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УДК 930.1:(477-25) “ХIX/XX” 
 

Наталка Пазюра 
 

КИЇВСЬКА ІСТОРИЧНА ШКОЛА: 

АНДРІЙ ТА МИКОЛА СТОРОЖЕНКИ 
 
 
Характеризуючи розвиток української історичної науки до-

слідники особливу увагу звертають на другу половину ХІХ ст., 
оскільки цей період позначився піднесенням ролі історичних 
знань у суспільній свідомості, становленням національної ідео-
логії, а також зародженням і трансформацією перших на теренах 
України наукових шкіл. Їх наявність та взаємодія є «запорукою 
повноцінного розвитку науки та процесу пізнання, що вияв-
ляється у висуненні альтернативних підходів до розв’язання 
дослідницьких проблем та створенні рівних можливостей для 
вчених проводити апробацію власних концептуальних побудов 
у вільних від ідеологічного контролю та забобонів суспільної 
свідомості наукових дискусіях»1.  

Зокрема, це стосується й Київської історичної школи, яка 
постала під проводом В. Антоновича. Інтерес до історії її ста-
новлення та функціонування давно переріс у широке студію-
вання і висвітлений у численних публікаціях. Початковий етап 
дослідження цього питання представлений переважно спога-
дами, некрологами та розвідками вихованців В. Антоновича, у 
яких головна увага зосереджена навколо визначення його місця 
й ролі у організації цього об’єднання вчених2. Сучасні до-
слідники вийшли на рівень теоретичного осмислення і у своїх 
працях визначають ідейно-політичні та методологічні позиції 
Київської історичної школи, її теоретичне підґрунтя, концеп-
туальний зміст та функціональні складові3.  

Окрім освітньої та дослідницької функцій, Київська істо-
рична школа виконувала важливу комунікативну роль. Її слід 
розглядати як своєрідний майданчик для обміну знаннями, ідея-
ми, підходами, стилями дослідницької роботи та мислення, який 



 7

об’єднував кілька генерацій вчених. У межах цього простору 
шляхом обміну інформацією, поєднання аматорського і фахо-
вого досвіду та забезпечення наукової конкуренції створювався 
сприятливий мікроклімат, який впливав на формування профе-
сійних істориків, підвищував їх інтелектуальний рівень. Із цієї 
перспективи значний інтерес викликають політичні та інтелек-
туальні трансформації тих діячів, які свого часу формувалися у 
середовищі наукової школи, змінивши потому свої світогляді та 
наукові орієнтири.  

Відтак дослідження зв’язку братів Андрія (1857–1939/?) та 
Миколи (1862–1942/?) Стороженків з Київською історичною 
школою є актуальним. По-перше, це питання ніколи не було 
предметом окремого розгляду; натомість імена цих осіб фраг-
ментарно згадуються вченими у межах досліджень цього не-
формального об’єднання. По-друге, розгляд цього аспекту є 
необхідним у межах відтворення життєписів братів Сторо-
женків, які брали активну участь у науковому та суспільно-
політичному житті України кінця ХІХ – початку ХХ ст. При 
цьому хотілося б наголосити ще на одному із аргументів на 
користь нашої розвідки. Мова йде про еволюцію суспільно-
політичних поглядів А. та М. Стороженків від поміркованого 
українства у бік російського націоналізму, що робить їх виклю-
ченням серед інших послідовників В. Антоновича, які міцно 
трималися проукраїнської позиції. У цьому плані долю Сторо-
женків – як антиподів школи – розділив відомий історик І. Лин-
ниченко, який свого часу заперечував існування самостійної 
української культури та категорично засуджував прагнення 
України до окремішності, у якій вбачав загрозу для всього 
слов’янства4. 

Входження братів Стороженків до середовища Київської іс-
торичної школи відбулося через університет св. Володимира. 
Протягом 1875–79 рр. на історико-філологічному відділенні 
цього закладу навчався А. Стороженко, однак говорити про 
який-небудь вплив на нього з боку В. Антоновича у ці роки не 
доводиться. Упродовж навчання він був підопічним професора 
слов’янської філології О. Котляревського, що визначило напря-
мок його наукових інтересів та тематику перших робіт. 
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Університетський товариш Андрія А. Степович згадував, що 
досить часто вони засиджувались у бібліотеці свого вчителя до 
глибокої ночі5. Про свої зустрічі з Стороженком у оселі О. Кот-
ляревського згадував у своєму щоденнику й О. Кістяківський6. 
У 1879 р. факультет затвердив його кандидатом по слов’яно-
російському відділенню із золотою медаллю за роботу «Нарис 
літературної історії Зеленогорського та Краледворського руко-
писів». У 1879–81 рр. А. Стороженко перебував стипендіатом 
факультету для підготовки до професорського звання, однак 
через передчасну смерть О. Котляревського магістерську дисер-
тацію на тему «Польсько-латинський поет другої половини 
XVI ст. С. Ф. Кленович» захистити йому так і не вдалося. Як 
результат наміри Стороженка залишитися в університеті закін-
чилися невдачею, хоча цього дуже хотів О. Котляревський, та й 
В. Антонович вважав його «досить поважним, чесним і бажаним 
викладачем»7. Такі обставини зумовили його переїзд до Пере-
яслава, де він почав працювати у місцевій земській управі, не 
пориваючи із науковою роботою. 

У жовтні 1881 р. на одному із засідань Історичного това-
риства Нестора-літописця А. Стороженко виступив із доповіддю 
як «посторонній відвідувач», після чого був обраний його 
членом та відіграв помітну роль у його діяльності8. Саме на цей 
час припадає входження А. Стороженка до тогочасного нау-
кового співтовариства, формування його суспільно-політичних 
поглядів та окреслюється коло творчих знайомств. Безперечно, 
що В. Антонович мав до цього пряме відношення, оскільки на 
той час був генератором ідей, організатором творчого процесу 
та провідником тогочасного наукового життя.  

Не буде перебільшенням сказати, що саме під впливом сере-
довища Київської історичної школи та у поєднанні з родинними 
традиціями у А. Стороженка формується науковий інтерес до 
минувшини України XVI–XVIII ст., яку він, лишаючись вірним 
своєму університетському наставнику, розглядав у контексті до-
слідженні історії Польщі. 

Наукова спадщина вченого дозволяє виокремити основні 
напрямки його досліджень, одним із яких було краєзнавство, 
зокрема історія рідної Полтавщини. Його слід розглядати не 
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лише як індивідуальний прояв регіонального патріотизму, а і як 
напрямок, на формуванні якого позначився вплив В. Антоно-
вича та інших колег. Показовим у цьому відношенні є лист 
А. Стороженка до молодшого брата Миколи, у якому він писав: 
«Когда я был в Киеве и виделся у тебя на фестивале с 
Антоновичем, то он обещал прислать мне через тебя программу 
вопросов для собирания географических сведений о селах Пере-
яславского уезда. В канун марта я буду иметь несколько более 
свободных от службы дней и мог бы кое что сделать по этой 
теме. Поэтому будь так добр, напомни Антоновичу об его обе-
щании и перешли мне программу тотчас по получении от 
него»9. У наведеному уривку слід звернути увагу на два мо-
менти. По-перше, під «фестивалем» скоріш за все Андрій мав на 
увазі влаштований у домі батьків вечір, присвячений 25-річчю 
виходу у журналі «Основа» «Моєї сповіді» В. Антоновича, яка 
знаменувала собою його остаточний перехід до українства. Ця 
подія зібрала учнів та знайомих професора, зокрема були при-
сутніми М. Дашкевич, П. Житецький, О. Лазаревський, О. Ле-
вицький, І.Линниченко, В. Науменко та ін.10 Це, своєю чергою, 
сприяло налагодженню особистих та професійних взаємин.  
З іншого боку, цей лист дозволяє говорити про вплив В. Анто-
новича на формування наукових зацікавлень А. Стороженка та 
спрямування його наукових пошуків. Можна припустити, що 
Стороженко мав намір підготувати нарис історії Переяславської 
землі, який був би продовженням серії територіально-обласних 
досліджень українських земель учнями В. Антоновича. Цьому 
певною мірою могла б сприяти і його робота у статистичному 
бюро Переяславської земської управи. Це припущення ґрун-
тується на підготовці вченим ряду статей та заміток на від-
повідну тематику, більшість яких була опублікована на сторін-
ках «Киевской старины». Він приділив увагу початкам історії 
Переяслава, сторінкам соціально-економічного та релігійного 
життя регіону, ввів до наукового обігу значний масив актового 
матеріалу11. У 1900 р. побачила світ книга «Очерки Переяслав-
ской старины: исследования, документы и заметки», яка вміс-
тила у собі напрацювання А. Стороженка з історії краю, втім це 
не було комплексним і цілісним дослідженням, як, приміром, 
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робота В. Ляскоронського «История Переяславской земли с 
древнейших времен до половины XIII ст.» (К., 1897), а відтак її 
не можна розглядати як традиційне обласне дослідження учнів 
Київської історичної школи. Варто сказати, що вченим зроблено 
значний внесок у дослідження вказаної місцевості, хоча деякі 
його висновки, зокрема щодо визначення місця проживання 
переяславських торків та їх значення для південно-руської істо-
рії, не уникнули гострої критики12.  

Не меншу увагу А. Стороженка привертала історія україн-
ського козацтва, яка була розроблена ним у ряді статей та за-
міток. Підсумком досліджень у цій царині слід вважати працю 
«Стефан Баторий и днепровские козаки. Исследования, памят-
ники, документы и заметки» (К., 1904), яка відображає погляди 
автора на витоки і сутність українського козацтва. Характерним 
є те, що ця книга задекларувала чіткі розбіжності у його по-
глядах та позицією представників Київської історичної школи, 
до середовища якої він належав. Зокрема, А. Стороженко піддав 
критиці погляди своїх колег, котрі вбачали у дніпровських 
козаках осілий землеробський стан, що володів землею на пра-
вах общинної власності, та був наділений самоуправлінням у 
адміністрації та суді. Можна припустити, що вчений мав на 
увазі працю І. Каманіна «К вопросу о козачестве до Богдана 
Хмельницкого», автор якої, з’ясовуючи зародження козацького 
землеволодіння, стверджував, що козаки отримували землю на 
правах приватної власності13. З цього приводу А. Стороженко 
наголошував на відсутності джерельного підтвердження виді-
лення землі козакам і на противагу апелював до висновків 
М. Любавського, згідно з якими козаки спочатку були відхо-
жими промисловцями, котрі шукали заробіток на стороні, най-
частіше у степовій зоні, а згодом колонізували цю територію, 
зберігаючи свою військову й общинну організацію14.  

До того ж А. Стороженком була піддана критиці позиція 
вчених Київської школи, які, будучи за його словами «непри-
клонными народниками», вважали вічевий принцип і принцип 
широкого демократизму та рівності політичних прав провідною 
ідеєю всієї малоросійської історії. Не важко здогадатися, що 
головним «обвинуваченим» у цьому питанні виступає сам 
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В. Антонович, оскільки саме ці висновки лежать у його відомій 
книзі «Про козацькі часи в Україні». На думку вченого, це 
твердження суперечить дійсності, оскільки до часу С. Баторія і в 
його епоху козаки являли собою неосілий, бродячий люд, пере-
важно несімейний, розбещений і норовливий та відстоював 
думку, що козаки – не залишки давньослов’янських вільних 
общин на пограниччі руської осілості, а озброєні артілі про-
мисловців15. 

Книга ґрунтується на значному масиві актового матеріалу 
Варшавського головного архіву давніх актів, матеріалах бібліо-
тек ординацій Красінських та Замойських, а також колекції 
документів Київської археографічної комісії. Основні висновки 
Стороженка базуються на творах Я. Красінського, І. Бєльського, 
П. Пясецького, С. Грондського, С. Твардовського, Б. Папроць-
кого, Р. Гейденштейна та інших польських дослідників. Однак, 
автор не брав до уваги доробок вітчизняних учених. Це, своєю 
чергою, було закидом йому з боку І. Крип’якевича, який у своїй 
рецензії на книгу зазначив, що дослідник уникає аналізу істо-
ріографії проблеми та, окрім закидів на адресу київської істо-
ричної школи, зовсім не вказує жодної із її праць на цю 
проблематику, ігноруючи до того розвідку про історію козач-
чини М. Грушевського16. Як виняток, можна навести лише по-
одинокі поклики А. Стороженка на «Материалы для истории 
возсоединения Руси» П. Куліша та згоду з твердженням остан-
нього про те, що ніякої реформи козацтва за часу С. Баторія не 
було17. Згадуваний М. Грушевський теж зазначав, що вказана 
монографія «написана взагалі дуже претенсіозно, з становища 
польсько-культурницького, в дусі Куліша»18. Цю думку поділяв 
і Д. Дорошенко, зазначаючи, що монографія «Стефан Баторий и 
днепровские козаки…», як й інші праці цього вченого, були 
написані під сильним впливом польської історіографії з наго-
лошенням особливої державно-культурної місії Польщі на укра-
їнських землях19.  

Пропольські симпатії А. Стороженка можна прослідкувати і 
в інших його працях, зокрема крізь характеристики державних 
та суспільно-політичних діячів. Приміром, польський король 
зображений як людина широкого розуму, зріла у своїх суджен-
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нях, досвідчена у справах і надзвичайно красномовна20. Запо-
розький гетьман Я. Оришовський постає перед нами вмілим 
керівником та дипломатом. Яскравими у цьому відношенні є 
студії А. Стороженка про київського біскупа Й. Верещинського, 
який наприкінці XVI ст. пропагував ідею боротьби з турецько-
татарським світом за допомогою козацтва. Говорячи про його 
діяльність, історик особливо підкреслював роль біскупа у засе-
ленні Фастова та околиць, характеризував як людину дуже 
освічену, прекрасно володіючу пером21.  

Відтак такі оцінки є досить разючими у порівнянні з козацт-
вом як бунтівної руйнівної зграї у цілому й окремими харак-
теристиками його очільників зокрема22. Кажучи про особисті 
риси провідників козацтва, А. Стороженко зазначав: «…Ні лю-
бові до батьківщини, ні прагнення до впорядкування її побуту, 
ні яких-небудь політичних ідеалів не знаходимо ми у тодішніх 
малоросійських діячах за виключенням гетьмана Петра Доро-
шенка. Одні лиш егоїзм і ненаситна жадоба до збагачення 
змушували їх піддаватися небезпеці війни й добиватися того 
становища, яке найбільш могло задовольнити ці інстинкти по 
тодішньому порядку речей – гетьманського сану»23. Навіть, 
здавалося б, загалом позитивна характеристика І. Сірка, який, на 
думку А. Стороженка, був найяскравішим виразником потреб, 
бажань і настроїв запорозького товариства, принижується згад-
кою про те, що він був безграмотним24. Не оминув негативної 
оцінки й гетьман Д. Дорошенко, який зображений автором як 
егоїст, який дбав лише про свій інтерес25. 

Незважаючи на тенденційність у використанні наявних істо-
ріографічних праць, вчений використовував значний масив дже-
рел, актовий матеріал, широко залучав та порівнював дані 
археології та етимології, гідронімії та топонімії. Любов до-
слідника до першоджерел яскраво відображена у листі до 
молодшого брата Миколи: «Только один вечер посвятил изу-
чению того места Ипатской Летописи, где передается столк-
новение Изяслава с Юрием под Переяславом. Какой восхи-
тительный памятник эта наша старая Киевская Летопись! Я не 
могу ее без восторга читать, хотя читаю уже вероятно, в десятый 
раз. Место это – одно из самых важных для истории старого 
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Переяслава, которую я думаю когда-нибудь соорудить»26. Ці 
рядки певною мірою перегукуються із словами іншого учня 
В. Антоновича – П. Голубовського, який зазначав: «Летопись, 
летопись и летопись, – вот куда должен обращаться историк, 
изучающий древнейший период русской истории»27.  

Становлення М. Стороженка як історика також пов’язано із 
навчанням у Київському університеті та знайомством із В. Ан-
тоновичем, який мав значний вплив на формування його нау-
кових інтересів. Стороженко згадував, що слухав три універ-
ситетські курси професора, а саме «Історію Великого князівства 
Литовсько-Руського», «Історію малоруського козацтва» та 
«Джерела для історії Південної та Західної Русі». Вочевидь, 
лекції справили на нього дуже позитивне враження, яке добре 
закарбувалось у його пам’яті, адже на схилі літ він зазначав: «Се 
не була якась риторична, заздалегідь складена промова, а 
приязне ласкаве оповідання старішої досвідченої людини для 
молоді про те, що він повичитував по тих літописах, хроніках та 
актах про минуле життя рідного краю, як воно надрукувалося у 
його мозку та з’являлося перед його духовими очима крізь 
«призму» історичної критики»28. У своїх спогадах учений зга-
дував, що із наближенням вибору теми «кандидатської роз-
прави» мав намір писати роботу по історії Волині, як П. Іванов 
та О. Андріяшев, однак В. Антонович рекомендував підготувати 
дослідження на матеріалах Київської археографічної комісії29. 
Зокрема, передбачалось доопрацювати вступну частину до дру-
гого тому редагованого ним «Архива Юго-Западной России», 
присвяченого шляхетському самоврядуванню на Правобережній 
Україні у другій половині XVII ст. Втім, складність архівної 
роботи не дала такої можливості і як компроміс було прийнято 
рішення про написання дослідження на тему «Історія східного 
питання» під керівництвом В. Іконникова. У 1886 р. М. Сторо-
женка було затверджено кандидатом історико-філологічного 
факультету по історичному відділенню. Протягом 1887–89 рр. 
він був своєкоштним стипендіатом для підготовки до профе-
сорського звання, яке було присуджено йому у 1888 р. Санкт-
Петербурзьким університетом. У той же час магістерська робота 
«Западно-русские провинциальные сеймики во второй половине  
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XVII века: Исследование по архивному материалу» (К., 1888) 
викликала ряд критичних зауваг. Широку і розлогу рецензію на 
неї підготував С. Бершадський, у якій відзначав однобічність 
праці, обмеженість у відборі актового матеріалу у той час, як за 
межами дослідження лишився значний масив як неопубліко-
ваних, так і опублікованих документів (зокрема видань Вілен-
ської археографічної комісії), що своєю чергою зумовило повер-
ховість та недостатню аргументованість висновків, частина яких 
була спростована30. Серед інших слід згадати про відгуки на 
книгу М. Грушевського та І. Новицького31. 

Аналізуючи магістерську роботу М. Стороженка сучасний 
дослідник В. Ульяновський засвідчив, що у своїх висновках 
учений наслідував ідеї В. Антоновича, зокрема щодо критики 
шляхетського стану та загострення соціальних суперечностей. 
«Однак, – зазначає дослідник, – він запровадив ці ідеї до своєї 
книги без особливої професійної винахідливості, доволі прямо-
лінійно й неартикульовано… Складні соціальні процеси… ви-
світлені ним схематично і поверхово»32.  

Загалом науковий доробок М. Стороженка рясніє значною 
кількістю археографічних публікацій, в основі яких лежать 
документи, виявлені ним під час роботи у Київському цент-
ральному архіві давніх актів, у приватних архівних колекціях, 
зокрема яготинському архіві кн. М. Рєпніна. Там було знайдено 
матеріали Д. Бантиш-Каменського та А. Чепи, рукопис «Гус-
тинського літопису» та рукопис А. Шафонського «Топогра-
фическое описание Черниговского наместничества» та ін.33 
Попри велике фактологічне значення публікацій, стиль автора є 
розповідний, обмежений авторським самовиявом, що ускладнює 
аналіз його творчості на предмет бачення української минув-
шини. На думку В. Ульяновського, саме цим характеризується 
його відмінність від школи Антоновича та зумовлює той факт, 
що його наукова спадщина не викликала особливого зацікав-
лення історіографів34. 

По отриманню ступеня приват-доцента М. Стороженко сту-
пає на освітянський шлях, якого міцно тримається все своє 
життя. Зокрема, протягом 1889–92 рр. він присвятив себе інс-
пекторству народних училищ Чернігівської, а з 1892 р. – Київ-
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ської губерній. У 1895 р. його було призначено директором 
Четвертої, а 1909 р. – Першої київських гімназій. 

Призначення суттєво змінили соціокультурне оточення 
М. Стороженка; особливо це стосується Київської Першої Олек-
сандрівської гімназії, яка була своєрідним форпостом імперської 
політики. На зміну проукраїнському середовищу на чолі з 
В. Антоновичем, із яким вченого пов’язувала тривала співпраця 
за часів Старої Громади, з’явилося нове коло осіб, близьке до 
офіційних і правомонархістських. Серед останніх слід назвати 
попечителя Київського учбового округу П. Зілова (згодом цю 
посаду обіймав А. Деревицький), члена Державної думи, редак-
тора «Киевлянина» В. Шульгина, графа В. Бобринського, гене-
рал-ад’ютанта Ф. Трепова, командуючого військами Київського 
учбового округу М. Іванова та ін.  

Наприкінці ХІХ ст. відбувається політизація українського гро-
мадівського руху, що призводить до появи перших політичних 
партій, програмні лозунги яких виходили далеко за межі того 
культурництва, у межах якого жили і творили А. та М. Сто-
роженки. У поєднанні з обставинами приватного життя це 
призвело до того, що брати поривають із українським рухом і 
тим середовищем, яке дозволяло їм любити і досліджувати 
українську минувшину, не пориваючи із лояльністю до існу-
ючого режиму. З цього часу вони стають членами Київського 
клубу російських націоналістів, співпрацюють із газетою «Киев-
лянин» та займають відверту антиукраїнську позицію. Найбільш 
яскраво вона знайшла своє відображення у публіцистичних 
роботах А. Стороженка, зокрема статті «Малая Россия или 
Украина» (К., 1918), присвяченій генезису назви «Україна» та її 
співвідношенню з історичними термінами «Русь» і «Малоросія». 
Стаття засвідчує вороже ставлення автора до утворення укра-
їнської державності, виникнення якої він пов’язує із політич-
ними намірами відродження великої Польщі. Ці та інші поло-
ження А. Стороженка ще більш були розвинуті ним у еміграції  
у нарисі «Украинское движение. Краткий исторический очерк 
преимущественно по личным воспоминаниям» (Берлін, 1925), у 
якому він намагався довести антиморальну, антисоціальну та 
революційно-руйнівну спрямованість українського національ-
ного руху35. 
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Що стосується М. Стороженка, то несприйняття ним укра-
їнства виявилося у співпраці зі згаданим Київським клубом 
російських націоналістів, очоленні київського відділу Галицько-
російського благодійного товариства. Слід також згадати про 
його лист гетьману П. Скоропадському, у якому йдеться про 
прагнення «мазепинців» встановити пам’ятник Т. Шевченка та 
прохання-застереження вжити попереджувальних заходів, ос-
кільки «все, чого досягли цар Олексій Михайлович і славний 
гетьман Богдан, може зруйнуватися з причини короткозорості 
чи, може бути, зради уряду»36. У еміграції вчений повернувся до 
українства, свідченням чого є його листування з українськими 
діячами та написання спогадів українською мовою. 

Слід зауважити, що «зарахування» А. та М. Стороженків до 
представників Київської історичної школи безпосередньо по-
в’язано з генезисом самого цього поняття в українській істо-
ріографії. У різний час дослідники звертались до його з’ясу-
вання, намагались наповнити змістом, визначали складові, які б 
дозволяли у комплексі поєднати всіх учнів та послідовників 
В. Антоновича у межах одного угрупування.  

