian writer, thinker and scientist-amateur, are considered in this article.
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