Відразу по смерті В. Антоновича обговорення цього питання 
перетворилося на дискусію з амплітудою цілком протилежних 
оцінок: від визнання існування школи до її заперечення. 
Найчастіше прикладом гострої полеміки наводять роботу С. То-
машівського, у якій Київська історична школа характеризується 
як «анахронізм» чи «непорозуміння», або слова М. Грушев-
ського, який вважав її «містичною»37. На захисті позицій школи 
стояли М. Довнар-Запольський, Д. Багалій, О. Єфименко та ін., 
наголошуючи на організаційному аспекті діяльності В. Анто-
новича, структуруючи поняття «школа» та виділяючи її харак-
терні риси. Якщо поглянути на цей період з точки зору речників 
як однієї, так і іншої сторони, то ними були учні Антоновича по 
Київському університету, соратники та співробітники по Старій 
громаді, Київській археографічній комісії, а отже, кажучи ін-
шими словами, колеги А. та М. Стороженків. Втім, жоден із них, 
говорячи про школу Антоновича, не називає їх серед її учнів. На 
нашу думку, це було пов’язано із розривом із Старою Громадою 
та подальшою антиукраїнською діяльністю. За Стороженками 
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міцно закріпилося тавро «воріг українського руху», «чорно-
сотенець та україножер»38.  

Одним із першим, хто заговорив про братів Стороженків як 
учнів Київської наукової школи, був історик та краєзнавець 
А. Верзилов, яких поєднувала спільна участь у роботі Черні-
гівської губернської вченої архівної комісії. Він, зокрема, відніс 
М. Стороженка до найбільш відомих учнів В. Антоновича, зга-
дуючи при цьому його медальну роботу про західно-руські 
провінційні сеймики39. 

Дещо пізніше В. Біднов у нарисі про наукову діяльність про-
фесора В. Антоновича не оминув увагою й питання організації 
ним наукової школи. Він взяв за основу обласне дослідження 
історії України, виокремивши тих послідовників, які у подаль-
шому продовжили справу свого вчителя на університетських 
кафедрах. Поруч із ними автор згадав й інших дослідників, 
зокрема братів Стороженків, Н. Молчановського, В. Доманиць-
кого, К. Мельник, С. Єгунову, Л. Падалку, Ф. Ніколайчика, «що 
творили не зовсім приємну для москалів «київську історичну 
школу»… Всі вони були продовжувачами праці Володимира 
Боніфатійовича Антоновича, за невеличким винятком – обо-
ронцями української справи»40. Останнє речення цієї цитати є 
дуже промовистим, оскільки тим «невеличким винятком» і були 
Стороженки, про що вчений згадав у своєму нарисі по історіо-
графії України, називаючи їх поряд із «славнозвісними» Савен-
ками, Демченками, Щоголєвими та іншими, «що на україно-
жерстві та доносах на наших діячів робили свою кар’єру»41. 

Згодом студіювання Київської історичної школи було роз-
винуте у еміграції. Зокрема, Д. Дорошенко у своєму нарисі про 
наукову діяльність В. Антоновича зупинився на питанні її ут-
ворення. При цьому він зазначав, що вчений не творив «школи» 
з таких учнів, які б перейняли його методику та світогляд, що 
засвідчує наявність у ній дослідників далеко відмінних націо-
нально-громадських поглядів. Однак, йому вдалося організувати 
надзвичайно широке дослідження української історії та надих-
нути любов’ю до наукової праці. Відтак учений серед інших 
називає й імена братів А. та М. Стороженків42. До цього слід 
додати, що, проживаючи у еміграції, Д. Дорошенко певний час 
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листувався з М. Стороженко і мав безпосередній вплив на напи-
сання ним спогадів. Значний внесок у дослідження цієї про-
блематики зробив О. Оглоблин, який від Київської історичної 
школи виводить всю новітню українську історіографію, зараху-
вавши до адептів В. Антоновича і братів Стороженків43. 
Започаткована вченим генеалогія наукової школи широко вико-
ристовується і сучасними дослідниками44. 

У контексті вивчення історії Київської історичної школи від-
значимо також дослідження С. Михальченка. Однак, через по-
гляд ученого на цю проблематику крізь призму територіально-
обласних студій, внесок А.  та М. Стороженів, як і багатьох 
інших учених, «випав» з дослідницького поля і не був взятий 
автором до уваги45. 

Історик І. Гирич, говорячи про історичну школу В. Анто-
новича, розрізняє у ній власне «школу» і «напрямок». Під 
першим поняттям він розуміє всіх учнів Антоновича, без огляду 
на їхні ідеолого-історіософські переконання, і не обмежується 
лише істориками-обласниками. «Напрямок», на його думку, 
кількісно вужчий термін і стосується лише тих послідовників 
видатного вченого, які наслідували народницькі ідеали свого 
вчителя у національно-державному напрямку46. 

Якщо говорити про наукову саморефлексію, то брати Сто-
роженки не ототожнювали себе з цією неформальною спіль-
нотою. Певною мірою це пояснюється зміною їх національно-
політичних пріоритетів та відмежуванням від українства. Після 
смерті В. Антоновича, у листі до В. Модзалевського М. Сто-
роженко писав: «Теперь пойдет, конечно, в особенности из 
лжеосвободительного лагеря, обычное навязывание покойному 
того, чего он никогда не думал, и он сделается фетишем поли-
тиканствующих, но, насколько я его знал, он придерживался 
лишь формы laissez foire, laissez posser, будучи сам человеком 
умеренным во всех отношениях взглядом и чистым ученым с 
широким образованием и научной инициативой»47. Така дещо 
скромна оцінка Антоновича лише як ученого була зумовлена 
переважанням проросійської складової у світогляді Стороженка 
та несприйняттям ним політизації українства, у центрі якого 
постать В. Антоновича постала як політичного натхненника 
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відродження України. Однак, у еміграції, повернувшись до 
українства, він із вичерпною пошаною згадував свого універ-
ситетського викладача (якого у листі до його сина Д. Анто-
новича називав «вічнопамятним навчителем»48), характеризував 
його лекторські здібності, намагався якомога яскравіше від-
творити їх взаємини на тлі українського громадівського руху 
другої половини ХІХ ст. із наголошенням своєї активної участі у 
ньому, та показати його вплив на формування своїх інтересів та 
подальше становлення як науковця49. Відтак, ми можемо гово-
рити про те, що М. Стороженко усвідомлював себе учнем 
В. Антоновича лише з навчально-педагогічних позицій. 

Що стосується А. Стороженка, він, як ми вже зазначали, був 
вихованцем професора слов’янської філології О. Котлярев-
ського, добру пам’ять про якого він проніс крізь усе своє життя. 
На схилі літ у своєму публіцистичному нарисі «Украинское 
движение. Краткий исторический очерк преимущественно по 
личным воспоминаниям» він згадував, що прихід в університет 
Котляревського знаменував собою нову хвилю розумового 
життя закладу50. Зупиняючись на постаті В. Антоновича, Сто-
роженко наголошував, що його університетські лекції відзна-
чались цілковитою лояльністю до російського уряду і поєдну-
вали у собі глибину неупередженого наукового дослідження, 
простоту та переконливість викладу. «Володимир Воніфатійо-
вич, – писав А. Стороженко, – насправді був загадковою лю-
диною. Про нього завжди говорили як про природженого змов-
ника, майстерного політичного агітатора, найважливішого пред-
ставника українського руху, як про небезпечного ворога ро-
сійської державності, а між тим можна було проводити з ним 
тижні на розкопках язичницьких курганів, можна було годинами 
розмовляти з ним у його кабінеті, прикрашеному портретом 
Гонти, почути багато цікавих вказівок і міркувань по архео-
логічним та історичним питанням у межах неупередженої 
науки… Тим не менше із книжки «Бесіди про козацькі часи на 
Україні» можна зробити висновок, що В.В. Антонович був 
дійсно не тією людиною, якою видавався з університетської 
кафедри, а … завзятим українцем-республіканцем, щирим само-
стійником, який кував злі підступи проти Росії»51. Таким чином 
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крізь призму характеристики постаті В. Антоновича яскраво 
проглядає несприйняття А. Стороженком політичного україн-
ства загалом, та місця й ролі у ньому В. Антоновича зокрема.  

Досить показовим у характеристиці ставлення А. Стороженка 
до Київської історичної школи є коментар М. Грушевського у 
сьомому томі його «Історії України-Руси», присвяченому історії 
українського козацтва. Характеризуючи відповідний том «Исто-
рии России» Д. Іловайського, він зазначає, що «поданий огляд 
початків козаччини нічим не визначний, з сильною залежністю 
від традиції… дарма що у новітнього дослідника козаччини 
Стороженка знайшов він похвалу і признаннє (мабуть тому, що 
вийшов не від ненависної Стороженку мітичної «київської 
школи»)52. Можна зробити припущення, що М. Грушевський 
мав на увазі книгу А. Стороженка «Стефан Баторий и дне-
провские козаки…», де чітко відображені його погляди на 
витоки та сутність козацтва, які, своєю чергою, засвідчили роз-
біжність його бачення у порівнянні з візією представників Київ-
ської наукової школи В. Антоновича.  

Отже, належність братів А. та М. Стороженків до середовища 
Київської історичної школи та вплив В. Антоновича на їх ста-
новлення як науковців є безперечними. Їх поєднувала робота в 
Історичному товаристві Нестора-літописця, Київській археогра-
фічній комісії, вони разом брали участь у засіданнях редколегії 
журналу «Киевская старина», що, своєю чергою, сприяло нала-
годженню та зміцненню наукових контактів та розвитку творчої 
атмосфери. Водночас, зв’язок братів А.  та М. Стороженків із 
науковою школою не на стільки репрезентативний у порівнянні 
з іншими її адептами. По-перше, вони не підготували обласних/ 
регіональних досліджень (хоча аналіз спогадів та епістолярію 
дозволяє робити припущення про існування таких намірів); по-
друге, не посіли університетські кафедри та й загалом за своїми 
історичними та національно-політичними поглядами були, за 
висловом В. Біднова, «невеличким винятком» з-поміж інших 
дослідників. Втім їх співучасть у науковому житті Київської 
історичної школи значно розширює горизонти дослідження са-
мого об’єднання. 
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ЛЬВІВСЬКА ІСТОРИЧНА ШКОЛА 

МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО: 

КОМУНІКАТИВНА ПРИРОДА  

ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ 
 
 

Схоларна проблематика в сучасній українській історіографії 
найчастіше зорієнтована на аналіз формальних структур та 
кількісних показників. Тому доволі рідко в поле зору по-
трапляють питання особливостей міжособистісної комунікації 
представників того чи іншого дослідницького середовища. 
Подібну тенденцію спостерігаємо й стосовно львівської істо-
ричної школи Михайла Грушевського. Мимохідь зачіпаючи 
питання психологічного клімату школи, дослідники найчастіше 
висловлюють протилежні думки. З одного боку, твердять лише 
про «демократизм у ставленні до молодших колег та діалогіч-
ний стиль спілкування на заняттях»1. З іншого, не менш кате-
горично, пишуть, що «стиль керівництва Грушевського – типово 
авторитарний, на відміну від «батьківського» його вчителя 
Антоновича»2. При цьому ні перші, ні другі не розглядають 
проблему в ґенезі, адже школа в активній фазі свого функ-
ціонування існувала протягом майже двадцяти років, тож при-
родно було б очікувати й еволюцію моделей міжособистісних 
комунікацій. Очевидним виглядає те, що стиль спілкування 
молодого 28-річного професора з ненабагато молодшими від 
себе студентами мав би відрізнятися від тієї моделі комунікації, 
котру практикував стосовно учнів напередодні Першої світової 
війни тоді вже визнаний патріарх української науки. Тож за-
значена проблема вимагає спеціального всебічного аналізу у 
вертикальній (вчитель/учні) та горизонтальній (середовище 
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учнів) площинах з урахуванням як згаданої ґенези львівської 
школи, так і різнопланової джерельної бази. 

У першу чергу розглянемо становлення й еволюцію кому-
нікативних традицій школи між учителем та учнями. Їдучи в 
Галичину, М. Грушевський мав за своїми плечима позитивний 
досвід налагодження взаємин у системі «учитель/учень», здо-
бутий у спілкуванні зі своїм наставником Володимиром Анто-
новичем. Сучасні дослідники Київської школи документалістів 
стверджують, що видатному історику були притаманні такі риси 
у спілкуванні з молодшими колегами, як демократизм, підкрес-
лена делікатність та комунікабельність3. Тож цілком очікувано, 
що виробляючи власний стиль спілкування з львівськими сту-
дентами, М. Грушевський відштовхувався від набутого нещо-
давно досвіду, взоруючись на комунікативні практики свого 
вчителя. Наслідувати демократичний стиль спілкування остан-
нього схиляли М. Грушевського й мотиви його переїзду до 
Львова. Адже свій приїзд на викладацьку роботу до Австро-
Угорської імперії вчений розцінював як певний «патріотичний», 
ба навіть «народний обов’язок», своєрідний жест доброї волі, 
реалізацію покликання жертовного служіння українській ідеї4. 
План лідерів київських старогромадівців, згадував М. Грушев-
ський в «Автобіографії», «був прийнятий мною з ентузіазмом 
супроти того значіння, яке прив’язувало тоді в українських 
кругах галицькому рухови: в Галичині надіялися сотворити 
всеукраїнське культурне огнище, літературне і наукове, працею 
літератів і учених всієї України і здобутком його проломити 
систему проскрипції українського слова і національности в 
Росії, підняти в ній національний рух і т.д.»5. «Їдучи до Львова, – 
писав він в іншому місці, – я надіявся, що за мною піде ціла 
фаланга українців на Львівський університет, де тільки бракує 
наукових сил, аби творити нові руські катедри»6. 

Висловлене припущення вповні підтверджує вже перша інав-
гураційна лекція М. Грушевського у Львівському університеті. 
Наприкінці викладу, звертаючись до молодої частини аудиторії 
він наголосив, що саме зі школи В. Антоновича «міцно ви-
твердив принцип – nemini credere» – тобто нікому не вірити на 
слово, без належних доказів. Він підкреслив, що «всякий 
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догматизм в своїй науці я уважаю непотрібним, всяке juratio in 
verba magistri – неможливим. Того духу висліду й критицизму 
хотів би я і в своїх співробітниках – слухачах як найбільше і 
бажав би щиро, щоб з ним вони перш за все приймали й моє 
слово не хитре»7. 

Про втілення М. Грушевським на практиці згаданих декла-
рацій свідчать спогади його учнів старшого покоління. Їх на 
перших порах бентежила відкритість молодого професора та 
його щирий демократизм, бажання спілкуватись із молодшими 
колегами на рівних, без жодної зверхності. Все це було незвично 
для консервативних традицій Львівського університету. Так, 
наприклад, свою першу зустріч з М. Грушевським описує Ми-
рон Кордуба: «Перше враження особи зовсім не відповідало 
образові, який витворився в моїй уяві. Низький, худощавий, з 
незвичайно буйною бородою, Грушевський з виду зовсім не 
подобав на ті типи університетських професорів, які я привик 
зустрічати на львівськім терені»8. Подібними були й спогади 
дещо молодшого Івана Крип’якевича: «Грушевський як учитель 
був дуже ввічливий і доступний. До молодих студентів не го-
ворив інакше як «пане-товаришу». І справді був для них при-
хильним товаришем. Він вмів заохочувати молодь до праці, 
давав поради у важких питаннях, підтримував знеохочених»9. 

Налагоджуючи взаємини з молодшими колегами, М. Гру-
шевський відверто декларував необхідність цілковито відвертої 
моделі спілкування. Це поступово призвичаювало молодих 
адептів науки до відкритості при обговоренні різнопланових 
проблем. Цікаве підтвердження сказаному дає зміст листа 
С. Томашівського, написаному з війська. В ньому відірваний від 
звичного середовища чоловік потрапляє у сентиментальні роз-
думи і, схаменувшись, виправдовується: «Ви мені веліли бути 
завсіди щирим і я від давна вже не можу Вас інакше уважати, як 
не за найліпшого батька…»10. 

Становленню позитивного емоційного клімату функціону-
вання школи сприяло неодноразово артикульоване М. Грушев-
ським розуміння цінності спільної праці над осягненням ам-
бітної мети розбудови модерної української гуманітаристики. 
Згаданий вище громадський пафос молодого професора у жер-
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товному служінню народу засобами науки поділяли також його 
учні. Тому й дані вчителем завдання вони сприймали також як 
частину реалізації величного плану побудови Нової України. 
Характерним у цьому плані можна вважати уривок з листа 
М. Кордуби: «Роботи дальшої в відділі рецензійнім підіймуся 
радо, яку лиш В[исоко] П[оважний] Пан Проф[есор] визначать, 
бо працю для вспільного добра вважаю найкращою цілею 
життя»11. Подібно значущість спільної справи підкреслював у 
своїх листах і представник молодшого покоління школи 
І. Джиджора. Він писав, зокрема, до вчителя, «що сама справа 
важнійша, чим чоловік»12. 

Про формування М. Грушевським довірливих та емоційно-
теплих взаємин зі своїми учнями свідчить також його розлоге 
листування. У зверненнях до молодших колег він неодмінно 
вживає такі звернення, як «Високоповажний Товаришу!», 
«Високоповажний Добродію!», «Високоповажний пане Док-
тор!» та ін. Не менш характеристично М. Грушевський підпи-
сував свої листи до учнів: «Здоровлю Вас!», «З глибоким 
поважаннєм», «З повагою», «Цілую Вас», «Ваш М. Грушев-
ський», «Прихильний Вам» тощо. При цьому відзначимо, що 
найбільш теплі слова адресувалися до учнів, які були особливо 
близькими у той чи інший момент і, як правило, належали до 
так званої «фамілії». З-посеред учнів львівського професора 
найщиріші взаємини у нього склалися з І. Джиджорою, котрий 
тривалий час від 1905 р. і до своєї передчасної смерті в 1919 р. 
був, фактично, «правою рукою» вчителя. 

В свою чергу, учні М. Грушевського, відгукуючись на його 
приязне довірливе ставлення, в своїх листах підкреслено де-
монстрували повагу та щиру симпатію. Діапазон звернень був 
надзвичайно широким: «Високоповажний Пане Професор!»13, 
«Добродію мій!»14, «Мій Найдорозший і Високоповажаний Пане 
Професоре!»15, «Дорогий Михайле Сергійовичу!»16, «Високо-
поважний Пане Професоре і Добродію!»17 тощо. Підписували 
свої епістолярні звернення до вчителя представники школи 
також доволі характерно: «вдячний ученик» (М. Кордуба)18, 
«остаю з глибоким поважаннєм» (Б. Барвінський, В. Герасим-
чук, М. Залізняк, І. Кревецький, Ф. Срібний, О. Терлецький, 
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О. Целевич, С. Томашівський)19, «остаюся з правдивим пова-
жаннєм і подивом» (Ф. Голійчук)20, «щиро відданий» (І. Джид-
жора21), «Ваш щиро Вам відданий і вдячний» (Сушко О.)22 та ін. 
Про щирість наведених звернень свідчить те, що і в листах до 
третіх осіб учні М. Грушевського писали про нього винятково у 
суперлативах. Наприклад, В. Герасимчук у листах до К. Студин-
ського називав учителя «батенька» та «Незабутий, Великий 
Професор»23. 

Вивчаючи становлення психологічного клімату львівської 
історичної школи можемо ствердити, що М. Грушевський знач-
ною мірою копіював «батьківський» стиль спілкування В. Ан-
тоновича зі своїми учнями. Львівський професор, як про це 
свідчать листи до молодших колег, вважав «попирання» їх 
кар’єрними сходинками за певний моральний обов’язок24. 
Доводить сказане проблематика порушуваних у листах між 
львівським професором і його студентами питань. Домінували 
тут, звісно, фахові проблеми: оцінка власних творів, інтерпре-
тація тієї чи іншої проблеми, складнощі в реалізації дослід-
ницького проекту, отримання необхідних джерел і літератури, 
організація наукових відряджень тощо. Нерідко учні М. Гру-
шевського просили його про укладення для себе багаторічного 
плану наукових занять. Наприклад, про такий «програм на 
будуче» неодноразово просять у своїх листах С. Томашівський25 
та В. Герасимчук26. 

Найчастіше ж представники школи зверталися до вчителя у 
справі порятунку від грошових злиднів. Це було не випадково, 
адже М. Грушевський, як голова НТШ та головний редактор 
його видань, міг оперативно вирішити питання надання фінан-
сової субсидії хронічно бідній галицькій молоді за умови її 
обов’язкового відпрацювання в Товаристві. І, за найменшої 
можливості, ніколи не відмовляв у таких проханнях. Більше 
того, маємо доволі свідчень, що М. Грушевський нерідко пози-
чав учням власні кошти. Цікаво, що добиваючись отримання 
грошової субсидії, деякі з учнів львівського професора при 
змалюванні свого критичного психічного стану натякали на 
можливість самогубства27. 

Сприяючи своїм учням в отриманні фінансових субсидій 
НТШ, М. Грушевський прискіпливо контролював використання 



 31

надзвичайно скромних коштів Товариства молодими вченими. 
Про це свідчать їх листи-звіти з докладним описом щоденних 
справ і видатків. Так, в одному з листів С. Томашівського 
читаємо: «Як іде праця архівальна? Беру з тої криниці воду й 
беру та годі дна дістати. Я не скінчив актів львівських... Може п. 
Професор візьмуть це наслідком недбалості, але бігме робив 
усе, як міг, з виїмком тих днів, що архів був замкнений»28. 
Нерідко виправдовується в своїх листах до вчителя й Іван 
Джиджора: «П. Професор мають про мене переконаннє – я се 
знаю – що я лінуюсь і трачу час, але прошу мені вірити, що я 
весь доступний для роботи час добросовісно, т. є. як тільки 
можу, використовую. Се, зрештою, можуть посвідчити чинов-
ники архівів»29. 

Деколи до М. Грушевського доходили чутки про легковаж-
ний спосіб життя його учнів, розтрату ними коштів Товариства 
не за призначенням. Такі випадки, цілком у «батьківському» 
стилі, львівський професор з’ясовував прямолінійно без жодних 
недомовок, що врешті сприймалося молодшими колегами як 
вираз найвищої поваги та дружнього ставлення. Наприклад, під-
павши під таку підозру, М. Кордуба замість виправдань зма-
лював учителю своє дійсно злиденне існування: «Як і жадаєте, 
напишу Вам щиру правду а що нічо так не переконує як числа, 
отже я послужуся отсим матеріалом доказовим: як знаєте 
одержую місячно 30 зл[отих] від Тов[ариства] ім. Шевч[енка] – 
по-при се 6–8 зл[отих] з дому. З того плачу за хату 10 зл[отих], 
за обід в абонементі також 10 зл[отих], вкладку до «Січи»  
1 зл[отий]. Остає отже 15–17 зл[отих] на сніданє, підвечірок і 
вечеру та всякі иньші дрібні видатки, себ то 50 кр[ейцерів] 
денно. Чи по оплаченю сего всего остають гроші на гульню і 
питє осудіть самі»30. 

Поряд із фінансовими клопотами, учні М. Грушевського 
нерідко турбували його проханнями вирішити численні проб-
леми, пов’язані з організацією наукових відряджень – від 
оформлення дозвільних документів на працю в архіви до питань 
логістики та рекомендаційних листів. І тут видатний учений, 
попри загально знану завантаженість у численних проектах, 
охоче сприяє своїм учням, тим самим значно полегшуючи їм 
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пошукову працю. Про характер згаданої опіки М. Грушевським 
своїх учнів дозволяє судити, наприклад, характерний зміст 
листа М. Кордуби. Від’їжджаючи в археографічну експедицію 
до Росії, молодий учений звертається до вчителя: «В Москві не 
знаю ні живої душі, а що як мені оповідали, се місто дуже 
дороге, тому просив-бим зарекомендувати мене якому Вашому 
знакомому – може проф[есору] Кримському – щоби мені, 
чужинцеві поміг практичними радами: де найняти квартиру, де 
харчуватися і т. д. Може Ви дали би мені до него поручаючий 
лист від себе і адресу…»31. 

Відверто «батьківські» мотиви проглядають і в постійних 
намаганнях М. Грушевського (який сам був не тільки кабінет-
ним ученим, але й активним громадським діячем) переконати 
учнів уникати спокус тогочасного бурхливого суспільного жит-
тя, віддаючи весь час і сили науковій праці, адже від її успіхів 
значною мірою залежала майбутня академічна кар’єра. Напри-
клад, одному зі своїх найближчих учнів І. Джиджорі вчений у 
листах постійно наголошує на першочерговості наукових пошу-
ків; вказує на необхідність такої організації громадської праці, 
котра б не заважала роботі над дисертацією. Відрядивши 
І. Джиджору керувати київською конторою «Літературно-нау-
кового вісника», вчитель разом із тим наголошує: «Я писав 
давно […], щоб не гаяли часу і використовували його для 
архивальних занять – їдьте в М[оскву], не сидіть непотрібно в 
Київі…»32; і в наступному листі – «[…] їдете як борше до 
М[оскви] й працюєте»33. Ділячись у листах до учня своїми 
громадсько-політичними та видавничими планами, М. Грушев-
ський водночас наголошує: «Хочу, аби Ви попрацювали нау-
ково, не відриваючись, і довели до чогось відповідного і до 
Ваших здібностей, і до моїх надій на Вас»34. 

Поряд зі згаданими темами, звичним у листуванні львів-
ського наставника та його молодших колег було обговорення 
суто особистісних питань: клопотів зі здоров’ям, родинних і 
побутових проблем, поточних подій та ін. Як свідчить лис-
тування, учні львівського професора охоче ділилися з ним 
різноманітними радісними та сумними подіями свого життя. 
При цьому найбільше адресати тішилися з можливості звіль-
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нення з військової служби, котра на тривалий час виривала 
молодих учених з нормального наукового життя. Військова 
служба вважалася серйозним випробуванням стійкості інтересу 
до творчої праці. Промовистим свідченням цього є лист 
М. Грушевського до І. Крип’якевича. Отримавши від останнього 
звістку про смерть С. Томашівського, київський академік від-
значив: «Томашівського шкода, що вмер, не вибившися на 
добру дорогу, на якій починав; вважаю, що збила його з пуття 
військова служба, то був перелім у нім»35. 

Цікаво, що охоче посвячуючи свого професора у тонкощі 
приватного життя, представники школи разом із тим прихо-
вували від нього свої плани, які так чи інакше могли пошкодити 
інтенсивності наукової праці. Тут особливо впадає у вічі ута-
ємничення матримоніальних намірів. Дізнаючись про одру-
ження своїх учнів від третіх осіб, М. Грушевський у своїх 
листах до молодших колег дуже дивувався такій поведінці. 
Поясненням таких вчинків учнів львівського професора може 
бути їхній острах перед можливою незадоволеністю вчителя, 
адже сімейні обов’язки обмежували мобільність молодих 
дослідників і зменшували інтенсивність наукових занять. Знач-
ною мірою під таким кутом зору на одруження своїх учнів 
дивився й сам М. Грушевський. Так, взнавши про одруження 
І. Джиджори, він занотував у щоденнику: «Прикро мині дуже, 
утратив такого близького чоловіка…». Цікаво, що водночас зі 
згаданою щойно заміткою, у листі до учня львівський професор 
пише: «Дорогий Іван Миколаєвич! Приклад впливає як зараза, 
як бачу – і Ви окружили своє ожененнє найбільшим секретом. 
Прийміть отже моє поздоровленнє ex post, і приїздіть скорійше 
до Львова, щоб спільними силами подумати, як його урядити, 
щоб Ваше ожененнє не вибило Вас із наукової колії»36. 

Принагідно відзначимо, що подібна негативна оцінка одру-
ження в контексті зменшення можливостей творчої самореа-
лізації загалом була властива тогочасному науковому співто-
вариству. Тут пригадується розмова самого М. Грушевського зі 
своїм учителем В. Антоновичем, котрий, за словами тоді ще 
київського студента, застерігав: «Що, може збираєтеся ожени-
тися – Боже Вас борони, се така перешкода була багато кому»37. 
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Також учні М. Грушевського не поспішали повідомляти йому 
про своє працевлаштування на вчительських посадах, оскільки 
призначення вони отримували як правило на провінцію, що 
практично унеможливлювало систематичну наукову працю. 
Роблячи це нерідко з запізненням, вони переважно виправдо-
вувалися необхідністю здобути сталий заробіток, адже наукові 
заняття цього зовсім не гарантували. Відзначимо, що розуміючи 
неетичність порушення попередніх домовленостей, представ-
ники школи разом із тим не сумнівалися у розумінні з боку 
М. Грушевського. Він же, у свою чергу, всіляко відмовляв від 
такого життєвого вибору. Так, коли про безальтернативність 
учительства для себе дедалі частіше почав говорити І. Джид-
жора, М. Грушевський написав до нього: «[…] Прикро, що Ви 
мині пишете, що думаєте іти на посаду. Коли се виключно 
фінансове питаннє, то треба його viribus unitis розв’язати. 
Кидати ж наукові роботи, докторат etc. і йти на провінцію – 
було б не тільки прикро, а й не гарно»38. Відзначимо, що 
М. Грушевський докладав багато зусиль, щоб дати найближчим 
до нього учням можливість заробітку у Львові і тим самим 
уможливити для них систематичну наукову працю. Відомо, 
наприклад, що багато зусиль він доклав для переведення з 
провінції до столиці Східної Галичини С. Томашівського. 
Дякуючи його заходам, по закінченні університету у Львові 
залишився й І. Джиджора. 

Нерідко відчуваючи свою провину перед учителем, його учні 
по-різному моделювали зворотну реакцію – в залежності від 
власного світосприйняття. Наприклад, докладно пояснивши 
М. Грушевському мотиви свого неузгодженого з учителем 
рішення взяти учительську посаду, В. Герасимчук наприкінці 
листа оптимістично додає: «Потішаюсь, що П. Професор про-
стять!»39. На противагу останньому, панічно до закидів М. Гру-
шевського ставився І. Джиджора. Це навіть змушувало львів-
ського професора постійно вгамовувати песимістичні очікуван-
ня учня. Так, на чергове самобичування І. Джиджори з приводу 
нездатності точно виконувати інструкції вчителя, М. Грушев-
ський пише: «Об’яснявся Вам в любви неоднократно – що все-
таки люблю Вас з отою розтріпаністю і необчислимістю, котрою 
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Ви так неможливо шкодите й собі, й роботі. Та що ж – по часі 
знову Ви підозріваєте, що я на Вас щось маю, що відносини між 
нами розірвані etc. etc. Дайте вже раз тому спокій. Ані не 
гнівався, ані не гніваюсь»40. 

Учні М. Грушевського надзвичайно дорожили згаданою щи-
рістю у відносинах з ним. Тому, коли з’являлися непорозуміння 
особистісного плану, вони намагалися якомога швидше з’ясу-
вати їх причини і усунути. Тут промовистим прикладом слу-
гують складні взаємини М. Грушевського із С. Томашівським41. 
Коли останній відчув прохолоду з боку старшого колеги, на-
писав розпачливого листа з проханням пояснити таку переміну 
у ставленні до себе. Найкраще сказане передають слова самого 
кореспондента: «Мені вже ясно, яке почування тепер у Вас до 
мене, одначе ніяк не можу зрозуміти, чому воно заняло місце 
давнійшої сердечности? Отсе клянуся на мою найдорожшу 
єдину дитину, що ані не знаю зовсім причин Вашої зміни, ані не 
почуваю ніякої вини (хоч би й підозріння на собі). А я маю 
повне право се знати. Тому благаю Вас, Пане Професор, в ім’я 
тої 13 літньої сердечної прихильности, яка була межи нами і 
якої докази я не тілько щедро діставав, але й давав по своїм 
скромним силам, – виявіть причину Вашої ненависти»42 (під-
креслення – С. Томашівського). 

Втім, не лише молоді дослідники потребували порад і під-
тримки більш досвідченого колеги. Як свідчать листування та 
щоденники М. Грушевського, і він нерідко звертався до своїх 
учнів по поради у численних справах. Вірячи у їхню щирість та 
зацікавленість своїми планами, львівський професор обгово-
рював і громадські, і наукові, і навіть особисті проблеми. Таке 
близьке коло учнів становило кістяк «фамілії» М. Грушевського – 
найтіснішого осередку його співробітників. Оперативному об-
міну думками та узгодженню позицій сприяли часті зустрічі на 
засіданнях комісій і секцій НТШ, приватне спілкування в 
кав’ярнях, спільні туристичні подорожі тощо. Втім, справжнім 
осередком «фамілії» була гостинна оселя Грушевських, де 
Марія Сильвестрівна зуміла створити затишну атмосферу, що 
спонукала до відвертості в обговоренні найбільш важливих 
суспільно-політичних і культурно-просвітніх проблем, а 
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подекуди й делікатних особистих питань. Щоденник М. Гру-
шевського містить численні згадки про часті відвідини будинку 
на Понінського 6 багатьох представників львівської школи. Про 
важливість для самого вченого такого щирого і довірливого 
контакту з учнями свідчить його сумна реакція на кризу старої 
«фамілії», висловлена у щоденнику: «Розійшлась наша фамілія». 
І дещо пізніше ностальгійна згадка: «По полудні був 
Джидж[ора] обговорити ситуацію. Торік обговорювали її з 
Цег[ельським], Том[ашівським] і Бачин[ським]. Sic transit!». 

Певним проявом ставлення представників львівської школи 
до свого керівника було рецензування ними праць М. Гру-
шевського. Відзначимо, що саме перу учнів львівського про-
фесора належала найбільша кількість рецензій на його твори до 
вибуху Першої світової війни. І в цьому контексті вкажемо 
насамперед на послідовний демократизм як провідну рису функ-
ціонування львівської школи. Видатний учений, проголосивши 
на зорі своєї кар’єри максиму nemini credere, й у власних учнях 
плекав принципову критичність і скептицизм як підстави про-
фесійного поступу. Ці риси уможливили відвертий науковий 
діалог молодих дослідників зі своїм реномованим учителем, 
котрий нерідко переростав у полеміку. Сприйнявши від учителя 
головні складові наукового верстату, передусім, методику дже-
релознавчої праці, в оцінках його історіографічних концепцій 
представники школи продемонстрували значну самостійність. 
Це проявлялося як у плані методологічно-концептуальному – 
намаганні модернізувати пропагований М. Грушевським пози-
тивістський ідеал науковості чи спробах переосмислити цінності 
народницької ідеології з позиції державницької історіософії, так 
і в конкретно-історіографічних моментах – відмінним поглядом 
на історичні події та факти українського минулого, що був 
зумовлений власною дослідницькою практикою. В основі такого 
критичного ставлення до спадщини вчителя лежала зміна по-
колінь і парадигм в українській гуманітаристиці, що під впли-
вом європейських методологічних дискусій переакцентовувала 
дослідницький інтерес і вносила нові елементи до стилю нау-
кового пошуку. Втім, ця критичність практично завжди була 
доброзичливою та шанобливою, наповнена розумінням мас-
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штабу творчої особистості вчителя. «Ще за життя Грушев-
ського, – пише І. Крип’якевич, – всі з нас відчували, що між 
нами живе хтось великий. Всі з нас дивилися на нашого істо-
рика як на незвичайну людину, як на вченого, що сміло може 
стати поруч найбільших людей науки на світі, всі ми дивувались 
його працьовитості, всі ми бачили в ньому одного з найкращих 
борців за єдність нашої нації»43. 

Учні М. Грушевського свідомо виконували важливу місію 
популяризації його ідей44. Характеристичною можна назвати 
оцінку творчого доробку автора «Історії України-Руси» з боку 
його вихованців, висловлену з нагоди десятиліття перебування у 
Галичині. В передмові до присвяченого вченому наукового 
збірника вони закликали українську громаду «мати на тямці 
монументальну «Історію України-Руси», сю величаву основу 
української історичної науки і невичерпане жерело національно-
полїтичного і соціально-культурного самопізнання й освідом-
лення, що вводить нас дійсно в-перве в сїм’ю європейських 
народів, – і вже доволі, щоб діяльність її автора на землях 
Ярослава й Данила признати епохальною…»45. 

Цікаво, що поряд із рецензуванням праць самого вчителя, 
молоді дослідники також нерідко вступали в дискусії з його 
опонентами, при цьому подекуди модернізуючи історіографічні 
пропозиції автора «Історії України-Руси». В науковому плані 
найбільш голосною була дискусія з Володимиром Мільковичем, 
коли сам М. Грушевський своєю відповіддю фактично вже 
підсумував полеміку між чернівецьким професором і С. Тома-
шівським46. Також частина учнів М. Грушевського завзято ви-
ступили в оборону його суспільно-політичної візії, атакованої 
прихильниками угодового курсу в 1910-х роках. 

Як і будь-який інший науковий колектив, львівська школа 
також не уникла численних конфліктів різного походження та 
тривалості. Після кількох років перебування у Львові у М. Гру-
шевського поступово склалася репутація людини непоступливої, 
котра власну рацію відстоює надзвичайно твердо. Все це на-
клало певну тінь на його відносини з учнями, адже опоненти 
львівського вченого пускали поголоску, що молоді дослідники 
мусять підкорятися у всьому його «пресії», бо фінансово 
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залежні від учителя. Згаданий стереотип навіть виробив певний 
стиль поведінки одного з найближчих учнів М. Грушевського 
С. Томашівського, що бажаючи показати власну незалежність 
від учителя, демонстративно опонував йому на людях – робив, 
за словами львівського професора, «по троху опозицію для 
опозиції». Він похвалявся перед учителем, про що той з при-
крістю відзначив у щоденнику, «що має репутацію, що ніколи 
не боїться висловити мині противну гадку». С. Томашівський 
навіть дозволяв собі давати поради вчителю, «аби […] взагалі не 
цінив тих, що у всім притакують, бо залежать вповні від мене». 
Звісно, все це не сприяло нормалізації їхніх відносин, та й 
зрештою робило напруженими взаємини між іншими представ-
никами школи, котрі спостерігали за таким неетичним став-
ленням до заслуженого працівника. 

Найчастіше конфлікти між М. Грушевським і його учнями 
виникали тоді, коли останні не могли вести справи у доручених 
їм ділянках відповідно до бачення львівського професора. При 
цьому найбільше прикрих, але заслужених слів доводилося 
вислуховувати тим учням, котрі у той чи інший час належали до 
«фамілії». Про відвертість висловлювання М. Грушевським 
незадоволеності вчинками своїх учнів показово свідчить уривок 
з його листа до І. Джиджори: «Прикро мині дуже, що Ви так 
легко берете свої зобов’язання і так мало можна спуститися на 
Ваше слово. В таких молодих літах чоловік повинен старатися 
заробити собі репутацію солідности й словесности, а Ви робите 
навпаки! Чого надіятися від «чужих», коли «свої» беруть так 
легко свої обов’язки! Дуже мині се гірко!»47. Цілком у «бать-
ківському» стилі М. Грушевський міг і насварити своїх нед-
балих учнів. Про один такий випадок він згадує у щоденнику: 
«[…] Джиджора якийсь як заяць на барабані, я дуже його 
сварив, що марнує час». 

Переконуючись у невиконанні учнями покладених на них 
обов’язків, М. Грушевський міг і позбавити довіреної раніше 
справи. Так, після прийняття Археографічною комісією НТШ 
планів козацької археографії, цей напрямок зголосився курувати 
С. Томашівський. Але, як свідчить щоденник М. Грушевського, 
молодий дослідник не впорався з таким масштабним завданням. 
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«Потім було засід[ання] археограф[ічної] ком[ісії], – писав 
голова АК НТШ. – […] Вияснив я справу видання актів 
Хмельн[ицького], що Том[ашівський] властиво нічого не зробив – 
делікатно я усунув його монополію, яку хотів він собі 
застерегти»48. 

Опрацьовуючи розлоге листування М. Грушевського зі свої-
ми учнями, натрапляємо на цікаве свідчення про своєрідну 
«зраду» вчителя його колишнім учнем. Йдеться про особу 
Миколи Стадника, котрий розпочавши наукові студії на Львів-
ському університеті під керівництвом М. Грушевського, згодом 
перевівся до Кракова, відійшовши від попередньої співпраці. 
Коли ж за певний час він звернувся до колишнього вчителя з 
проханням про допомогу, той відповів, що не почуває себе 
зобов’язаним «попирати» колишнього учня. Цікавими при 
цьому є пояснення М. Стадника: «Під сю хвилю находжуся в 
такім настрою, що хочу бути щирим і висказати все по щирости 
Мойому Дорогому Професорови. Без усякої гіпокризії говорю, 
що мимо всяких зимнійших відносин, які настали, коли кинув я 
Львів, я ціню і поважаю пана Професора – і для того мушу дещо 
оправдатися. […] Пишу отсї стрічки, бо я хочу знова війти – в 
тісніші зносини праці – під проводом Пана Професора»49. 

Втім, справжнім випробуванням для львівської школи стали 
добре вивчені на сьогодні конфлікти в НТШ, котрі призвели до 
фактичного розриву М. Грушевського з Товариством і деякими 
його учнями, насамперед з С. Томашівським, у 1913 р. Оскільки 
ця проблема всебічно висвітлена в літературі50, зупинимося 
лише на тих її аспектах, які цікавлять нас у розрізі обраної теми. 
Насамперед звернемо увагу на той факт, що причина конфлікту 
лежала в позанауковій сфері і була пов’язана з гострою кри-
тикою львівським професором діячів найвпливовішої тоді в 
Галичині національно-демократичної партії і її провідників за їх 
безпринципність і схильність до угодовства з польською вла-
дою. Відповіддю на цю критику стала низка анонімних статей 
авторства С. Томашівського, згодом виданих окремою бро-
шурою, де місцями брутально опонувалося з М. Грушевським. 
Попри бажання С. Томашівського заховати свою причетність до 
згаданих статей, сучасники мали достатньо фактів для вста-
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новлення авторства. Ця обставина, як і подекуди хамський тон 
змісту публікацій, дали цілком зворотній очікуваному їх автору 
результат. Адже навіть опоненти суспільно-політичної практики 
М. Грушевського, втім і з числа його учнів, відвернулися від 
ініціатора виступу. Як приклад тогочасних настроїв, наведемо 
уривок з листа В. Дорошенка до М. Грушевського: «Повірте, що 
багатьом тут чесним і поступовим людям критика д[обродія] 
Стрільця із-за плота глибоко відразлива. Й ті, що не годяться з 
Вами, п’ятнують тон критики Вашої критики. Та я певен, що всі 
ці люде ще більше б обурились, коли б довідались, хто то писав. 
А писав се чоловік. Котрий Вам завдячує майже всією кар’єрою. 
Ваш ученик – др. Степан Томашівський!»51. 

Градус брутальності значно зріс в опублікованій двома 
роками пізніше анонімній брошурі «Перед Загальними Зборами 
Наукового Товариства ім. Шевченка», що також готувалася за 
безпосередньої участі колись найближчого учня. Це видання, 
остаточно розсваривши М. Грушевського з львівськими коле-
гами, відвернуло від С. Томашівського ще більше опозиційно 
налаштованих до голови НТШ українських інтелектуалів. 
Відчуття несмаку від нового твору С. Томашівського добре 
передає лист Ф. Вовка до В. Гнатюка: «Брошуру про Грушев-
ського читав, і хоч ані кришечки не хочу боронити «нашого 
славнозвісного», але усе-таки брошура мені не сподобалась, бо 
занадто вже персональна і без усякої потреби анонімна. 
Обвинувачувати у анонімних скриптах не можна, се робить зле 
враження…»52. 

Наслідком згаданих вище конфліктів стало не тільки зре-
чення М. Грушевського з головування у НТШ, але і його 
фактичний розрив з кількома учнями старшого покоління, що 
фактично ініціювали брудну кампанію проти вчителя (у першу 
чергу, це С. Томашівський і І. Кревецький). Також львівський 
професор на тривалий час дистанціювався від тих учнів, що не 
стали виразно на його сторону, як це було, наприклад, у випадку 
з І. Крип’якевичем. 

Говорячи про конфлікти у львівській школі в координатах 
«вчитель/учні», слід також згадати про те, що саме з початку  
ХХ ст. походить міф про експлуатацію М. Грушевським своїх 
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учнів. Наскільки про таку делікатну тему дозволяють говорити 
наявні джерела, життя їй дав С. Томашівський, переконуючи 
М. Залізняка в корисливості професійних порад учителя. В що-
деннику М. Грушевський з болем відзначив: «Прикро було 
довідатися, що Томаш[івський] перед Залізняком відраджував 
братися до Хмельниччини, до документів, бо я з власн[их] 
інтересів туди його пхаю. Але Томаш[івський] вийшов скорше і 
я не міг з ним поговорити». 

Відзначимо, що хронічний конфлікт М. Грушевського з час-
тиною галицького суспільства мав некорисну проекцію на 
молодь – учений все більше знеохочується витрачати час на 
виховання наукових кадрів. Про це свідчать очевидці тих подій, 
відзначаючи наростання в душі автора «Історії України-Руси» 
образи на Львів і львів’ян, втім і на учнів. У листі до 
М. Грушевського Володимир Дорошенко передбачав: «Мавши 
таких відданих учеників, можна й до роботи знеохотитися: для 
чого посвячувати свій час і сили людям, котрі тобі відплатять за 
науку й ласку нікчемними капостями! А др. Томашівський, 
здається не перший, коли пригадати др. Сушка, а може й 
иньших!»53. Певну наростаючу прохолоду у ставленні М. Гру-
шевського до галицького суспільства, втім і до молоді, від-
чували також його тодішні студенти. Про це пише у своїх 
спогадах Микола Чубатий: «Річ природна, що від того часу 
(1913-14) відношення проф. Грушевського до своїх студентів 
стало холоднішим та він виказував менше запалу виховувати 
молодих істориків між галицькими українцями через НТШ»54. 

Цікаво, що попри той факт, що джерелом конфлікту були 
зазвичай учні М. Грушевського, саме він нерідко виступав іні-
ціатором полагодження напруженої ситуації. Прикладом цьому 
може слугувати вже неодноразово згадуваний і добре висвіт-
лений в історіографії конфлікт з С. Томашівським. Незважаючи 
на численні прояви прикрого для М. Грушевського демонстра-
тивного «ірредентизму» свого учня, він зробив перший крок до 
примирення, написавши в «пацифікац[ійнім] настрою записку 
до Том[ашівського], щоб прийшов як що має час і гумор». Як 
свідчить щоденник М. Грушевського, з’ясування відносин три-
вало чотири (!) години. При цьому надзвичайно цікавими 
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виглядають накопичені С. Томашівським претензії до вчителя. 
За його словами, «Томаш[івський] розводив свої жалі, дивувався 
тому, що я без всякої причини реальної, тільки через поведеннє 
відчужився від нього (як се я йому пояснив); з свого боку 
дарував огірченнє тим, що я відсунув його від Записок (а 
навпаки я був прикро вражений, як він відсунувся), закидав, що 
не підтримував його кандидатури на позиції, які йому «нале-
жали» – віцеголовство в секції і в Товаристві, я казав, що вважав 
його за молодим до сього». Остання фраза є особливо цікавою, 
оскільки дає нам підстави поглянути на суперечку М. Гру-
шевського з С. Томашівським крізь призму класичного конф-
лікту «батьків і дітей», коли старше покоління вчасно не за-
уважує амбіцій молодшого. Також згаданий приклад, на наше 
переконання, поважно підважує поширювану в літературі тезу 
про авторитарність керівного стилю М. Грушевського як лідера 
наукової школи. 

Відзначимо, що згадані конфліктні ситуації загалом були 
буденними явищами у комунікативних практиках наукового 
співтовариства не лише того часу, але й сьогодення. Тертя між 
учителем та учнями були доволі типовими для наукових шкіл, 
внутрішні протиріччя в яких ставали повсякденними подіями, 
що, як ми це акцентували у випадку з С. Томашівським, 
вписувалися у типовий конфлікт «батьків та дітей». 

Не менш важливим для характеристики психологічного клі-
мату школи є з’ясування особливостей комунікації її пред-
ставників у системі «учень/учень». Цікавою особливістю школи 
М. Грушевського було те, що її представники після закінчення 
студій, як правило, роз’їжджалися на провінцію. З огляду на 
таку територіальну розпорошеність молодих учених, перші відо-
мості про своїх колег учні львівського професора нерідко отри-
мували від нього ж. Наприклад, читаючи видання НТШ, 
М. Кордуба цікавиться у свого вчителя: «Хто се є д[обродій] 
Томашівський, що тепер, як бачу, засипує «Записки» рецензіями – 
студент, чи учитель гімназ[иї]?»55. Таким чином, знайомство з 
результатами наукової діяльності один одного проходило за-
звичай крізь систему неформального спілкування (наприклад, 
рецензування праць) або на засіданнях секції і комісій НТШ. 
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Особливо багато для об’єднання молодих представників львів-
ської школи дала реалізація численних проектів очолюваної 
М. Грушевським Археографічної комісії НТШ, насамперед, ви-
дання документів до історії української козаччини. 

Залученість до одного наукового колективу іноді пород-
жувало феномен змагальності, що інтенсифікувало професійне 
становлення молодих учених. Спостерігаючи за науковими ус-
піхами колег, вони намагалися не відстати від однолітків. Коли 
ж життєві обставини не дозволяли вчасно реалізовувати запла-
новане, відчутною була незадоволеність собою. Останнє, на-
приклад, проявилося в листі Б. Барвінського до вчителя: «[…] Й 
справді мені дуже прикро, що молодші мої товариші мають вже 
то іспити то докторати, а я все ще з нічим»56. 

Занурюючись у взаємини представників львівської школи, у 
вічі у першу чергу впадає підкреслена взаємоповага молодих 
людей, розуміння залученості до спільної праці та особливої 
наближеності до особи М. Грушевського. У взаємному листу-
ванні учні львівського професора, до певної міри наслідуючи 
його стиль, звертаються один до одного не інакше як «Висо-
коповажний Товаришу!» та «Дорогий Товаришу!». Вони охоче 
допомагають один до одному літературою, щиро тішаться 
взаємними успіхами, посвячують у родинні та побутові клопоти, 
діляться науковими задумами тощо. Спільним великим горем 
для М. Грушевського та його учнів стала передчасна смерть 
Богдана Бучинського, відголос якої присутній у їхньому листу-
ванні. Згадана трагедія започаткувала традицію вшанування 
пам’яті колеги – видання його праць, «як памятки по передчасно 
страченім молодім адепті історичної науки»57. 

Про відсутність цілком зрозумілої й очікуваної у середовищі 
молодих учених конкуренції говорять також численні факти, 
пов’язані з розмежуванням наукових інтересів. Наприклад, 
С. Томашівський зрікається розпочатої праці про Ракоція, від-
даючи цю тему М. Кордубі58. Та найбільш яскраво щира взаємо-
допомога та добра координація в середовищі учнів М. Гру-
шевського знайшли втілення в реалізації проекту козацької 
археографії, котру НТШ за ініціативи свого голови започат-
кувало в 1905 р. Одному археографу було надзвичайно складно 
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тривалий час працювати з тим самим архівним масивом.  
З огляду на це, М. Грушевський, як уперше звернув увагу 
І. Гирич, застосовував своєрідний «вахтовий метод» у діяльності 
археографічних експедицій. Цей метод полягав у тому, що на 
зміну одному археографові, який внаслідок якихось обставин 
був змушений припинити роботу, їхав інший дослідник. Ця 
практика, вказує київський грушевськознавець, найкраще про-
стежується на прикладі краківських архівів. У кожному з них по 
черзі працювали спочатку В. Герасимчук, згодом І. Кревецький, 
пізніше І. Крип’якевич. І. Кревецький допомагав у копіюванні 
джерел В. Герасимчукові, який виконував ознайомлювальну 
роботу. І. Крип’якевич приїхав до Кракова, вже маючи попе-
редню інформацію від своїх колег. Він вважав своїм першим 
завданням зустрітися з В. Герасимчуком та І. Кревецьким, щоб 
скоординувати спільні дії. Згодом через В. Герасимчука з АК 
НТШ у Кракові почали співпрацювати Д. Коренець, М. Стадник 
та В. Липинський. Через краківські архіви у свій час пройшов і 
С. Томашівський. У Відні й Римі по черзі працювали, допо-
магаючи один одному, С. Томашівський і М. Кордуба. Молоді 
історики, як про це свідчить, наприклад, лист В.Герасимчука, 
щиро дякували вчителю за присилання колег для надання до-
помоги в опрацюванні архівних фондів59. 

Незважаючи на молодий вік і значні наукові амбіції, ми 
зовсім не спостерігаємо особистої недовіри або жадібності щодо 
знайденого документального матеріалу, боротьби за дослід-
ницькі пріоритети. Навпаки, наявні факти дозволяють говорити, 
що роботі львівських археографів було притаманне відчуття 
спільної справи. Так, у Римі на матеріали з історії унійних 
змагань української церкви другої половини XVII ст. натрапив 
спочатку М. Кордуба, який розповів про них С. Томашівському. 
Той не мав часу копіювати ці документи і просив у НТШ 
грошей на копіїста. Обробку ж матеріалу С. Томашівський 
готовий був зробити сам або передати для опрацювання іншому 
колезі60. «Отже, – аргументовано твердить І. Гирич, – М. Гру-
шевському вдавалося поєднувати, здавалося, непоєднуване – 
особисті наукові інтереси своїх учнів істориків-археографів та 
інтерес загальноархеографічної справи в цілому»61. 
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Втім, проблема згаданого розмежування наукових інтересів 
не завжди протікала так благодушно, як було показано вище. Це 
дозволяє нам зануритись у специфіку культури конфлікту між 
учнями М. Грушевського. Як ілюстрацію «м’якої» версії конф-
лікту, візьмемо згаданих М. Кордубу та С. Томашівського. Між 
ними виникла суперечка з приводу видання актів, котрі ви-
світлювали польсько-козацькі відносини в добу Хмельниччини. 
Чернівецький учений між документами, котрі характеризують 
зовнішню політику гетьмана видав також кілька актів, які, як 
вважав його львівський колега, характеризували внутрішні від-
носини у тогочасній польській державі, а отже належать до кола 
його археографічних зацікавлень. Відчуваючи ніяковість ситу-
ації, М. Кордуба, що прикметно, обирає саме вчителя третей-
ським суддею і пояснює: «Вправді перед трома роками говорив 
мені Том[ашівський] що хоче видати збірку актів до істор[ії] 
польсько-козацьких зносин за Хм[ельницько]го, щось в роді acta 
interna, але не маючи ніякої звістки від сього часу, щоби він 
справді щось такого приготовлював, я пустив до друку і тих 
кілька актів, що мав їх у себе, не думаючи нікому влазити в 
капусту, а просто тому, що вважав їх інтересними. Впрочім, на 
мою думку, за Хмельниччини годі робити різку границю між 
acta externa i interna…»62. 

Цікавим виміром взаємин у середовищі учнів М. Грушев-
ського є їхнє рецензування праць один одного. При цьому 
можемо спостерегти прихильніші інтонації в оцінках доробку 
своїх однолітків і більш критичне ставлення до молодших колег. 
Важливим також тут є звернення уваги на значущі для рецен-
зентів моменти. Неодноразово твори своїх колег рецензував, 
наприклад, С. Томашівський. Так, в рецензії на «Матеріали до 
історії української козаччини», зібрані та видані І. Крип’яке-
вичем, С. Томашівський підніс важливість праці колеги: «З 
виданнєм отсього тому «Жерел» діяльність археографічної ко-
місії Наукового Товариства ім. Шевченка в історичнім напрямі 
входить у нову фазу. Доси займалася вона головно видаванням 
матеріалів до історії економічного та соціального життя західної 
України; тепер переходить вона переважно на політичне поле 
зосередковуючи свій позір на історії козацтва»63. З такою 
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оцінкою С. Томашівського в огляді восьмого тому «Жерел» на 
сторінках «Zeitschrift für Osteuropäische Geschichte», погодився й 
інший представник школи М. Грушевського М. Кордуба64. 

Не так прихильно старші учні М. Грушевського ставилися до 
своїх дещо молодших колег.  Прикладом тут може стати гостра 
критика М. Кордубою праці І. Джиджори «Економічна політика 
російського правительства супроти України в 1710–1730 рр.», 
котру той захистив у Львівському університеті як докторську 
дисертацію. На противагу всім іншим рецензентам, котрі зага-
лом схвально відгукнулися на твір І. Джиджори, чернівецький 
історик, в уїдливому тоні доволі критично відгукнувся про 
працю молодшого колеги на сторінках «Діла», зверхньо пора-
дивши йому «не псувати паперу безвартними здогадами і ком-
бінаціями». Віднотовуючи «важні методичні промахи», М. Кор-
дуба закинув автору «Економічної політики» різночитання між 
вступом і висновками студії, де на початку декларація значного 
розвитку торгівлі козацького гетьманату входила в суперечність 
із негативними наслідками торгівельної регламентації під час 
реформ Петра І65. 

У своїй відповіді, яку з незрозумілих причин «Діло» від-
мовилося друкувати, І. Джиджора продемонстрував численні 
пересмикування його тез, а закиди опонента назвав «неспра-
ведливими» і «безцеремонними». Закінчуючи свою відповідь, з 
відчутними нотками образи львівський історик зазначив: «Але 
одного все таки можна від д[обродія] Кордуби жадати: Коли вже 
не доброї волі супроти критикованого ним автора, то в усякім 
разі сумлінности в реферованю думок чужих праць без огляду 
на те, чи вони йому подобаються чи ні»66. 

Сучасний дослідник згаданого конфлікту Володимир Приш-
ляк, осмислюючи мотиви критичного виступу М. Кордуби, 
поряд із суто фаховими моментами, наголосив: «У цій ситуації, 
можливо, ще й додались та «заграли» амбіції М. Кордуби, еле-
ментарна заздрість, що не залишився у Львові, як Джиджора, а 
змушений був учителювати в гімназії в Чернівцях»67. На нашу 
думку, цей конфлікт можна розглядати як своєрідну скептичну 
реакцію старших представників школи на творчі пошуки мо-
лодшої генерації. Підстави для такого висновку дає оцінка 
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критичного виступу М. Кордуби ще одного представника мо-
лодшого покоління школи Миколи Залізняка, який у своєму 
листі до І. Джиджори піддав сумніву «занадто білими нитками 
шиту» «підозрілу та малопереконливу» рецензію старшого 
колеги68. 

Втім, у середовищі учнів М. Грушевського були й значно 
гостріші конфлікти – вже не професійного, а особистісно-
етичного плану. Найбільш яскравим прикладом конфлікту осо-
бистісного плану у середовищі львівської школи служить уже 
згадуваний конфлікт в НТШ 1913 р., в якому представники 
старшого та молодшого покоління, колись об’єднані в стару та 
нову «фамілії», стали фактично по різні сторони довголітнього 
голови НТШ в оцінці його суспільно-політичної та науково-
організаційної політики. Але, що важливо, більшість учнів 
М. Грушевського, навіть ті, що не належали до ближчого кола, 
не підтримали відвертих інсинуацій на адресу вчителя, засу-
дивши методи боротьби С. Томашівського як аморальні. 

Підсумовуючи наші спостереження над комунікативною при-
родою та психологічним кліматом львівської історичної школи 
Михайла Грушевського, відзначимо, що вона значною мірою в 
цьому плані нагадувала Київську джерелознавчу школу Воло-
димира Антоновича. Відтворюючи власний вдалий досвід спіл-
кування з учителем, львівський професор наслідував його 
поведінку у налагодженні контактів і поводженні з молодшими 
колегами. Але на відміну від київської школи, незначний розрив 
у віці між М. Грушевським і більшістю його учнів (10–15 років), 
а також відсутність соціальних бар’єрів, природно скорочували 
психологічну дистанцію, поглиблюючи емоційну близькість і 
налаштовуючи на відвертість у спілкуванні як між учителем і 
учнями, так і в середовищі самих молодих дослідників. Все це 
сприяло становленню демократичного клімату школи, що про-
являвся у всіх сферах її функціонування: міжособистісній ко-
мунікації, обговоренні наукових проектів, способів і форм їх 
реалізації та презентації тощо. Згаданий демократизм був при-
таманний також культурі конфліктних ситуацій: свої рації сто-
рони з’ясовували відверто, вони завжди були налаштовані на 
швидке подолання суперечностей, адже всіма визнавалася 
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цінність спільної наукової праці та досягнення ідеальної мети 
модернізації української науки. Разом із тим, можемо зауважити 
й сюжети класичного конфлікту «батьків та дітей», коли ке-
рівник школи не завжди встигав реагувати на зростаючі амбіції 
учнів. Найгостріший конфлікт, котрий у 1913 р. розколов уч-
нівське середовище на прихильників і противників учителя, 
спровокували позанаукові чинники, пов’язані з ускладненням 
суспільно-політичного ландшафту в Галичині. Відзначимо та-
кож, що крізь призму відтворених комунікативних практик 
проглядає особистість самого М. Грушевського, як людини доб-
розичливої, комунікабельної, прямолінійної, надзвичайно ви-
могливої як до себе, так і до найближчого кола співробітників. 
Загалом же, зауважені комунікативні особливості не тільки 
дозволили ефективно функціонувати школі протягом майже 
двадцяти років, але й уможливили, після вимушеного розриву, 
подальшу співпрацю її представників у міжвоєнний час. 
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УДК 930.1[Правда Руська]  
 

Світлана Блащук  
 

АКАДЕМІЧНЕ ВИДАННЯ  

«ПРАВДИ РУСЬКОЇ»: ПІДГОТОВКА, 

РЕАЛІЗАЦІЯ ТА КРИТИКА  
 
 
Не одне покоління істориків, археографів та любителів ста-

ровини намагалися дослідити, інтерпретувати та найбільш точно 
передати відомі списки давньоруських пам’яток молодшим по-
колінням дослідників та широкому загалу читачів. Тому існує 
величезний пласт археографічних публікацій давньоруських 
джерел у різних варіаціях. У радянський час, особливо в 1920–
1940-х рр. досить гостро відчувався брак таких видань. Причин 
цьому дуже різні, це і бібліографічні раритети більшості доре-
волюційних видань, віднайдення та дослідження нових списків, 
зміна ідеологічних принципів історичної науки. Для вирішення 
такої ситуації радянськими вченими були задумані та реалі-
зовані масштабні проекти з опрацювання та видання давньо-
руських джерел. Одним з таких значних та масштабних проектів 
стало академічне видання «Правди Руської», яке і через деся-
тиліття залишається базовим для сучасних дослідників. О. Яков-
лєв у 1940 р. в своїй рецензії на перший том цього видання 
«Правди Руської» назвав проект «наймасштабнішою подією в 
історії радянської історичної науки»1. 

Процес підготовки видання був досить тривалим і тернистим, 
розпочався ще на початку 1920-х рр. і лише в 1940-х був 
реалізований, але не у повному обсязі. Академік Б. Греков 
вказував, що академічне видання 1940 р. було задумане ще в 
1928 р. Саме задля втілення цієї ідеї у життя, на його погляд, і 
було створено спеціальну підкомісію, діяльність якої припи-
нилася 1929 р.2 Вчений підкреслював – саме напрацювання 
зазначеної підкомісії поклали початок здійсненню одного з 
найкращих археографічних і наукових проектів радянського 
періоду. 
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На той час АН почала видавати документи з історії СРСР 
різних періодів. І разом з тим слід зауважити, що серед усіх 
задуманих дослідниками серій самою близькою для Б. Грекова 
виявилася серія законодавчих пам’яток. Першим у ній мало 
стати видання «Правди Руської». За організацію цієї роботи 
взявся особисто академік Б. Греков. Дослідники відчували по-
требу в такому виданні, адже існуючі видання уже застаріли.  
АК неодноразово поверталася до цієї проблеми протягом 1920 – 
початку 1930 рр. До фактичного вирішення цього питання АК 
прийшла в 1935–1936 рр.  

Потреба активізувати дії щодо видання «Правди Руської» 
виникла під час підготовки до відзначення 200-річчя її від-
найдення (1938 р.)3. У 1933 р. з ініціативи дирекції Інституту 
історії в чергове розпочалася робота над підготовкою видання, 
до якої було залучено В. Любимова, І. Яковкіна, М. Лаврова, 
Г. Кочина, М. Тихомирова. Запрошували і С. Юшкова4. Тобто 
всіх тих, хто активно працював у Підкомісії з підготовки до 
видання «Руської Правди». Робота підкомісії послужила певним 
керівництвом до дії усім співробітникам. Отже, під керів-
ництвом Б. Грекова було зібрано групу найбільш відданих спра-
ві видання «Правди Руської» науковців. Численні засідання, 
присвяченні питанням підготовки до видання «Правди Руської», 
проходили безпосередньо під його керівництвом. З його ініціа-
тиви до кола спеціалістів при вирішенні спірних питань було 
залучено філологів, дослідників з Москви та М. Максимейка з 
Харкова5. 14 грудня 1935 р. на нараді було прийнято інструкцію 
для підготовки до видання текстів «Правди Руської». Тоді ж 
було вирішено, що остаточний поділ на статті буде зроблено 
особисто Б. Грековим6. 

Виказуючи власні погляди Б. Греков зазначав, що «видання 
Правди Руської є лише початком великої роботи з видання 
законодавчих пам’яток»7. Утім, саме цей початок був найбільш 
складним, тому історик прагнув виконати це завдання «проду-
мано та з максимальною точністю»8, оскільки за його словами 
«не дивлячись на величезну роботу, пророблену попередниками, 
не можна сказати, що тут зроблено все, що можна було б 
зробити»9. Для цього і проводилися наради та засідання, на яких 
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«заслуховувалися думки широкого кола наукових працівників та 
їх критика»10. Б. Греков зазначав, що «без цього ми не ризи-
куватимемо виступати зі своєю працею в заключному ви-
гляді»11. 

Академічне видання мало складатися за задумом дослідників 
(у 1936 р.) з двох основних томів, оскільки для вміщення по-
ставлених завдань саме такий об’єм був найбільш оптимальний, 
а структура майбутнього видання найкраще вписувалася саме в 
такі рамки: перший том – тексти, другий – коментарі12. Утім, під 
час роботи вказаний план дещо трансформувався, в процесі 
розробки спірних питань історії тексту та вироблення правил 
передачі текстів було вирішено додати ще один том, який буде 
містити фотознімки списків наведених у першому томі. Він за 
задумом мав бути другим, а вже третій відводився на коментарі 
та нарис з історіографії «Правди Руської». Проте, як ми по-
бачимо і цей план був дещо змінений, а нарис з історіографії так 
і не був написаний, або, правильніше сказати, не був заверше-
ний вчасно. 

Своєрідну точку відліку повернення до роботи над акаде-
мічним виданням ми поставимо за допомогою В. Любимова, 
звертаючись до його спогадів. Він зазначив: «21 липня 1933 р. 
Б. Греков повідомив, що АН СРСР планує самостійно видавати 
Правду Руську»13. Уже 15 жовтня з В. Любимовим було офі-
ційно підписано угоду щодо його участі в проекті видання 
«Правди Руської»14. Протягом 1934–1935 рр. вчені займалися 
класифікацією відомих та віднайдених списків15. У 1935 р. до 
роботи офіційно було залучено наступних вчених: в лютому 
Г. Кочина, в березні М. Лаврова, в квітні М. Тихомирова, у 
вересні Г. Гейєрманса16. 

Відразу потрібно відзначити, що робота над академічним 
виданням наприкінці 1930-х рр. протікала без перешкод і певних 
негараздів, просувалась досить швидко та продуктивно, адже на 
17 квітня 1935 р. В. Любимов вже подав на розсуд колег ви-
роблену класифікацію списків «Правди Руської», а восени того 
ж року доповнив схему нововіднайденими списками17. Зі спо-
гадів В. Любимова чітко видно, що дослідник не припиняв своїх 
наукових пошуків та досліджень і після ліквідації Підкомісії з 
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підготовки до видання «Руської Правди». Він працював в мос-
ковських архівосховищах на предмет віднайдення нових спис-
ків. Тому, сьогодні у нас не викликає подиву той факт, що 
В. Любимов так швидко після офіційного повернення до роботи 
над виданням виніс на розсуд колег певні результати та уза-
гальнення. 

25 червня 1935 р. в Москві на квартирі у В. Любимова від-
булася неофіційна зустріч де обговорювалося питання академіч-
ного видання «Правди Руської». На ній були присутні Б. Гре-
кова, М. Лаврова, М. Тихомирова та В. Любимова18. На цій 
нараді був узгоджений план дій на найближчий час та прийнято 
рішення про налагодження роботи і консультацій з філологами 
відносно системи відміток дуже дрібних різночитань у текстах. 
Вже у липні такі консультації відбулися у Ленінграді з ака-
деміком В. Ляпуновим та С. Обнорським19. До грудня 1935 р. 
було складено історично-філологічну інструкцію щодо заплано-
ваного видання. В грудні до роботи залучили Б. Романова, який 
мав скласти покажчик до текстів20. 

Кожен з дослідників виконував певну частину праці, проте 
основний та найвідповідальніший тягар ліг на плечі Б. Грекова 
та В. Любимова. Перший як керівник групи перевіряв та узгод-
жував всі напрацювання, але, найголовніше, вміло, чітко та 
продумано керував роботою. Другий, будучи висококваліфіко-
ваним джерелознавцем та текстологом, займався виключно нау-
ково-дослідною роботою, працював з оригіналами документів, 
виробив принципи класифікації та поділу тексту на статті. Його 
особливо велику роль у підготовці цього видання відзначили і 
його сучасники і наступні покоління істориків21. 

Численні наради та засідання, до яких залучалися спеціалісти 
з різних галузей історичної, філологічної та юридичної наук 
свідчать про те, що історики прагнули приблизитися до якнай-
більшої об’єктивності у вирішенні спірних питань з історії 
тексту та точності передачі. В роботі брали участь найкращі до-
слідники доби середньовіччя того часу: Б. Греков, М. Тихо-
миров, В. Любимов, С. Валк, Г. Гейєрманс, М. Лавров, О. Анд-
рєєв, С. Веселовський, В. Гейман, Б. Ларін, Б. Ляпунов, М. Мак-
симейко, С. Обнорський, О. Орлов, М. Приселков, Б. Романов, 
С. Чернов та ін.22 
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На початку активної роботи у розпорядженні Інституту 
історії вже була праця В. Любимова з нової класифікації спис-
ків23. Сам історик вважав свою роботу лише попереднім, неза-
кінченим дослідженням, утім саме ці його міркування лягли в 
основу класифікації в академічному виданні. При підготовці до 
друку текстів «Правди Руської» історики ще мали провести 
величезну пошукову роботу з подальшого віднайдення списків 
та встановлення їх взаємовідношень. Всього було віднайдено 
більше ста списків. Після виключення зайвих (пізніх та копій) їх 
залишилося 88, які і були використані у виданні. На долю 
М. Тихомирова, М. Лаврова та Г. Гейєрманса припала робота 
над більшою половиною списків – 5124. Основних списків було 
відібрано 15: 2 Коротких і 13 Поширених (Троїцька група – 8, 
включаючи один Скорочений, Пушкінська – 2, Карамзінська – 3 
списки). Решта списків приводилися у варіантах, редакція праг-
нула перш за все відобразити всі різночитання, які змінюють 
сенс того чи іншого тлумачення. Ці ж 15 списків планувалося 
надрукувати фототипічним способом у другому томі, для зруч-
ності дослідників. Нагадаємо, що на той час коментарі пла-
нувалося розмістити в третьому томі, а фотознімки у другому. 

Ряд особливостей видання пояснюється тим, що дослідники 
до вирішення всіх важливих питань підходили з певною обереж-
ністю. Одним з першим вирішувалося питання класифікації 
списків. На засіданнях відстоювалася думка, що в основу кла-
сифікації списків має бути покладена історія тексту «Правди 
Руської». Б. Греков тут проявив неабияку обережність, наго-
лошуючи, що «будь-яка історія тексту буде на 50% побудована 
на гіпотезах, тому вона не буде міцною основою для нашої 
роботи»25. Класифікація В. Любимова була побудована на 
формальних ознаках і мала стати, на думку Б. Грекова, основою 
для майбутньої історії тексту «Правди Руської». При цьому 
Б. Греков відмітив: «якщо ми чекатимемо ідеального вирішення 
проблеми, то ми ніколи не зможемо видати нашу роботу»26. 

Основний тягар в теоретичній та фактично і практичній ро-
боті над текстами (опрацювання, класифікація, поділ на статті, 
правила передачі) було покладено на В. Любимова, як на най-
більш досвідченого та найкращого фахівця з даної пробле-
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матики. Розробкою питання класифікації списків займався 
В. Любимов. Згідно його поглядів попередні класифікації спис-
ків, тобто М. Калачова та В. Сергеєвича, не дають можливості 
уявити та простежити історію тексту «Правди Руської». Інша 
справа була з класифікацією С. Юшкова, яка на середину  
1930-х рр. в науковій літературі була найновішою. Утім відмі-
тимо, що вказана класифікація не була оригінальною, за винят-
ком однієї четвертої редакції, а являється поєднанням різних 
частин з класифікацій М. Калачова та В. Сергеєвича та містить 
безліч фактичних помилок. Класифікація, запропонована В. Лю-
бимовим, була побудована по-іншому: на системі сімей і груп27. 
Ця система часто застосовувалася при дослідженні пам’яток, які 
дійшли до нас в багатьох списках, та дає великі можливості 
дослідникам для побудови чіткої історії тексту. У такій схемі в 
однаковій мірі враховуються всі види списків, незалежно від 
того, визнають той чи інший вид редакцією, чи вважати, що він 
утворився в історичному процесі в результаті ненавмисних змін 
та трансформацій. З іншого боку, за такої схеми можна вільніше 
розмістити в класифікаційній структурі різні види, виходячи 
лише з наміченої історії тексту28. 

В запропонованій класифікації всі списки поділені на дві 
групи, які представляють дві основні редакції: Короткі та По-
ширені29. Списки Скороченої редакції віднесені В. Любимовим 
до Поширених. Поширені списки в свою чергу поділялись на 
три групи: Синодально-Троїцьку, Пушкінську і Карамзінську.  
В межах кожної групи списки поділяються на види, а певні види – 
на підвиди. Назви списків «Правди Руської», які були відомі 
М. Калачову, збережено, назви решті списків дані за тими ж 
традиціями. Особливу увагу дослідники також приділяли т. зв. 
Татищевським спискам. Г. Гейєрманс присвятив цій групі окре-
ме дослідження, яке було надруковане в другому томі акаде-
мічного видання30. 

Рецензенти видання одностайно висловились, що проблема 
класифікації списків «Правди Руської» – одна з найважливіших 
проблем вивчення історії виникнення її тексту як пам’ятки, що 
склалася протягом багатьох століть та пройшла велику ево-
люцію видозміни31. По суті В. Любимов не придумав нічого 
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нового, він лише повернувся до «тобінського» поділу на 
Коротку та Поширену редакцію. В 1906 р. М. Рожков писав: «за 
усталеними поглядами в літературі – нам слід розрізняти два 
види Правди Руської – Коротку і Поширену»32. Цього дотри-
мувався і І. Стратонов33, і Є. Карський34. Отже, говорити про те, 
що робота В. Любимова була чимось новим в радянській істо-
ріографії не доводиться. Але не варто відкидати того факту, що 
В. Любимов на середину 1930-х рр. використовував нові мате-
ріали, що могло значно розширити його бачення та збагатити 
історичну науку. Така його робота заслуговує на достойну оцін-
ку, адже саме завдяки його напрацюванням М. Тихомиров зміг 
виправити та доповнити дану схему. 

Наступним складним питанням було передача текстів. На 
ньому не акцентували уваги протягом кількох років роботи з 
однієї простої причини: для початку потрібно було зібрати та 
опрацювати всі списки, а вже потім на основі зібраного мате-
ріалу виробити спільні для всіх них правила передачі тексту 
давньоруського джерела. Цю роботу було доручено учневі 
Б. Грекова Г. Кочину. Втім, категорично заявляти, що дана час-
тина роботи була пророблена лише Г. Кочиним, не можна. До 
питання прийомів передачі тексту «Правди Руської» зверталися 
також М. Лавров, Г. Гейерманс та В. Любимов, тобто ті дослід-
ники, які займались текстами і тому питання передачі тексту у 
виданні звісно їх хвилювало. Водночас, Г. Кочин був перший, 
хто акумульовано та конструктивно виклав всі можливі питання 
щодо передачі тексту та виділив основні проблеми, пов’язані з 
ними. 

Власне, прийоми передачі тексту визначалися загальними 
цільовими установками самого видання, яке враховувало всі 
списки «Правди Руської», що дійшли до нас. Систематизуючи ці 
списки по групах, дослідники прагнули з найбільшою повнотою 
дати в руки дослідника важливий матеріал цих списків, при 
цьому в кожній групі один із списків виділявся як основний і 
друкувався повністю, а з решти приводилися варіанти. Для 
дослідників «Правда Руська» – перш за все найдавніша законо-
давча збірка. Втім і Коротка і Поширена редакції дійшли до нас 
лише в пізніх списках, в яких давня основа піддалася численним 
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змінам, а, можливо, навіть і переробкам. Не виключена мож-
ливість близькості до давньої основи, деяких пізніх списків. Це 
особливо кидається при вивченні окремих, найбільш змінених 
статей «Правди Руської». В таких умовах природно, що до-
слідник побажає мати в своїх руках матеріал всіх списків. 
С. Чернов і М. Тихомиров указували, що і в пізніший час в 
Московській державі не припинялася робота над текстом 
«Правди Руської»35. «Правда» розцінювалася в той час, як най-
важливіший законодавчий кодекс і служила джерелом при зако-
нодавчій творчості того часу. В цьому плані пізніші списки 
«Правди Руської» мають особливу цінність для дослідника. 
Наведені міркування і примусили дослідників при підготовці 
видання використовувати всі списки «Правди Руської», що 
дійшли до нас та були їм відомі36. 

Небезпека залишити сумніви у читача примушувала дослід-
ників певною мірою дати зайве, чим щось не додати. Підні-
малося питання щодо виключення із студіювання деяких окре-
мих списків, про які є достатньо підстав говорити, що вони не 
дають нічого нового в порівнянні з яким-небудь іншим списком. 
У цьому випадку постає питання: на підставі яких ознак можна 
виділити подібні списки? Не викликає подиву те, що цей список 
є точною копією з іншого списку, що дійшов до нас і абсолютно 
тотожний йому, але такі випадки є рідкістю і пізні копії ви-
ключені дослідниками. Дехто вказує на іншу ознаку – «близь-
кість» списку – коли всі різночитання можуть бути пояснені 
лише випадковими помилками писаря, недоглядом, описками і 
т. п. На цей випадок виникає заперечення: а коли ж різночи-
тання виникали свідомо за волею переписувача? З таких поми-
лок, пропусків і недогляду виникали ті численні розбіжності між 
різними списками «Правди Руської», тобто, саме ті розбіжності, 
які привели дослідників до численних суперечок при тлумаченні 
джерела. 

Висновок, до якого дійшли вчені на чолі з Б. Грековим, 
виглядає наступним чином: «Якщо ми не бажаємо порушувати 
зайвих сумнівів у нашого читача, то і не повинні удаватися до 
виключення списків, тому що при обмеженому застосуванні 
цього відбору у нас не залишиться ніякої практичної користі, а 
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ширше його застосування захитає основні принципи видання»37. 
Отже, до видання були залучені всі списки «Правди Руської», 
що були відомі, за винятком пізніх копій (ХVIII–ХIХ ст.) і 
підробок38. При виданні виділялись основні списки, що харак-
теризують ту або іншу групу списків «Правди Руської»; основні 
списки друкувалися повністю, а решта списків використо-
вується у варіантах. 

Як зазначав Г. Кочин, дослідники прагнули «до можливо точ-
ної передачі тексту». Втім, варто зазначити, що ступінь точності 
може бути дуже різним, оскільки в роботі з рукописами виникає 
ряд ускладнень при читанні недописаних слів, зокрема в тих 
місцях, де пропущені закінчення слів, вжито виносні літери і 
т. п. Ці скорочення найчастіше зустрічаються наприкінці рядків 
і зумовлені економією місця. Наприклад, в Мясниковському 
списку «Правди Руської» «ї» та лігатури зустрічаються тільки 
наприкінці рядка. Такі явища підкреслюють бажаність при ви-
данні вказівки на закінчення кожного рядка. Точність досяга-
ється шляхом друкування документа рядок в рядок у повній 
відповідності з рукописом. Зразком подібної передачі є видання 
«Русская Правда по древнейшему списку» Є. Карського, в якому 
текст передається з точним дотриманням орфографії і пунк-
туації пам’ятки. Це означає, що текст рукопису передається 
фактично неопрацьованим. В академічному виданні ставилося 
інше завдання: «дати в руки читача розшифрований, прочитаний 
до кінця текст»39. У випадках сумнівів, читач-дослідник може 
звернутися до фототипії основних списків, що планувалося від-
творити в наступному томі. Відповідно до такого розумінням 
точності (тобто точного та правильного читання) в передачі 
тексту, вирішено було не відзначати рядки, а вказувати лише 
сторінки рукопису, що дозволить легко порівнювати його з 
фотокопією. 

При передачі тексту у виданні було зроблено наступне: 
розкриті титла, виносні літери вводилися в рядок. Щодо роз-
криття тител, то тут особливої складності не було, оскільки у 
тексті джерела вони, за висловом Г. Кочина, «трафаретні». 
Складніше було з введенням у рядок виносних літер. У ряді 
випадків важко сказати, як саме слід читати пропущене. 
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Різнобій у читаннях на той час уже призвів до певної плутанини, 
тому дослідники вирішили, що «у всіх випадках, коли допус-
тиме й інше читання, ніж прийняте нами, ми відзначаємо в 
примітках також і інші можливі читання»40. 

Великі розбіжності викликала проблема передачі літер оригі-
налу, відсутніх у сучасному шрифті. При обговоренні цього 
питання на нарадах, що відбувалися в процесі роботи над текс-
том, ряд осіб висловилися на заміну таких літер відповідними 
літерами сучасного шрифту. Ця пропозиція мотивувалася полег-
шенням для читача. Проте, на противагу цьому вказувалося, що 
далеко не завжди можна вирішити питання про заміну літер. 
Відносно різних списків «Правди Руської» це особливо усклад-
нюється тим, що вони відносяться до різного часу, починаючи з 
XIII і закінчуючи XVI ст. А основна мета дослідників була 
«дати в руки текст, що не залишає в читачів жодних сумнівів в 
точності переданого рукопису»41. Раніше вже доводилося 
вказувати на те, що в основі ряду різночитань в пізніх списках 
лежить або описка писаря або нерозуміння ним тексту руко-
пису. Часто неточна заміна однієї незнайомої йому літери 
іншою, відомою йому, виявляється відправною точкою для 
подальших розбіжностей та різночитань між списками. Саме 
таким чином М. Лавров і В. Любимов пояснюють походження 
різночитань «смердъ і холоп», «смердии холоп», «смердьи 
холоп». Подібне ж можна побачити і в різночитаннях: «конь», 
«кон», «коун», і «êuí» або «коупа», «кuпа», «к@па» та «копа». 

Думка про необхідність збереження при передачі тексту всіх 
літер, відсутніх в сучасному шрифті, підтримувалася присут-
німи на засіданнях філологами42. Для філологів це правило в 
переданні тексту відкриє широкі можливості при роботі зі спис-
ками «Правди Руської». Велика праця з дослідження окремих 
мовних аспектів джерела була пророблена Є. Карським43, 
С. Обнорським44 та В. Ларіним45. Участь філологів в роботі над 
текстом є надзвичайно цінною. Оскільки історія пам’ятки охоп-
лює щонайменше чотири сторіччя і може бути розкрита лише 
при вивченні походження окремих її редакцій, груп і навіть 
окремих списків. Це особливо підкреслював у своїй доповіді 
М. Лавров46. У встановленні історії тексту важливу роль відігра-
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ють мовні особливості. Філологи мали внести ясність у цих 
питаннях, оскільки історики часто робили помилки саме через 
незнання мовних тонкощів. Деякими дослідниками висловлю-
валася думка, що «юси», різні написання «е», «о», «ы» виникли 
досить пізно в результаті південно-західного впливу і не заслу-
говують на увагу. 

В історії тексту «Правди Руської» південнослов’янський 
вплив позначився дуже сильно, певною мірою відкинув зайву 
плутанину, але його не можна залишати в стороні. Півден-
нослов’янський вплив слід належним чином оцінювати і вра-
ховувати. «У цій частині нам, історикам, в першу чергу необ-
хідна допомога філологів, а для того, щоб філологи могли нам 
допомагати, потрібно озброїти їх текстом, який достатньою 
мірою відповідає їх запитам»47. До цього слід додати, що далеко 
не всі випадки вживання «юсів» завдячують сторонньому впли-
ву. У багатьох випадках вживання цих літер може виявитися 
успадкованим від найдавніших списків пам’ятки. Все це гово-
рить про особливу увагу при передачі тексту, про збереження 
всіх особливостей у вживанні літер давньої мови. Не можна 
залишати у читача жодних сумнівів у точності передачі тексту 
рукопису. Саме ці міркування примусили дослідників поставити 
питання про відтворення тексту саме так, а не інакше, та сфор-
мулювати відповідні правила. Звичайно, буде значним полег-
шенням для дослідників, що у виданні подані фототипії ос-
новних текстів, але і за таких умов необхідна точна передача 
тексту, зі всіма орфографічними та фонетичними особливос-
тями. 

Наступною проблемою була кіновар, оскільки вона в давніх 
рукописах відіграє велику роль. Кіноварні заголовки розмежо-
вують окремі розділи в рукописах. В. Сергеєвич в своєму поділі 
«Правди Руської» Короткої редакції на дві самостійні частини, 
слушно спирався тільки на наявність кіноварної відмітки на 
полях рукопису і кіноварної літери. Кіноварні заголовки пояс-
нюють зміст наступної статті і є в той же час спробою тлу-
мачення її змісту. Тому вони цікаві і цінні для дослідників.  
У колективі, що працював над «Правдою Руською», встанови-
лася одностайна думка, що кіноварні заголовки з’явились піз-
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ніше. Заголовки мінялися постійно, ці правки та зміни, на думку 
дослідників, не припинялися і в ХVI ст. Це з одного боку 
зменшує значення кіноварних заголовків як явища пізнього, що 
не має коріння в найдавнішій основі, але в той же час додає їм 
особливу ціну, як спробам осмисленої, чіткішої передачі тексту 
«Правди Руської». Тому були виділені всі кіноварні заголовки і 
великі літери. У виданні вони були надруковані в рядок, а не у 
формі заголовків. 

У такому ж напрямку вирішувалося питання про розділові 
знаки. Вони відтворюються у виданні всі, окрім крапки, яка в 
рукописах не має значення розділового знаку, часто вона лише 
відокремлює одне слово від іншого. Збереження крапки ввело б 
плутанину в сучасну пунктуацію, яка вносилася у відтворений 
текст. Примітки приводилися безпосередньо під текстом того чи 
іншого основного списку «Правди Руської» і були двох типів: 
одні стосувалися тексту основного списку (незрозумілі та по-
шкодженні місця, позначки на полях, зміна чорнил, почерку, 
неясність тексту, можливість різного читання рукопису), інші 
включали різночитання до основного списку, взяті з решти 
списків, які віднесено до тієї або іншої групи. Також була 
вироблена уніфікована система, в якій указується спосіб ско-
роченого позначення списків в примітках і посиланнях. 

Суттєвими питаннями при виданні тексту пам’ятки були 
також пунктуація та ділення «Правди Руської» на статті. 
Загальна цільова установка видання – дати читачеві точно від-
творений по рукописах текст, при цьому дати цей текст про-
читаним до кінця – природно диктував і розстановку розділових 
знаків за правилами сучасного правопису. Нарешті, послідов-
ність завдання вимагала розподіл «Правди Руської» як збірки 
юридичних норм на окремі логічні самостійні частини (юри-
дичні норми). Це і можна вважати вершиною прочитання та 
наукового опрацювання документа. А ці виділені юридичні 
норми, окремі логічно-самостійні частини «Правди Руської» і є 
«статтями». Залишалося лише для зручності користування їх 
пронумерувати. Як бачимо, принцип, який був покладений в 
основу ділення «Правди Руської» на статті, знаходиться у ціл-
ковитій згоді з тим, що давали попередні видавці і дослідники 
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М. Калачов, В. Сергеєвич, М. Владимирський-Буданов, С. Юш-
ков і ін. 

На противагу такому вирішенню питання висувалося В. Лю-
бимовим й інше ділення «Правди Руської» на статті. Історик 
пропонував в основу поділу тексту на статті покласти вказівки 
самого документа, тобто кіноварні заголовки і заголовні літери 
та розділові знаки в рукописі48. В. Любимов практично здійснив 
свою ідею. У проведеній роботі ним за основу було взято список 
з найбільшою кількістю кіноварних літер, що спрощувало йому 
завдання. У тих місцях рукопису, де текст явно вказував на ту 
чи іншу окреслену норму, він удавався за допомогою інших 
списків, і таким чином ним вироблено досвід ділення «Правди 
Руської» на статті на основі вказівок самого рукопису.  

Зазначимо, що вчені з робочої групи одностайно підтри-
мували думку про пізню появу кіноварних заголовків, оскільки 
таких заголовків немає у списках Короткої редакції, і про те, що 
переписувачі часто по-своєму змінювали їх. Це дає підставу 
прийти до наступного висновку відносно ділення «Правди 
Руської» на статті за ознаками кіноварних заголовків: такий 
принцип допустимий лише при виданні окремих списків 
«Правди Руської», як самостійних пам’ятників, але в тих умо-
вах, коли є тверда впевненість в існуванні єдиної основи у всіх 
списках Поширеної редакції і про єдність їх змісту, в таких 
умовах принцип ділення на основі кіноварі неприйнятний. Всі 
списки Поширеної редакції єдині в своїй основі і виходять з 
єдиного джерела. Ґрунтуючись на цій єдності всіх списків По-
ширеної редакції, було внесено припущення про єдину нуме-
рацію статей для всіх списків «Правди Руської». За основу 
такого ділення на статті і єдиної їх нумерації було взято Тро-
їцький І список, при цьому зазначаючи, що Синодальний список 
різко відрізняється від решти списків Поширеної редакції пере-
становкою ряду статей, тому надано перевагу типовішому спис-
ку, і в той же час досить справному і давньому. Нумерація 
статей розглядалася як корисний робочий прийом у виданні, 
тому не було визначено місця, де будуть розставлені номери 
статей, – на полях або в тексті. Після довготривалих міркувань, 
було вирішено не вміщувати їх у текстах, а обмежитися звідною 
таблицею в кінці тому. 
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Перед текстами було вміщено передмови, які включали опис 
кожного рукопису окремо, палеографічні і орфографічні особли-
вості, всі відомості про рукопис, які можуть бути цікаві та цінні 
для дослідника. Перед укладачем передмови ставилося завдан-
ня, щоб все, що має значення для дослідника, було б там 
згадано. 

Підсумовуючи, можна виділити такі основні правила пере-
дачі тексту у публікації. З числа всіх списків «Правди Руської», 
які використані у виданні, 15 списків були надруковані пов-
ністю, а з решти наводилися лише різночитання до цих основ-
них списків. Не брались до уваги лише пізніші списки ХVІІІ і 
ХІХ ст. і ряд списків, визнаних підробками. При передачі текс-
тів застосовується громадянський шрифт, доповнений літерами: 
~, e, s, ¿, w, î («о» широке), ~, оу (передається як ~) ú, û, j, @, 
#, ", f, y, h. Титла розкривалися, надрядкові літери були вве-
дені до рядка, в останньому випадку літери, яких бракувало 
дописуються в дужках, але при розкритті титл твердий знак в 
кінці слів не ставився, в середині ж слова відновлювався в 
круглих дужках перед голосними е, я, ю; м’який знак віднов-
лювався в круглих дужках як в середині, так і наприкінці слова 
відповідно правопису рукопису. 

Тексти передавалися з розділенням на слова згідно сучасного 
правопису. У випадках, коли можливе різне розділення того або 
іншого тексту на слова, в примітках указувалися інші можливі 
прочитання. При відтворенні тексту не допускалися жодні 
відхилення від оригіналу, навіть і в тих випадках, коли, на 
думку дослідників, присутній явний пропуск літер в слові або 
пропуск цілих слів. Виправлення слів або літер, приписки, сти-
рання або ж доповнення у формі винесень на полях, зроблені 
писарем оригіналу, вносились до тексту без особливих відмін-
ностей, але обумовлювалися в примітках. 

Виправлення і доповнення, приписки і стирання, зроблені 
явно пізніше, до тексту не вносилися; у тексті ж, по можливості, 
відновлювалося первинне читання, а в примітках зазначалось 
про наявність виправлень. Кіновар виділялася особливим шриф-
том. Числа передавалися арабськими цифрами, якщо в рукописі 
вони передані літерами, а числа написані словами, так і пере-
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давалися. Наявні в рукописі розділові знаки: дві крапки, три 
крапки, чотири крапки, хрест – відтворювалися у відповідності 
до оригіналу. Початок сторінки і стовпця в рукописі відмічалися 
двома та одною вертикальними рисками, на полях вказувалася 
нумерація аркушів відповідно з оригіналом рукопису. У різ-
ночитаннях наголошуються на всіх особливостях читань всіх 
списків того або іншого вигляду, що мають смислове значення 
або значення важливе для вивчення історії тексту. Різночитання 
передаються петитом з вказівкою кіноварі і з доповненням 
літер, як і при передачі основного тексту. У разі, коли одне і теж 
різночитання є в декількох списках, то дане слово або фраза 
відтворюється за старшим списком. Перестановка слів вказу-
валася в різночитаннях у всіх випадках. Перестановка цілих 
статей вказувалась двічі: в тому місці, де стаття відсутня, і в 
тому місці, де вона залишена; різночитання ж до окремих місць 
цих статей вказувались там, де відтворена відповідна стаття 
основного тексту. 

При посиланнях на той або інший список «Правди Руської», 
як у статтях, так і в примітках, кожен окремий список відоб-
ражався особливим шрифтом. Розділові знаки розставлялися 
відповідно до сучасного правопису. Відтворений текст «Правди 
Руської» поділяється на статті, відмежовані одна від одної чер-
воним рядком, при цьому відтворюються кіноварні заголовки, а 
заголовки статті, що потрапляють в середину стрічок, нічим 
окрім шрифту не виділяються. Статті нумерувалися арабськими 
цифрами. 

Всі Поширені списки «Правди Руської» поділяються на стат-
ті однаково, відповідно до єдиної нумерації. За основу береться 
поділ на статті Троїцького І списку, в ньому вони мають поряд-
кову нумерацію, а відповідні статті інших видів матимуть той 
же номер, що і в Троїцькому І списку. Статті Пушкінської і 
Карамзінської груп, відповідні до списку Троїцького, сприймали 
нумерацію попередньої статті, з додаванням індексу, що відзна-
чається римською порядковою нумерацією в тих випадках, коли 
цих статей було декілька. Палеографічні особливості і особли-
вості орфографії кожного окремого рукопису, що мають зна-
чення для її характеристики і не можуть знайти відображення 
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при виданні тексту або у варіантах, що приводилися, опису-
ються у передмовах, передбачуваних у кожній групі списків 
«Руської Правди» або ж в загальній вступній статті. 

У видавництво АН СРСР перший том було здано 28 січня 
1938 р. В травні 1939 р. весь том було підписано Б. Грековим до 
друку49. В березні 1940 р. вийшли перші екземпляри, а в травні 
книга надійшла у продаж50. У передмові до першого тому 
Б. Греков зазначив, що найбільша заслуга при підготовці цього 
тому належить М. Лаврову, В. Любимову та Г. Гейєрмансу51.  
І дійсно, саме цими істориками була проведена найважча робота 
з підготовки, упорядкування, а потім і звірки та коректури. 
Адже після того, як том потрапив до видавництва, він там про-
лежав близько року, за цей час деякі сторінки були пошкоджені 
та прийшлось відновлювати тексти. Г. Гейєрманс та М. Лавров 
чергували у видавництві і вночі52. 

Отож, перший том уже був готовий, а робоча група про-
довжувала свою роботу над наступними томами. Можна з 
упевненістю констатувати той факт, що на 1941 р., і коментарі, і 
фотознімки були майже підготовлені, потребували лише певної 
редакційної обробки та перевірки. Проте війна перешкодила 
виходу цих томів та відсунула зроблене на кілька кроків назад. 
Коментарі довелося відновлювати та дописувати, а роботу над 
фотомеханічним відтворенням починати спочатку. Зауважимо, 
що всі три томи, як підготовлені, фігурували у видавничому 
плані ЛВІІ в 1940 р.53. Ще на 1937 р. в роботі над томом з 
коментарями було зроблене наступне: «відпрацьовано та при-
йнято список літератури для коментарів та розпочато роботу. 
Підготовлено статтю з історії Татищевських списків»54. 

Питання щодо характеру коментарів розроблялись ще в сере-
дині 1930-х. рр. З цієї проблеми також були висловленні різні 
думки дослідників. Точка зору Б. Грекова і у вирішенні цього 
питання була обережною: «ми не беремо на себе задачі пояс-
нити кожен текст, вирішити всі суперечки і сумніви, які нако-
пичилися за 200 років у вивченні «Правди Руської». Але ми 
хочемо, щоб кожен, хто візьме нашу книгу в руки, знав, скільки 
праці було вкладено в дану роботу»55. Завданням коментарів 
було дати досліднику матеріал про те, що зроблено для вив-
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чення «Правди Руської» від «М. Татищева до наших днів»56. 
Б. Греков розумів, що цього замало, тому запропонував зайня-
тися темою, які присвячені вивченню «Правди Руської»57. Але 
це потребувало великих та довготривалих зусиль і не узгод-
жувалося з термінами, необхідними для підготовки до видання 
«Правди Руської». 

Отже, повертаючись до другого тому, зауважимо, що він дає 
досліднику величезний матеріал для власних висновків. Б. Гре-
ков зауважив: «Правда Руська відноситься до таких джерел, 
одностайного розуміння яких досягти не можна»58. В 1942 р. 
Б. Греков в листі до М. Тихомирова говорив: «Нам потрібно 
довести до завершення хорошу справу. Другий том майже го-
товий, проте потребує значних доопрацювань, потрібно і росій-
ську літературу розширити, і слов’янську, і, навіть, німецьку»59. 
Дійсно розуміння такого складного пам’ятника було дуже важ-
ливим при його дослідженні. Адже за 200 років кожне покоління 
істориків вносило щось нове в його прочитання та розуміння.  
І весь цей накопичений досвід було акумульовано зведено в 
другому томі академічного видання. Головною метою цього 
тому Б. Греков назвав те, що потрібно допомогти сучасному 
досліднику краще орієнтуватися в масиві існуючої літератури з 
даної проблематики60. 

Всі коментарі наведені постатейно, нумерацію статей взято з 
першого тому цього видання. Коротка Правда подавалася за 
Академічним списком, Поширена – за Троїцьким І61. В роботі 
над томом брали участь В. Гейман, Г. Кочин, Б. Романов, 
Б. Александров, М. Лавров і Б. Греков. Окрім того, до тому були 
складені відповідні покажчики – бібліографічний, предметно-
терміноголічний, іменний, географічний (Р. Мюллер, Б. Рома-
нов, О. Копанев). До тому було включено дослідження Тати-
щевських списків «Правди Руської» та нові наукові розвідки 
В. Любимова62. 

Отже, Друга світова війна не зупинила роботу над виданням, 
хоча й внесла значні корективи у плани. Робота значно упо-
вільнилась, унаслідок евакуації велика частина напрацювань 
була втрачено. Врешті, багато чого відновлювали по пам’яті, в 
тексті коментарів іноді зустрічаються неточності та огріхи. На 
середину 1946 р. том в завершеному вигляді був у Б. Грекова. 
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В роботі над другим томом можна виділити 2 періоди: 1937–
1940 рр. і 1944–1947 рр.63. Цікавим фактом, пов’язаним з видан-
ням другого тому є і те, що на завершальному етапі (у вересні 
1947 р.) видавництво отримало від Б. Грекова вказівку зняти 
гриф ЛВІІ64.  

Вихід коментарів мав велике значення для вивчення «Правди 
Руської». Однак укладачі приділили головну увагу дореволю-
ційним авторам, а не сучасним. Коментар до статей побудо-
ваний у вигляді перерахування думок окремих авторів без їх 
критичної оцінки. Тому 2-й том академічного видання «Правди 
Руської» має значення лише як зведення думок авторів, які 
писали про «Правду Руську» в дореволюційний час, і вкрай 
слабо відображає розвиток радянської історичної науки. 

Найскладнішою виявилася доля третього тому, куди мали 
увійти тексти списків, надрукованих у першому томі, відтворені 
фотомеханічно. Ще на початку війни дослідники планували цей 
том видати другим. Проте війна та евакуація перешкодили 
здійсненню їх наміру65. Тоді на перший план вийшли коментарі. 
Підготовчі роботи були проведені ще до початку війни. 
Б. Грекову довелося докласти немалих зусиль аби прискорити 
роботу над третім томом, але він так і не дочекався виходу його 
у світ. З архівних матеріалів видно, що робота під час війни та 
по її закінченню йшла досить активно. У видавничому плані 
ЛВІІ на 1945 р. зазначалося, що робота над томом знаходилася 
на завершальному етапі, та про передачу його до видавництва в 
четвертому кварталі поточного року66. 

Третій том вийшов набагато пізніше, ніж було заплановано. 
Але це не говорить про сприйняття його як маловажливого. 
Цьому тому протягом всього періоду роботи приділялась особ-
лива увага. Найскладнішим моментом було вироблення техніч-
них принципів копіювання і передачі текстів та втілення цих 
принципів у життя. Списки для тому мали бути сфотографовані 
таким чином, щоб були відтворені не тільки рядки та літери, а й 
повністю сторінки, так, щоб лінії меж сторінок були позначені67. 
Це було пов’язано в першу чергу з характером та специфікою 
самих рукописів. Наприклад, в Синодальній кормчій на сторін-
ках є приписки тому важливо було їх вірно відтворити, це ж 
саме стосується й інших рукописів. 
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У результаті в роботі над третім томом на заключному етапі 
брали участь А. Новосельський, Л. Черепнін, О. Насонов, О. Зи-
мін, М. Бакланова. Фото відтворювалися ЛВ ЛАФОКИ С. Бєля-
ковим і О. Хлебніковим68. 

Названі спеціалісти, віддаючи шану дослідникам, які розпо-
чинали дане видання, не порушували вже започаткованих тра-
дицій та принципів видання. Списки «Правди Руської» відтво-
рені в форматі оригіналів. Слова, окремі літери і знаки, написані 
в оригіналі кіновар’ю, у виданні передані червоним кольором. 
До кожного зі списків подано короткий палеографічний опис 
рукописів. Робота над томом була завершена сектором дже-
релознавства і видання документів радянського періоду Інсти-
туту історії АН СРСР. 

Видання «Правди Руської» було наймасштабнішою подією в 
історії радянської історичної науки69. Таку думку підтримали 
майже всі найвидатніші спеціалісти того часу та наступних 
поколінь, проте не обійшлось і без недоліків, а також докорів та 
нарікань на роботу учасників даного дослідницького проекту. 
Звісно, з точки зору поступу історичної науки, бездоганним дане 
видання не назвеш. Утім той факт, що ним користуються вже 
більше півстоліття говорить сам за себе. 

Сучасники знайшли ряд недоліків у виданні, проте на за-
гальній позитивній оцінці це не позначилося70. Цікавою стала 
рецензія О. Яковлєва, яка навіть була відзначена спеціальною 
премією Й. Сталіна71. О. Яковлєв, в цілому позитивно оцінивши 
представлене видання, зауважив, що в такому вигляді воно дещо 
ускладнює роботу істориків, адже помилки, неточності та дру-
карські помилки збиватимуть недосвідчених дослідників72. На 
думку рецензента, краще було б видати усі 80 списків, оскільки, 
на його погляд, це не є важким завданням, проте в майбутньому 
це набагато більше полегшило б завдання істориків, оскільки у 
них перед очима були б усі тексти73. 

Б. Сиром’ятников зазначив, що в текстовому відношенні вка-
зана робота нічого нового нам не дає. Вона лише підбиває 
найбільш повний підсумок досліджень всієї кількості текстів 
«Правди Руської», не подавши в руки історика права нового 
текстового матеріалу74. 
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Цікавий відгук на перший том був написаний С. Юшковим75. 
С. Юшков піддав критиці майже всі принципи цього видання76. 
Звісно, на оцінку історика вплинуло два фактори: по-перше – це 
загальні наукові принципи та по-друге, що не менш важливо, – 
прихована образа через те, що він так і не був залучений до 
проекту. Тому одночасно з цією рецензією редколегія опублі-
кувала свою відповідь на закиди історика. Дослідники слушно 
зауважили, що С. Юшков, говорячи про недоліки, зіставляє ака-
демічне видання виключно з власним 1935 р.77, тобто, показує, 
лише як погляди істориків суперечать його власним поглядам. 

Дозволимо собі ще кількома словами сказати про деяких 
дослідників, які мали відношення до роботи над академічним 
виданням. Впродовж декількох десятиліть «Правдою Руською» 
займався Б. Романов. Йому належить значна частина коментарів 
до академічного видання78 (як тритомного, так і навчального).  
У його книзі, в якій розповідається про побут і звичаї Давньої 
Русі79, «Правда Руська» з’являється перед читачем яскравою 
пам’яткою, яка висвітлює соціальні відносини та побут XI–
XII ст. Спеціально джерелознавчих питань Б. Романов не тор-
кався, хоча його погляди стосовно часу та обставин складання 
«Правди Руської», відрізнялися послідовністю. Для нього «Ко-
ротка Правда» – пам’ятник XI ст., а «Поширена Правда» – 
XII ст.80 

«Правду Руську» як пам’ятку, що відображає соціальні 
відносини Давньої Русі, розглядав Н. Рубінштейн81. Якщо «По-
ширена Правда», на його думку, характеризує феодальні відно-
сини, що склалися, то Найдавніша вводить нас в суспільство, 
яке знаходилося ще на дофеодальній стадії. Велика книга про 
соціальні відносини в Київській Русі написана була І. Смир-
новим, головним чином на основі «Поширеної Правди»82. 
Основна увага в ній приділена соціокультурному становищу 
смердів, холопів і закупів. 

У зв’язку з виходом у світ першого тому академічного 
видання «Руської Правди» М. Присьолков поставив перед 
дослідниками завдання вивчення «Короткої Правди» в тісному 
зв’язку з історією літописання83. М. Присьолков довів, що текст 
«Правди Руської» міг редагуватися пізнішими переписувачами 
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(деякі статті закону збереглися в Поширеній редакції, на його 
думку, в більш архаїчному вигляді, ніж в Короткій). 

Пізніше думка про те, що «Поширена Правда» у ряді ви-
падків краще відтворює архетип «Короткої Правди», чим спис-
ки, що дійшли до нас, розвинув О. Орєшников84. Саме йому 
належить стаття, в якій зроблена спроба пояснити плутанину 
статей «Правди Руської» в Синодальному списку85. 

Суттєві корективи М. Тихомиров вніс у класифікацію 
В. Любимова. Прийнявши запропонований В. Любимовим поділ 
«Поширеної Правди» на групи і види, М Тихомиров пішов далі і 
виділив з їх масиву третю редакцію – Скорочену. Таким чином, 
поділив пам’ятку на три редакції – Коротку, Поширену і 
Скорочену, виходячи з дослідження історії тексту кожної з 
них86. У своїй монографії, яка стала класичним зразком дже-
релознавчого дослідження в радянській історіографії, автор 
обґрунтував наявність трьох редакцій «Правди Руської» – 
Короткої, Поширеної і Скороченої. Виникнення кожної з них 
автор пов’язав із важливими історичними подіями (повстаннями 
в Києві і Новгороді). На думку М. Тихомирова, «Скорочена 
Правда» – це не скорочення «Поширеної Правди», а самостійна 
пам’ятка, яка виникла на півночі Русі, можливо, при дворі 
пермських єпископів, ще до написання «Поширеної Правди»87. 
Отже, сьогодні ми користуємося класифікацією В. Любимова з 
корективами М. Тихомирова. 

Таким чином, 1930–1950-ті рр. позначились великою актив-
ністю дослідників щодо вивчення питань політичної, соціально-
економічної історії Русі. І не дивно, що саме в той час посилена 
увага почала надаватися джерелам. Прагнення зробити їх до-
ступними широким колам в оригінальному вигляді призвело до 
появи значної кількості академічних археографічних публікацій. 
Наприкінці 1920-х рр. в умовах становлення радянської істо-
ричної науки, зокрема джерелознавства, була усвідомлена необ-
хідність фундаментального наукового видання «Правди Русь-
кої». Потреба активізувати дії щодо видання «Правди Руської» 
виникла під час підготовки до відзначення 200-річчя її від-
найдення (1938 р.). У 1933 р. з ініціативи дирекції Інституту 
історії АН СРСР знову розпочалася робота. Тоді ж ним було 
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обумовлено, що наукове дослідження такого важливого істо-
ричного джерела, як «Правда Руська», відкриє великі можли-
вості дослідникам історії києворуського періоду для подальшого 
студіювання, дозволить по-новому висвітлити ряд важливих 
питань. 
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УДК 94(477) : [930.1 (71+73) «1970/2000»] 
 

Юрій Кудінов 
  

РАННЬОНОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ  

В АРХЕОГРАФІЧНІЙ РОБОТІ 

ГАРВАРДСЬКОГО ЦЕНТРУ УКРАЇНІСТИКИ 
 
 

Науковий пошук неможливий без знання джерел. Робота 
археографа спрямована на вивчення в першу чергу писемних 
пам’яток, залученням їх до наукового та суспільного обігу. Ця 
діяльність передбачає оприлюднення писемних джерел, а це в 
свою чергу полегшує опрацювання матеріалів, які до цього часу 
перебували у колекціях рідкісних видань бібліотек та архівних 
фондів. 

Актуальність даної статті полягає у важливості роботи гар-
вардського центру україністики у залученні праць Середньо-
віччя та Раннього Нового часу до зарубіжної англомовної науки. 
Їх публікації сприяють ретельному вивченню історії на базі 
текстів епохи. Завдяки писемним пам’яткам минувшини можна 
простежити інтелектуальний клімат, рівень політичної культури 
еліти – їх авторів. Тобто, як формувалися відношення її пред-
ставників до держави, народу, релігії. Багато інформації щодо 
концептуальності творів у гарвардському центрі ми знаходимо у 
вступних статтях-коментарях провідних славістів Північної 
Америки до ранньомодерних текстів. 

У нашій статті ми спробуємо висвітлити наступні аспекти:  
1) описати особливості проекту Гарвардської бібліотеки давньо-
го українського письменства (далі – ГБДУП); 2) оцінити історію 
та суспільний контекст текстів М. Смотрицького; 3) праці 1620–
1630-х рр. в рамках церковного життя; 4) козацький чинник в 
українському історичному процесі на прикладі «Діарія» Пилипа 
Орлика та «Літопису Грабянки».  

Проект Українського наукового інституту ГБДУП, присвя-
чений 1000-літтю хрещення України-Руси. Він містить пере-
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клади й факсиміле давньоукраїнських текстів до кінця XVIII ст. 
В зауваженнях редактора підкреслено, що планується опублі-
кувати 40 томів ГБДУП1. З ранньонової історії це, зокрема, 
твори М. Смотрицького зі вступними зауваженнями Д. Фрика2. 
У третьому томі ГБДУП подано факсимільне видання творів 
З. Копистенського та Л. Кревзи3, а в четвертому – праці С. Ко-
сова, А. Кальнофойського й Я. Капусти з передмовою П. Левін4, 
літопис Г. Грабянки зі вступними зауваженнями Ю. Луценка5.  
В тт. 5–6 «Щоденник Пилипа Орлика».  

Руський чинник ранньомодерного часу відображається в пра-
цях культурних діячів XVII ст. Зокрема, його оцінки знаходимо 
у Д. Фрика. Цей вчений у своїх передмовах до перших двох 
томів ГБДУП назвав М. Смотрицького одним з найвидатніших 
представників православного слов’янського культурного відрод-
ження кінця XVI – початку XVII ст. У зазначений період про-
ходила релігійна полеміка між православними, протестантами  
і католиками Речі Посполитої за права віри6.  

Головними перепонами у дослідженні життя і творчості 
М. Смотрицького є відсутність не тільки консенсусу у корпусі 
його робіт і багатьох текстів, а і те, що православний період 
діяльності М. Смотрицького досліджують із репринтів ХІХ –
початку ХХ ст., які мають багато неточностей.  

Як вважає Д. Фрик, авторству М. Смотрицького можна при-
писувати: 13 надрукованих праць, один рукопис і 15 листів.  
У виданні ГБДУП міститься факсиміле десяти надрукованих 
робіт. Інші твори пропущено, адже вони доступні у препринтах7. 
Окремим блоком автор передмови виділив невизначені роботи, 
які приписують М. Смотрицькому. Зокрема, в «Apologia» вка-
зано про існування «Трактат про походження Святого Духа»; 
«Палінодія» на «Lament», «Катехізм». На думку вченого, важко 
встановити авторство «Палінодії» (заперечення «Треносу» 
М. Смотрицького). «Трактат про походження Святого Духа» 
повинен був бути написаним до 1621 р., коли полемічна від-
повідь «Verificatia niewinnоsci» має посилання на цю працю. 
«Катехізис» розпочатий автором 1621 р. і завершений у 1623 р. 
про що ми довідуємося в «Apologia»8. Тобто, вчений сумніва-
ється у приналежності цих трьох праць перу М. Смотрицького.  
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У передмові до першого тому ГБДУП окремо виділено 
роботи М. Смотрицького, які без сумніву належать його автор-
ству. Всього їх тринадцять, нижче перераховуємо десять з них, 
що вміщено в перших двох томах гарвардської бібліотеки: 
1) «Lament» (1610) (твір надрукований з Бібліотеки Варшав-
ського університету (BUW 28.19.11.3), і так як вищезазначений 
варіант містить деякі дефекти вони були доповнені з копії 
Національної Бібліотеки у Варшаві (Далі – НБВ) (BN 
XVII.3.4804)9; 2) «Verificatia niewinności» (1621) видана у двох 
копіях. Факсиміле віддруковано з мікрофільму НБВ. Вище-
згаданий мікрофільм був зроблений з копії Бібліотеки Гданська 
(Gd.BM.NI.82.32). Друга копія з «Ossolenium» у Вроцлаві (XVII-
366-III). Його останній варіант є фундаментальнішим доопрацю-
ванням першого10; 3) «Obrona Verificacicy». Досить часто 
Д. Фрик посилається на авторство М. Смотрицького, що міс-
титься у працях «Apologia», «Paraensis», «Protestatio». Факсиміле 
створено з копії Бібліотеки Чапської сім’ї у Кракові (Kr.M.N. 
995); 4) «Elenchus pism uszczypliwych» (1622). Копія з НБВ (BN 
XVII.3.3230); 5) «Apologia». На основі аналізу першої сторінки і 
останньої цього твору Д. Фрик встановив, що праця була опуб-
лікована 1628 р. Факсиміле віддруковано з Бібліотеки Польської 
академії наук у Курніку (13065), яке містить вступ до Алек-
сандра Заславського. Інша копія з НБВ (BN XVII.3.4461)11; 
6) «Protestatia» (1628). Копія з НБВ (BN XVII.3.1504); 
7) «Paraenesis» (Краків, 1629) Копія з НБВ (BN XVII.3.2557)12; 
8) «Exethesis» (1629) Копія з НБВ (BN XVII.3.1505). 9) поль-
ськомовний варіант «Казання на чесний погреб Леонтія Кар-
повича» опублікований із колекції НБВ (BN XVII.3.1269) – 
єдиної із польських зібрань13; 10) «Евангелие учительное» на-
друковано у томі 2 ГБДУП. Факсиміле, яке міститься у виданні 
т. 2. ГБДУП зроблено з копії НБВ (BN Cyr.363). Три різні 
передмови включені у репринт: копія з Російської державної 
бібліотеки (Москва, РФ), яку підписано М. Смотрицьким; дві 
інші передмови – Бібліотеки родини Чапських у Кракові (XVII 
54) та НБВ (BN Cyr.363) підписані від імені Монастиря Церкви 
Святого Духа14.  

Дев’ять з цих робіт включені до колекції т. 1 ГБДУП. Три 
варіанти «Евангелие учительное» містяться у т. 2 ГБДУП. 
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Вчений вказав на існуванні інших копій, враховуючи наукову 
роботу В. Німчука, але він не знайшов їх варіанти, щоб на-
друкувати15. Інші праці М. Смотрицького – «Граматика», руська 
версія «Казання», «Justificatia niewinnosci» пропущено. Зокрема, 
місцезнаходження копії першого видання «Justificatia niewin-
nosci» (1622) Д. Фрику не вдалося знайти. «Казання на чесний 
погреб Леонтія Карповича» (1620), доступна, адже надрукована 
С. Масловим у 1908 р. «Грамматика славенския правильное 
синтагма» (1618) надрукована В. Німчуком, тому не міститься у 
гарвардській колекції16. 

Окрім друкованих праць науці відомі рукопис та 15 листів 
написані впродовж 1626–1631 рр. латинською та руською мо-
вами17. Зокрема, манускрипт М. Смотрицького є сукупністю тез 
польською і латинською мовою у формі дискусії щодо анти-
христської природи Папи. Існування цього неопублікованого 
рукопису вперше було виявлено Антонієм Мочинським у 
1874 р. У той час він знаходився у Імперській Бібліотеці Санкт-
Петербургу. Після Ризького миру 1921 р. твір потрапив до 
Варшави; в роки Другої світової війни був остаточно втрачений. 
Б. Вачинський впевнений, що рукопис написаний М. Смотриць-
ким, оскільки на це вказують листи культурного діяча, вра-
ховуючи зміст маргіналій з написом «Смотрицький»18.  

У другому томі у факсимільній формі відтворено «Евангелие 
учительное» (Вевіс, 1616), яке теж не завжди вважається твором 
М. Смотрицького. Руський культурний діяч здійснив великий 
внесок для піднесення освітнього рівня українського народу 
своєю подвижницькою працею. Як правило, видання Євангелій 
у давні часи слугувало для їх активного розповсюдження серед 
народу, і з метою витіснення католицьких і протестантських 
книг руською літературою.  

Як вважає Д. Фрик, православні слов’яни часто приписують 
проповіді з «Евангелие учительное» патріарху Каллістосу І 
(1350–1353, 1355–1364/1365). Натомість болгарський вчений 
Димитрос Гоніс здійснив відкриття (яке він опублікував у 
«Palaebulgarica» (1982)), що вона не належить авторству Кал-
лістосу І, а ідентифікується з Патріархальним вченням, і спершу 
була перекладена з грецької на церковнослов’янську у Болгарії 
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наприкінці XIV ст. Проте М. Смотрицький перейняв традицію 
надавати авторство Каллістосу, посилаючись на видання «Єван-
геліє» львівського архієпископа Г. Балабана (Крилос, 1606)19.  

Д. Фрик віднайшов у М. Смотрицького влучний аргумент, 
що наштовхнуло його видати перекладений варіант «Євангеліє» 
на просту руську мову із церковнослов’янської словами Святого 
Павла «краще сказати п’ять слів зрозумілою мовою, ніж десять 
тисяч незрозумілою». Таким чином, він продовжив дебати щодо 
проблеми використання місцевих мов у церковній літературі20.  

У перевиданому варіанті Євангеліє П. Могилою у 1637 р. 
ім’я М. Смотрицького не вказувалося з таких причин: 
М. Смотрицький у варіанті 1616 р. тільки залишив один підпис і 
тому його роль як перекладача була втрачена; 2) його ім’я 
спеціально не згадали, тому що у 1627 р. церковний діяч 
перейшов з православ’я в уніатство21.  

Д. Фрик вважав, що хоча у двох варіантах передмов не 
вказано ім’я М. Смотрицького, однак на його авторство вка-
зують: по-перше, лексика; по-друге, аркуш містить дискусію 
щодо причин перекладу Євангеліє на руську народну мову; по-
третє, польськомовні полемічні твори, написані М. Смотриць-
ким 1621–1623 рр. були також підписані від імені Монастиря 
Церкви Святого Духа, а не ним особисто22.  

 
* * * 

У третьому томі продовжується тема православно-уніат-
ського дискурсу 1620-х рр. за права віри, однак вже крізь при-
зму творів З. Копистенського та Л. Кревзи, що було спричинене, 
на думку вчених О. Пріцака та Б. Струмінського, відновленням 
руської історичної свідомості після проголошення Берестейської 
унії 1596 р. Твір З. Копистенського «Палінодія» був відповіддю 
на «Оборону єдності церковної» (опублікована у Вільнюсі) 
уніата Л. Кревзи, тому ці дві праці вміщені в одному томі23.  

«Палінодію» автори ГБДУП опублікували з копії Сидорова, 
яка знаходиться в Бібліотеці Мічиганського університету (відділ 
рідкісних книг і спеціальних колекцій), а «Оборона єдності 
церковної» з Національній бібліотеці Польщі24.  

О. Пріцак узагальнив значення творів у розвитку української 
полемічної літератури. Кожна зі сторін намагалася аргумен-
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тувати свою правоту поясненнями з церковної історії. Зокрема, 
уніатська сторона апелює, що на 988 р. православна і като-
лицька віри були єдині, тому у творах простежується вираження 
руської історичної свідомості25.  

О. Пріцак порушив питання чому «Палінодія» залишалася 
неопублікованою довгий час. Справа в тому, що З. Копис-
тенський, який працював з текстом Л. Кревзи, щоб відповісти 
своєму опоненту не встиг закінчити, і на момент його смерті 
вона була у рукописній формі26.  

Автори вступних статей порушили питання долі оригіналу 
«Палінодії». Насправді «Палінодія» зберігалася у Варшаві ста-
ном на 1915 р., тому що в описі рукописів Красінської біб-
ліотеки це вказано27. Після зруйнування бібліотеки в роки 
Другої світової війни оригінал було втрачено для фахівців 
назавжди28.  

Не дивлячись на широку популярність «Палінодії» в обороні 
православної віри вона не мала широкої популярності, лише 
збереглися 14 копій цього твору (неповні або повні). О. Пріцак 
виокремив два критерії при оцінці даних копій: православна 
традиція і поморська традиція старообрядців. Серед православ-
ної традиції відомі дві повні копії: копія Д. Туптала (1693–1695) 
(Державний історичний музей, Москва) і Голіцина (1708–1721) 
(Російська державна бібліотека). Інші копії – Флоренцова, 
Є. Болховітінова, латинська копія для Свідзінського (втрачена 
разом з оригіналом). 

Якщо копії з православної традиції написані скорописом, то 
поморські напівуставом, останній схожий на кириличне письмо 
XVI–XVII ст., що пояснювалося консервативністю старообряд-
ців. Серед них: копія Уварова (Державний історичний музей),  
2-га Уваровська копія (там само), Ундольський (Російська дер-
жавна бібліотека), копія Хлудова (Державний історичний 
музей), копія Сидорова29.  

Окремо вчені виділяють копію Сидорова в Ан Арбор. 
О. Пріцак здійснив візит в Ан Арбор у 1981 р. в Мічиганський 
університет, де мав змогу ознайомитися з рукописом № 206. 
Копія Сидорова була подарована Бібліотеці Мічиганського 
університету Т. Спаулдінгом в знак пам’яті про сина С. Спаул-



 85

дінга, студента університету у 1936 р. Рукопис створений  
1635 р., у 1855 р. за позначкою у тексті він належав 
Т. Сидорову. Рукопис, можливо, легально потрапив у 1920 р. до 
США, а Т. Спаулдінг придбав його в книгарні «Брентано» у 
Нью-Йорку у 1936. Текст схожий на друкований варіант, але це 
був своєрідний поморський рукопис. О. Пріцак попросив про-
фесора Вашингтонського університету Д. Во його проаналізу-
вати. Рукопис написаний на 509 листках датується, на думку 
останнього, до ХІХ ст.30  

Окремо фахівці виділили аналіз друкованих версій «Палі-
нодії». Повна версія «Палінодії» була опублікована тільки у 
1878 р. П. Гільтебрандтом в «Русская историческая библио-
тека», том 4 (С-Петербург, 1878)31. 

У 1621 р. З. Копистенський дав грецьку назву своєму твору. 
На думку вченого, ця традиція була усталеною, коли водночас 
крім слов’янської давали й грецьку назви. В перекладі з грецької 
«палінодія» означає «знову пройти через» (по змісту вона була 
паралельна до праці «Оборона єдності церковної»). «Палінодія 
чи Книга Захисту святолицької апостольської східної церкви і 
святих патріархів». Крім того З. Копистенський готував працю 
до друку, на що вказує титульна назва, формат друкованої книги 
і дозвіл на публікацію від «старших»32.  

Авторами передмови було спростовано припущення вченого 
А. Єршова (Львів, 1930), що З. Копистенський є автором «Гус-
тинського літопису», адже обидва твори мають схожу бібліо-
графію. Справа полягає в тому, що автори використовували 
одну бібліотеку братської школи. Перевіривши гіпотезу Б. Стру-
мінський відзначив, що у творах відрізняються дати, власні 
імена, офіційні титули, різні бібліографічні примітки33.  

На основі згадки у праці Л. Кревзи про існування руської 
версії «Оборони єдності церковної» Б. Струмінський припустив, 
що має існувати таке видання. На це вказує обіцянка Л. Кревзи 
перекласти свій твір34. Вживання у творі «ми» вказує, що твір 
був написаний Л. Кревзою не одним. Посилаючись на вченого 
Я. Суші 1665 р. Б. Струмінський та О. Пріцак не сумніваються в 
тому, що автори «Оборони…», а на їх думку це Л. Кревза та 
Й. Кунцевич розділили опрацювання латиномовних і слов’яно-
мовних праць, адже останній не знав латини35.  
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* * * 
У четвертому томі відображено святість печер і отців Києво-

Печерської лаври. П. Левін зробила історіографічний аналіз 
творів С. Косова, Я. Капусти та А. Кальнофойського у яких 
згадується Києво-Печерський монастир36 .  

Польськомовні книги С. Косова «Exegesis» (К., 1635) і «Pate-
ricon» (К., 1635) з’явилися у контексті заходів П. Могили у 
створенні православної системи освіти, яка б могла успішно 
конкурувати з католицькими школами Речі Посполитої і загалом 
підвищити статус православних навчальних закладів37.  

Як підкреслює П. Левін, С. Косов виступав за потребу пра-
вославних Речі Посполитої вивчати латинську мову, щоб набу-
вати досвіду, оскільки багато православних здобували освіту у 
католицьких навчальних закладах. Незнання латини призводило 
до звинувачень українців у відсутності обізнаності цивільного і 
юридичного процесу, і що руські посли неспроможні спілку-
ватися з владою Речі Посполитої38.  

Потреба пропагувати і захищати святість мощів святих отців 
Києво-Печерської лаври пов’язана з Контрреформацією. Тому 
вслід за католиками православні вдалися до написання творів, у 
яких містилася інформація про святих. П. Могила вбачав 
потребу видати книгу життя святих доступну як для поляків так 
і українців. «Patericon» написаний саме з цією метою. Зокрема, 
відзначено аргумент про єдність і нерозривний зв’язок право-
славної та католицької церков. На що С. Косов як і З. Ко-
пистенський використав аргумент із «Повісті минулих літ», що 
ще апостол Андрій відвідував руські землі, підтверджуючи неза-
лежність руської церкви39.  

Під патронатом С. Косова впродовж 1655–1661 рр. був здійс-
нений переклад «Pateriсon» з польської на руську, надрукований 
1661 р., однак деякі польські дослідники до цього часу від-
значали, що це друге польське видання40.  

Як прописує П. Левін ми знаємо майже нічого про автора 
«Тератургеми» (К., 1638). Цей твір, можливо, як і «Pateriсon»  
С. Косова був виданий під патронажем П. Могили. Очевидно, 
що П. Могила робив рукописні ремарки до твору А. Кально-
фойського. Адже як вважав C. Голубев, митрополит збирав 
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відомості про чудеса у печерах. У деяких випадках А. Каль-
нофойський помістив відомості про чуда не тільки від нотаток 
П Могили, але ті які він чув особисто41. П. Левін часто поси-
лається на праці С. Голубєва у трактуванні змісту тексту 
А. Кальнофойського.  

Наступним твором є «Religiosae Kiovensis Cryptae» (Єна, 
1675) («Релігійність Київських печер») Й. Гербініуса (Я. Ка-
пусти). І. Гізель запросив Я. Капусту до Києва. Перед цим 
архімандрит надіслав йому твір С. Косова «Pateriсon» і найбільш 
вірогідно його церковнослов’янську версію, підготовлену за 
його участі 1661 р.42. У своїй праці Ян Капуста проаналізував 
легенди щодо київських печер про які він чув перед візитом у 
Київ (зокрема, герої Троянської війни були тут поховані, або 
печери були покриті залізом і тягнулися аж до Смоленська). 
Хоча сам автор дотримувався думки, що їх поява відноситься до 
часів християнізації Київської Русі; християни використовували 
їх як притулок від язичників43.  

Покликаючись на думку польської авторки Л. Нодзинської, 
П. Левін знаходить, що Я. Капуста використовував праці С. Ко-
сова «Pateriсon» та А. Кальнофойського «Тератургема». Два 
роки після публікації книги «Religiosae Kiovensis Cryptae» Вати-
кан її заборонив, включивши до «Index Librorum Prohibitorum». 
Тому після цього акту про працю забули.  

Видавці дякують Національній Бібліотеці у Варшаві («Pate-
riсon»), Бібліотеці Чарторийських у Кракові («Тератургема») і 
бібліотеці Гарвардського університету за твір Я. Капусти. Версія 
твору потрапила до Гарварду завдяки М. Радейку з Осло (Нор-
вегія), який подарував її копію.  

Факсимільний текст представників Києво-Печерського мо-
настиря зі вступним словом П. Левін (т. 4 ГБДУП) прорецен-
зував П. Ролланд. Вчений зазначив, що П. Левін проаналізувала 
усі три твори: С. Косова «Patericon» (1635), А. Кальнофойського 
«Teraturgeta» (1638), Й. Гербіоніса «Religiosae Kiovensis Crup-
tae» (1675) з огляду на інтелектуальний та релігійний клімат 
XVII ст. (коли українська православна церква зазнала переслі-
дувань з боку держави) та доктрини опонентів. П. Ролланд від-
значив, що новою версією П. Левін є те, що «Patericon» напи-
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саний у стилі популярної праці П. Скарги «Żywoty świętych». 
Вчений звернув увагу на вагомий внесок Києво-Печерського 
монастиря як центру ранньомодерної української культури та 
ідентичності. Твори С. Косова й А. Кальнофойського ввели по-
няття та реалії середньовічної культури в контекст модерного 
часу, поєднавши релігію і факт44. 

 
* * * 

Наступний розділ нашої статті – аналіз надрукованих коза-
кознавчих праць – томи 5–6, 9. Великим здобутком у до-
слідженні заокеанської «орликіани» є публікація щоденника 
П. Орлика у серії ГБДУП (тт. 5–6) упродовж 1988–1989 рр. 
Хронологічно першим побачив світ 6-й том зі вступним словом 
О. Пріцака. У вступній статті історик простежив еволюцію 
політичних концептів П. Орлика, особливо на вершині його 
політичної кар’єри (1710–1712 рр.). Перша концепція постала на 
ідеях створення автономної світської держави у формі Великого 
князівства руського як наступника Київської Русі у триєдиній 
Речі Посполитій. Друга базувалася на прямій демократії запо-
розького козацтва як вартових прикордоння – «орієнталістська» 
теорія. Першу концепцію О. Пріцак докладно пояснював у 
статті «Kievan Rus’ and Sixteenth-Seventeenth Century Ukraine»45. 
На його думку, головними репрезентантами руських традицій 
серед козацтва були реєстровці. У свою чергу на світогляд 
козацтва з другого десятиріччя XVII ст. вплинула дрібна шлях-
та, яка створювала православні братства, з одного боку, та 
духовний клір Галичини (Є. Плетенецький, З. Копистенський, 
І. Борецький, Л. Зизаній, П. Беринда) – з іншого46.  

Гетьман П. Орлик висунув ідею автономної Української ко-
зацької держави на основі козацького сарматизму й терито-
ріального суб’єкту, ідентичного Великому князівству Русько-
му47. Однак, на думку О. Пріцака, ідею П. Орлика про політичну 
незалежність Гетьманату в майбутньому не було розвинуто48.  
7-й том «Гарвардської бібліотеки…» мав містити продовження 
«Діарія» 1726–1731 рр. (Париж Архів МЗС Франції, Польща  
тт. 9–10), а саме – висновки «Діарія», додаткові тексти («Refflec-
xiones morales Super Pater Noster», «Hippolity Thebani ex Com-
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mentario Eius Chronice de Propasapia D. N. Jesu Christi» тощо).  
У підготовці 7-го тому вчені з Гарварду навіть зверталися до 
польських колег, щоб відтворити деякі слова (знаходиться в 
архіві Чарторийських у Кракові, № 1977)49. Однак з невідомих 
причин його не було опубліковано. 

Оригінал «Щоденника» становить 5 томів обсягом понад 
2000 аркушів, які в гарному стані зберігаються в архіві МЗС 
Франції у Парижі під назвою «Diariusz podrozny. Memoires et 
Documents, Pologne. (1720 р.) Vols. 7–11». Копія з 800 аркушів 
знаходиться у Кракові (Бібліотека Чарторийських MS, no. 1977). 
З тієї причини, що син гетьмана Григорій Орлик мав багато 
місій від Франції, після його смерті його особистий архів був 
вивчений французькою владою у 1759 р. Деякі з них включно з 
«Діарієм» зберігаються у Архіві МЗС Франції (Archives du 
Ministeres des Affairs Etrangeres Restitutions de correspondence, 
1661–1806, fol. 222)50.  

Директор Українського наукового інституту у Польщі 
Я. Токаржевський-Карашевич у 1936 р. почав працювати, щоб 
видати скорочену версію (опублікована 1938 р.). Війна перер-
вала роботу редакції. Дана копія, що опублікована у цьому 
виданні 1988 р. подарована покійним свояком редактора 
Б. Лотоцьким і зараз у Бібліотеці Гарвардського коледжу51. 
Увесь матеріал «Діарія» дослідник поділив на чотири категорії: 
політика; релігійні проблеми; огляд поїздок Європою та Сало-
ніцький період; записи щодо особистих переживань, надзви-
чайних подій його життя і «Weltanschauung» (усебічна чи пер-
сональна філософія людського життя і всесвіту. – Ю. К.)52.  

Цінним виданням є «Літопис Г. Грабянки». Як вважає автор 
передмови до т. 9 ГБДУП фахівець Ю. Луценко однією з від-
повіддю на наступ проти української автономії з боку Петер-
бургу були козацькі літописи. Вони з одного боку показують, 
що першість у продовженні традицій української національної 
свідомості і духовних традицій переходить від церковної до 
світської еліти – козацької старшини53.  

На думку Ю. Луценка, характерною ознакою розвитку літе-
ратури наприкінці XVII – початку XVIII століть була артис-
тична інтерпретація подій і явищ, щоб показати минулі козацькі 



 90 

перемоги. Тому як на нього, краще їх називати історіографічною 
прозою, а не прикладом історичних праць. До того ж він 
схиляється до попередніх досліджень, що «Літопис Грабянки» 
не є точним історичним джерелом. З поміж інших козацьких 
літописів «Літопис Грабянки» відтворює погляди козацької 
старшини найкраще на хід історичного процесу, адже на сере-
дину XVIII ст. існувало близько 50 копій цього твору54.  

Вчений визначив існування літопису в двох формах: скоро-
ченій і розширеній. Оригінал розширеної версії, який містив 
чимало тогочасних листів та інших документів не зберігся.  

Даний том містить скорочену і розширену версії, а також 
репринт видання 1854 р. Тимчасовим комітетом розбору давніх 
актів, а також версії, опублікованій 1793 р. Ф. Туманським у 
журналі «Российский магазин». Публікація 1793 р. є русифіко-
ваною копією розширеної версії літопису, до того ж його поява 
в XVIII ст. було парадоксом, оскільки літопис став першим з 
козацьких творів з рукописної традиції, що став опублікований 
у XVIII ст.55 

Отже, проект ГБДУП є досить цінним з наукової точки зору. 
Завдяки старанням О. Пріцака, Б. Струмінського, Ф. Сисина, 
С. Плохія наукова аудиторія познайомилася із надбаннями укра-
їнських діячів епохи Середньовіччя та Раннього Нового часу. 
Факсимільне відтворення це лише одна з версій видання творів, 
адже планується опублікувати також їх англомовний та укра-
їномовний переклад. Гарвардська бібліотека – це своєрідна 
енциклопедія, яка відображає хід історико-культурного процесу 
та світогляду еліти українських земель на попередньому істо-
ричному етапі.  

Корпус робіт М. Смотрицького, видатного культурного діяча, 
викладено у тт. 1–2 з передмовою американського вченого 
Д. Фрика. Ці два томи вміщують рукопис, 15 листів, 10 творів 
М. Смотрицького з відповідним науковим аналізом. На нашу 
думку, було б доцільніше вмістити усі роботи М. Смотрицького, 
тобто залучити «Казання на чесний погреб Леонтія Карповича», 
«Грамматика славенския правильное синтагма» та «Justificatia 
niewinnosci», оскільки ГБДУП має характер зібрання творів.  

Праці 1620–1630-х рр. в рамках церковного життя мали 
неабиякий вплив на тогочасне суспільство. В опублікованому 
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томі 3 твори «Палінодія» З. Копистенського та «Оборона єд-
ності церковної» Л. Кревзи перебували в контексті православно-
уніатського протистояння за першість в репрезентації україн-
ського народу. А у книгах А. Кальнофойського, Я. Капусти, 
С. Косова відтворено загальноєвропейську тенденцію створю-
вати праці про чуда святинь. Зокрема, описано дива та життя 
отців Києво-Печерської лаври.  

Козацька еліта залишила значний культурно-світоглядний 
вплив на українську суспільну думку. Гарвардська бібліотека 
вміщує «Щоденник» українського гетьмана 1710–1742 рр. в ек-
зилі П. Орлика, оригінал якого знаходиться в Архіві Мініс-
терства закордонних справ Франції, обсягом дві тисячі аркушів. 
Цей твір проливає світло на важкий період у політичній кар’єрі 
гетьмана, його лавіруванням між дворами Європи за можливість 
утвердження на гетьманстві та створенні антиросійської коаліції 
держав.  

«Літопис Грабянки» мав відчутний вплив на почуття ко-
зацько-української самосвідомості за відстоювання власних 
«прав та вольностей» про що свідчить наявність близько п’ят-
десяти копій цієї хроніки.  

Таким чином, титанічна праця фахівців, упорядників, меце-
натів проекту Гарвардської бібліотеки має важливе наукове 
значення для циркуляції стародруків та творів рукописної фор-
ми, які перебували в приватних колекціях, бібліотеках та архівах 
в англомовному академічному середовищі. У томах, які вмі-
щують твори церковних діячів в рамках релігійного дискурсу 
між ворогуючими конфесіями та повчанні шанобливого став-
лення до українських святинь, тексти козацького плану май-
бутньої української політичної системи та бачення історичного 
процесу є певною мозаїкою ранньомодерної України. Твори 
діячів церковної та козацької еліти мають спільні риси кон-
сервування та культивування української / руської / козацької 
національної ідентичності, і були написані для наступних по-
колінь.  
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СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ: 

ПІДСУМКИ І ВИКЛИКИ  
 
 
Підсумки минулих двадцяти п’яти років сигналізують про 

нові явища в українській історіографії, яка перебуває на стадії 
глибокої трансформації, що є результатом ряду явищ. Вони 
охоплюють саму історіографію в розумінні її творців, а також 
історичних праць. Окрім того, вони стосуються й істотних 
переоцінок у сфері взаємозв’язку між академічною історіо-
графією та суспільним життям і відповідають глибоким змінам, 
яким, як бачимо, підлягає місце історичного знання в інте-
лектуальному інструментарії сучасної людини.  

Сьогодні світ став цілком іншим й змінилась конкуренто-
здатність історичного знання. Йдеться про сучасну епоху гло-
балізації та інформатизації, велику кількість даних та інформації 
і доступ до неї з будь-якого місця. Характерне для минулих 
років прискорення історичних процесів принципово змінило 
статус і завдання історіографії.   

Намагаючись визначити зміни в суспільно-політичному 
ландшафті, які супроводжують розвиток історіографії, можна 
вказати на пожвавлення у здобуванні вигоди з минулого, вигоди 
політичної, туристичної та торговельної. У сьогоднішньому 
світі минуле стає товаром, який конкурує з іншими благами і до 
певної міри підлягає таким самим правилам ринку, як інші 
доступні на ньому продукти. Така ситуація спричиняє комер-
ціалізацію історії, а в результаті часто гонитву за сенсацією, 
схиляння перед закріпленими у свідомості суспільними стерео-
типами, спрощення і категоричність історичної аргументації. 

Кризи української історіографії немає, натомість можна гово-
рити про кризу окремого історика. Мається на увазі його творча 
лабораторія, використання ним різних дослідницьких методів, 
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вміння актуалізувати свою тему, цікавий і доступний стиль 
написання, цілісне бачення проблеми, використання джерел з 
різною оцінкою, неупередженість, опір на факти, знання кон-
тексту тощо.  

Американський теоретик історії А.Мегілл виокремлює три 
основні типи історіописання: афірмативне (яке прагне бути 
фундаментом сучасної ідентичності та суспільного ладу), дидак-
тичне (яке прагне давати конкретні поради сучасності та май-
бутньому) та критичне (зорієнтоване насамперед на критичне 
осмислення минулого та традиції1.  

За сучасних умов суспільно-політичного життя України віт-
чизняна історична наука набуває світоглядного змісту, вико-
нуючи не лише наукові, а й соціокультурні функції (почуття 
громадянства, історична пам’ять, критичне мислення, форму-
вання в суспільстві об’єктивної картини про минуле). Здобутки 
академічної історичної науки, які часто не виходять за межі 
вузького кола науковців, повинні стати надбанням усіх гро-
мадян, і в першу чергу – молодого покоління. Легітимаційна 
функція історіографії передбачає те, що вона відіграє важливу 
роль у становленні держави, формуванні нації. Історія стає 
інструментом зовнішньої політики, коли показує природу укра-
їнської державності для міжнародного товариства. Наукова 
функція історіографії полягає у боротьбі з псевдонауковими 
працями, міфологемами. Суспільно-виховна функція виступає 
засобом формування національної свідомості народу, виховання 
моральних людей, патріотів своєї країни.  

Із світоглядною функцією історіографії пов’язане форму-
вання системи цінностей, орієнтирів та потреб, сталість інте-
ресів суспільства, морально-правовий клімат у державі. Реконст-
рукція явищ минулого може дати ключ, алгоритм до моделю-
вання сучасних і майбутніх процесів, соціального прогнозу-
вання, передбачення перспективних наслідків тих заходів, які 
здійснюються сьогодні2.  

За часи незалежності українська історична наука стала ін-
тегральною частиною світової історіографії. Найголовнішим 
чинником розвитку української історіографії залишається деі-
деологізація історичної науки, розкутість думки, свобода науко-
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вої творчості і вибору світоглядних позицій. Відбулися доко-
рінні зміни в оцінці тих чи інших подій української історії. 
Насамперед йдеться про повне переосмислення історичних 
праць радянського минулого й самої історії комуністичного 
тоталітарного режиму. З’явилося чимало цікавих і оригінальних 
наукових праць, що демонструють нові дослідницькі прийоми 
та методики осягнення історичного минулого. В той же час 
багато праць виконані на досить низькому науковому рівні. 

Позитивними рисами сучасної історіографії є входження 
національної науки до європейського і світового наукового 
простору (гранти, стажування, доступність літератури, наукові 
контакти, освіта за кордоном, використання новітніх інфор-
маційних технологій). Важливою ознакою є формування нового 
стилю історіографічного мислення, розмаїття методологій, нау-
ковий прагматизм, орієнтація на сучасний ринок ідей3.  

Історичні дослідження в Україні проводилися в умовах гли-
боких суспільно-політичних, ідеологічних, інтелектуальних та 
свідомісних змін. У перші роки незалежності отримала поши-
рення схема національної історії, а основі якої знаходилися 
методологічні постулати кінця ХІХ – початку ХХ ст. (схема 
М. Грушевського). Відбулося явище, яке можна назвати «націо-
налізація історії», яке мало як позитивні, так і негативні на-
слідки. До позитивних можна віднести такі як різке посилення 
уваги до історичних джерел, які в минулому були під забо-
роною, звільнення від фальсифікацій численних явищ і подій 
минулого України. Негативні: спрощене, позанаукове, публіцис-
тичне ставлення до історії, різке зниження фаховості і критич-
ного ставлення до історичної продукції4.  

Протягом 1990-х рр. відбувся кардинальний перегляд радян-
ської, а почасти й імперської історії, які заступили національні 
візії. Старше покоління виховувалося в «системі» й частина 
його звикла до того, що була одна правда, тому потрібно пере-
кинутись на іншу правду. Звичайно, етнодержавницька легіти-
мація породила й вироблення своєрідних, іноді вельми при-
мітивних елементів національного канону історіописання. Нині 
до складників чи елементів цього канону, на думку його 
критиків, відносять національно-державницьку актуалізацію, 
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ритуальну апеляцію до патріотичних настанов або історичної 
правди, чорно-білу аксіологію чи полярні ціннісні настанови, 
переважання описовості, насамперед процесу – подій та фактів, 
порівняно з проблемним акцентуванням або інтерпретацією5. 

Саме зміну стилістики класової боротьби на мову «націо-
нального відродження» і сприйняли більшість істориків як зміну 
методології. Звісно, були й інші моделі: зосередження на фак-
тографії, що ґрунтується на вірі в можливість відтворити істо-
рію «як вона є», та переконаності в передчасності методо-
логічних дискусій в українському контексті6. «Національна 
парадигма» української історії – гранднаратив, що зосеред-
жується на боротьбі української етнічної нації за власну дер-
жаву, – замінив радянські моделі «соціалістичного будівництва» 
і «дружби народів». Національна парадигма також добре від-
повідала ідеологічній позицій молодої української держави про-
тягом більшої частини 1990-х рр.7.   

Українські історики (О. Головко, Л. Таран, О. Реєнт, І. Ко-
лесник, Г. Касьянов) констатували кризу історіографії як галузі 
наукового знання в Україні. Здебільшого її пов’язували з по-
збавленням історичної науки від ідеологічної та інституційної 
спадщини радянського часу і методологічним хаосом, який 
витворився внаслідок неготовності багатьох істориків вести 
діалог із західними вченими на фаховому рівні.  

Український історичний канон поступово позбавляється нео-
романтичних рис і більше звертається до фахового аналізу на 
базі опрацювання історичних документів. Цьому сприяє багато 
чинників, передусім відкритість українського історіографічного 
простору для різних поглядів і методологій, ознайомлення з 
якими супроводжується «індивідуальними і колективними від-
криттями». Багато в чому це зумовлено фактом навчання і 
стажування нових поколінь істориків у західних наукових цент-
рах США, Великої Британії, Німеччини тощо. Неабияке спри-
яння в цьому всі роки надає українська діаспора, передусім 
Український науковий інститут Гарвардського університету 
(США), Кафедра історії України Університету Альберти 
(Канада) тощо. Чимало українських істориків скористалися з 
польських стипендій і грантів, нагород Американської ради 
наукових товариств, фондів Фулбрайта і т.д.   
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На сьогодні утвердились різні методологічні принципи – від 
класичного позитивізму до постмодернізму з використанням 
міждисциплінарних підходів, можливостей методів інших наук 
для вивчення конкретної проблеми. Сучасній українській істо-
ріографії все ще властивий дефіцит на фахівців і авторитетні 
наукові школи з історії зарубіжних країн, повільно засвоюється 
цивілізаційна модель світової історії, модерні й постмодерні 
методологічні орієнтири на осягнення культурно-духовних цін-
ностей інших народів в антропологічному вимірі. Більшість 
середовища істориків характеризує добре вкорінений традиціо-
налізм у методологічній сфері, небажання вивчати нові до-
слідницькі терени і переходити межі дисциплін. 

З кінця 1990-х – початку 2000-х рр. розпочалося впро-
вадження нових бачень, концепцій і теорій при вивченні істо-
ричного минулого, застосування західних епістемологічних 
зразків і дослідницьких стратегій. Відбулися своєрідні змагання 
між націоцентричними, культурно-антропологічними, постмо-
дерністськими образами минувшини. Міждисциплінарний під-
хід став неодмінною складовою модерних праць, при написанні 
яких використовували методологічний арсенал інтелектуальної 
історії, наукознавства, філософії, культурології, політології, 
етнології, соціології, соціальної психології та ін. 

Упродовж 2000-х рр. чимала частина української історичної 
наукової спільноти різною мірою інтегрувалася в розмаїті 
форми міжнародної співпраці та проекти. Визнані історики мали 
і мають практично необмежені можливості виїжджати для до-
сліджень за кордон; праці багатьох із них перекладають на 
головні для науковців європейські мови, а їхні розвідки вклю-
чають до авторитетних збірників. Я. Грицак, О. Толочко, Г. Ка-
сьянов друкують найновіші праці за міжнародної підтримки в 
Україні чи за її межами та часто викладають за кордоном.  

В українській сучасній історіографії так і не дійшло до ґрун-
товної дискусії на тему постмодерної критики історії. Більшість 
історичного середовища неохоче приймає ці методологічні но-
винки. Постмодернізм передбачає відмову від «метаоповідей», 
бачення світу крізь призму однієї провідної ідеї, дроблення 
картин реальності як прояву суб’єктивності. Окрім того, це 
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акцент на культурному плюралізмі як основі для соціального 
співжиття людей і спільнот. 

Має рацію І. Колесник, яка відзначила, що українська істо-
ріографія знаходиться на межі двох протилежних наукових 
парадигм: модерну і постмодерну. Засадничими для історичної 
науки доби модерну є подієво-діяльнісне сприйняття минулого 
за схемою: подія-вчинок-людина. Минуле конструюється у 
таких категоріях як «формація», «цивілізація», «народ», «нація», 
«держава», «революція». Одним з основних постулатів пост-
модернізму вважається плюралізм, ідея мультиголосся, відсут-
ність ієрархії цінностей і лідерства. Тут діє формула: «скільки 
істориків, стільки історій». У центрі стоїть локальний наратив, 
національна історія. Відбувається нова рецепція поняття «куль-
тури», яка є єдиним простором, що пронизує всі сторони життя 
суспільства8.  

Ознаки постмодернізму в історії виокремив В. Підгаєцький. 
Зокрема, це такі: 1) історія як проблема змісту наратива;  
2) визнання неможливості отримання «позитивного» знання, 
тобто неможливості з’ясування того, що насправді було колись з 
людиною; 3) орієнтація на провідну роль літературно-лінгвіс-
тичних методів дослідження «історичних» наративів, на імпе-
ративну роль мови у цих дослідженнях; 4) у центрі уваги – не 
минуле людей, а текст; 5) інтерпретація передує фактам і 
створює їх; 6) історія як література «підкоряється законам і 
нормам» літературного дослідження9. 

Деструктивні риси постмодернізму в українській історичній 
науці прослідкував Я. Дашкевич, серед яких: 1) руйнування 
межі між історичним дослідженням та белетристикою; 2) дес-
цієнтизація науки, яка досягла високого рівня дискредитації і 
диструкції дослідницького ремесла; 3) дискредитація макроіс-
торії на користь мікроісторія; 4) надання переваги фрагмен-
тарним або незавершеним працям; 5) вишукування позасоці-
альних і позаполітичних причин для пояснення соціальних 
явищ; 6) проголошення кінця історії та історіографії; 7) руй-
нування національної історії та ін.10 

Загалом мені імпонує збалансованіша позиція, яка не від-
кидає потреби нових підходів, але розглядає їх радше як 
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доповнення, а не як замінник традиційних способів історіо-
писання. Потрібно підкреслити свободу, розкутість та інтелек-
туальну незалежність в сучасній українській історіографії. 
Історик користується будь-якими методами і різноманітними 
шляхами йде до мети, яку перед собою поставив. 

Аналізуючи український гранд-наратив, можна говорити про 
існування трьох великих способів писання історії: 1) старого 
радянського, 2) нового національного (що в багатьох випадках 
продовжує традиції дорадянської історіографії), 3) найновішого, 
що радикально заперечує радянську схему, але водночас ставить 
під сумнів наукову вартість національної парадигми і пробує 
писати історію по-новому. Багато істориків пробують поєдну-
вати між собою ці типи11. Ще у 1995 р. М. фон Гаген у своїй 
статті «Чи має Україна історію» казав про те, що саме плинність 
кордонів, взаємопроникність культур, історично багатоетнічне 
суспільство можуть перетворити українську історію на дуже 
сучасне поле досліджень.  

На сьогодні створено нову концепцію історії українського 
народу, яка враховує всі фактори: економічні, політичні, соці-
альні, інтелектуальні, людські. В нинішніх умовах стає ак-
туальною соціокультурна концепція українського історіогра-
фічного процесу, витвір якої можливий завдяки використанню 
міждисциплінарної методології та компаративістських узагаль-
нень. Такий підхід дає змогу розглядати даний процес у кон-
тексті розвитку європейської та світової науки. Важливо поєд-
нати так званий великий наратив, тобто абстрактно узагальнені 
речі з конкретними людьми, моментами, діями. 

В науковій спільноті вже майже десятиліття тривають 
суперечки про український гранд-наратив і яким він має бути. 
Зокрема, українська історія, на думку І. Колесник, дає доволі 
рідкісний у розвинених європейських історіографіях шанс 
розглядати її в нових конфігураціях: не традиційних лінеарно-
еволюціоністських схемах державо- та націотворень, а з точки 
зору історичних розривів, квантів історичної екзистенції. 
Поєднання дослідницьких стратегій Модерну і Постмодерну, на 
її думку, створює нові можливості українського історичного 
дискурсу. Конструктивною може стати ідея української дер-
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жавності, що має свої форми репрезентації в категоріях розриву, 
перервності, виникнення та занепаду, розмаїття форм та кон-
фігурацій держаного буття. Креативність ідеї української дер-
жавності пов’язана із подоланням усталених стереотипів «напів-
колоніальної» свідомості (що побутує в термінах «поглинення», 
«возз’єднання», «інкорпорація», «окупація» українських земель 
Російською й Австрійською імперіями)12.  

Г. Касьянов критично налаштований щодо національної 
схеми українського історіописання і як альтернативу пропонує 
концепцію «транснаціональної історії», яка зосереджується на 
відносинах між культурами, суспільствами чи групами сус-
пільств і свідомо долає кордони однієї культури чи країни. 
Ключовим є поняття «трансферу», яке передбачає зосередження 
уваги на процесах адаптації та засвоєння культурних благ13. 

Цієї є позиції дотримується і С. Плохій, який пропонує 
розглянути Україну як цивілізаційний і культурний кордон – 
тобто водночас як роздільну лінію та місток між Центральною 
та Східною Європою. Такий підхід успішно застосовували до 
історій інших країн Центральної та Східної Європи, зокрема, 
Польщі та Угорщини. Україна, на думку С. Плохія, у цю па-
радигму вписується краще від будь-якої іншої країни регіону, 
зважаючи на її розташування на перехресті не лише Східної та 
Центральної Європи, а й Східної Європи та Балкан, Серед-
земномор’я та євразійських степів14. 

Н. Яковенко вбачає написання українського гранд-наративу 
через соціокультурний образ українського суспільства, пред-
ставлення його як строкатого конгломерату соціальних груп та 
прошарків, у тому числі аристократів, шляхти, міщан, селян, а 
від часів, коли такі з’являються – й чиновників, буржуазії, 
робітників, врешті, тих-таки пролетарів. На її думку, має від-
бутись «олюднення історії» та її відкритість до Іншого. 
Важливими компонентами наративу мають стати історія гро-
мадянського суспільства, історія ідей, історія повсякдення, 
тобто життєві колізії «маленької людини» та ін.15.  

Я. Верменич вбачає синтетичну працю з історії України, 
ґрунтовану на відмові від схеми «знедоленого етносу», на від-
ході від жорсткого лінійного детермінізму і перенесенні 
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дослідницької уваги від політичних процесів до домінант соці-
ального буття людини. Особливо важливо, на її думку, засто-
сувати регіональний підхід. Це має бути своєрідний синтез 
історії регіонів, міст, етнічних спільнот, розмаїття релігійних та 
інтелектуальних традицій16. 

На думку К. Галушка, варто залишити «денаціоналізацію» 
цілком кваліфікованим вузьким фахівцям у їхніх вузькофахових 
академічних дослідженнях. Коли ж мова йде не про історію 
Давньої Русі, а про історію України, то народ заслуговує на 
зважену і розумну, суперечливу і дискутовану «національну 
історію», яка дасть місце в собі всім мешканцям української 
землі всіх часів. І всі вони з точки зору географії будуть 
«давніми українцями» (кримські татари, євреї, поляки, росіяни), 
так само як і предки сучасних етнічних українців17.  

На мою думку, написання багатоетнічної історії не означає 
вихід за рамки національно-етнічної парадигми. Модель націо-
нальної історії заснована на національній міфології, є необ-
хідним складником національної ідентичності. Звісно, немож-
ливо написати історію державних інституцій, економіки, тор-
гівлі або міських центрів України, зосереджуючи увагу лише на 
українцях. Вони, безперечно, становили більшість у сільській 
місцевості, однак у містах, де переважали росіяни, євреї, поляки 
та німці, були в меншості. Написання багатоетнічної історії 
України є, звісно, одним зі способів подолати недоліки націо-
нального наративу української історії. 

В сьогоднішню інформаційну епоху змінився й статус істо-
рика. Як зауважив свого часу П. Нора, настало «відчуження 
історика від його традиційної монополії на інтерпретацію ми-
нулого. Сьогодні історик аж ніяк не є одиноким виробником 
минулого. Він поділяє цю роль із суддею, свідком, медіа та 
законодавцем»18.  

Сучасний світ дивиться на істориків з тієї перспективи, що 
люди хотіли би бачити в них не безсторонніх коментаторів чи 
кодифікаторів величі певної культури, нації чи класу, а радше 
перекладачів і посередників між ними. Окрім цього, це й спо-
стерегти в дослідниках водночас експертів і суспільних тера-
певтів, які допомагали б суспільству «засвоїти» найдраматич-
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ніші епізоди з минулого. Українські історики не зовсім впи-
суються в цю нову роль, так часто віддалену від норм, що 
функціонують у системі навчання та стосунках у науковому 
середовищі.   

На мій погляд, сучасного історика характеризують такі риси: 
1) повномасштабне, цілісне, а не фрагментарне висвітлення 

окремої проблеми чи періоду історії у форматі окремої книги/ 
книг; 

2) популяризація різними методами своїх здобутків;  
3) вміння монетизувати свою роботу, тобто конвертувати 

свої знання у фінансові прибутки;   
4) широта залучення методологічного інструментарію, в то-

му числі й найкращих здобутків західної науки; 
5) міждисциплінарний підхід, використання інструментарію 

суміжних наук;  
6) цікавий і доступний для пересічного читача стиль напи-

сання тексту; 
7) комунікація з дослідниками схожої проблематики, рецен-

зентська робота, звернення уваги до існуючих фальсифікацій у 
своїй науковій царині. 

8) активна громадянська позиція і небайдужість до тих про-
цесів, що відбуваються в країні. 

За радянських часів істориків вважали протагоністами ідео-
логічного сектору, що надавало їм престижу і впливовості у 
радянській системі. Після 1991 р. зв’язок із політичною но-
менклатурою урвався й професія історика перестала бути такою 
престижною. Ситуація ускладнювалась й тим, що протягом 
1990-х рр. підготовка нової генерації істориків на історичних 
факультетах та в аспірантурі здійснювалась по суті за старими 
навчальними планами і програмами, під керівництвом науково-
педагогічних працівників, багато з яких, піддаючи критиці 
тоталітаризм, його репресивні злочини, не сприймали націо-
нально-державницьке трактування української історії19.   

Сучасний історик знаходиться в доволі складній інтелек-
туальній та соціально-психологічній ситуації. Професія його не 
престижна, не модна, попит на фахових істориків невеликий. 
Дехто з них конвертує свої знання, досвід, фах у такі сфери 
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практичної й теоретичної діяльності, як політологія, соціологія, 
культурологія, політична кар’єра, бізнес. Пересічний історик 
відчуває внутрішній та зовнішній дискомфорт від того, що 
немає усталених норм та стандартів професійної діяльності, 
тобто схем, концепцій, методів, зрозумілих цілей, соціальної 
мотивації20. 

Окремо слід сказати про те, що у істориків, які працюють у 
вузах з існуючим великим педагогічним навантаженням, зали-
шається недостатньо часу на наукову діяльність.   

В основі типології українського історика я поставив такі чин-
ники, як методологія, науковий стиль, світоглядний фактор. 
Окремі історики мають ознаки як одного, так і двох та більше 
типів: 

1. Історик-позитивіст вірить в те, що прямує до відкриття 
абсолютної та незмінної правди і щоб наблизитися до неї, треба 
вичерпати усю наявну джерельну базу. У то же час він не часто 
запитує себе, чим є та правда і який її статус. 

2. Історик-традиціоналіст. Це історик, який зосередився на 
фактографічному матеріалі українського минулого, джерело-
знавець. Він може бути як фахівцем вузької наукової проблеми, 
так і цілої епохи. Для нього характерне поверхове запозичення 
новітніх методологічний концепцій.  

3. Історик-модерніст. Історик, який зорієнтувався на західну 
історіографію. У своїх працях активно використовує міждис-
циплінарний підхід, здобутки інших наук (філософії, соціології, 
політології, літературознавчої критики та ін.). Постмодерніст-
ські експерименти представлені переважно на ниві культурної, 
інтелектуальної і соціальної історії. 

4. Історик-популяризатор. Він розповсюджує новітні акаде-
мічні історичні знання у доступній формі для широкого кола 
людей. Це, як правило, автор науково-популярних праць різного 
формату з історії України здебільшого для учнів і студентів.  

5. Історик-міфотворець. Це пошуковець сенсацій, «пересми-
кувач» фактів, для якого характерна белетристична форма 
оповіді минулого.  

Щодо питання націєтворення істориків поділяють на при-
мордіалістів (традиційних націоналістів) і модерністів (прихиль-
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ників розгляду національностей як «уявлених» спільнот), або 
приналежність їх до обох категорій одночасно, чи до жодної з 
них.  

Показовою рисою сучасної історіографічної ситуації є виник-
нення нового типу історика. Це невелика група сучасних ін-
телектуалів, які володіють мовами, інтегровані в європейський 
науковий простір, періодично стажуються за кордоном. Вони 
мають різноманітні джерела прибутків і достойні заробітки21. 

Важливо, що окремі українські історики мають змогу ста-
жуватися в західних університетах, що дасть їм можливість 
гідно презентувати українську історичну науку на загально-
національному і міжнародному історичному форумах. В окре-
мих випадках українські дослідники отримують вишкіл у за-
хідних університетах і роблять кар’єру в інших країнах і є 
міцною єднальною ланкою між україністичними дослідженнями 
в Україні та поза її межами.  

Є також тенденцією і те, що історики потрапляють у стан 
суспільної ізольованості, не беруть участі в суспільних дис-
кусіях, закриваються у щораз вужчих темах, які цікавлять лише 
спеціалістів із цих проблем. Це може спричинити маргіналі-
зацію наукового середовища і збільшення політичного тиску на 
історіографію. 

З іншого боку, окремі історики окрім суто наукової діяль-
ності активно беруть участь житті соціуму. Зокрема, це участь у 
телевізійних передачах, виступи на радіо, колонки у газетах, 
журналах. Це автори шкільних підручників і навчальних посіб-
ників, науково-популярних праць, розрахованих на масового 
читача, які можна побачити у багатьох книгарнях. Це приклад 
поєднання науковця, джерелознавця, популяризатора історич-
них знань, літератора.  

 
Виклики, які стоять перед українськими істориками: 
1. Низький рівень оплати праці істориків, як академічних 

так і вузівських. Фінансова скрута не дозволяє організувати 
сьогодні цілеспрямоване фінансування багатьох цікавих і пе-
рспективних проблем. Стоїть питання монетизації праць істо-
рика й пошуку джерел фінансування.  
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Окремі з них беруть активну участь у грантах. Серед 
найбільш популярних можна відзначити гранти таких орга-
нізацій як: Міжнародний фонд «Відродження»(www.irf.ua), 
Програма академічних обмінів ім. Фулбрайта в Україні 
(www.fulbright.org.ua), Рада міжнародних наукових досліджень 
та обмінів (www.irex.ua), Проект Європейського Союзу: Націо-
нальний Темпус/Еразмус+ (www.tempus.org.ua), програми, які 
координує НУ «Києво-Могилянська академія» (www.dfc.ukma. 
edu.ua), німецька академічна служба обмінів DAAD (www.daad. 
org.ua), Інститут Кеннана в Україні (www.kennan.kiev.ua), фонд 
В. Пінчука (www.pinchukfund.org/ua) та інші. 

Актуальним стало видання істориками науково-популярних 
праць (серії книжок невеликого формату) з окремих питань 
історії України, розрахованих на широкого читача. Прикладом 
може слугувати серія видань «Про Україну з гонором і гу-
мором», «Друга світова. Український вимір» та ін. Високою 
популярністю в країні користується видавнича серія «Невідома 
Україна». Слід відзначити й серію «Особистість і доба». 
Виходячи з того, що в ряді газет і журналів сьогодні є рубрики 
на історичну тематику, окремі вчені ведуть авторські колонки. 
Сюди можна віднести також платні історичні довідки для ЗМІ. 
Популярним в останні роки стало репетиторство, пов’язане з 
підготовкою учнів до ЗНО. 

2. Розвінчування міфології українського минулого. За ос-
танні два десятиліття відбулося накопичення історичних знань із 
сильною емоційною складовою, які пропонують дуже спрощене, 
чорно-біле бачення минулого. Важливим завданням для істори-
ків є обґрунтоване фактами і документами розвінчання псев-
доісторії. Загалом фахова критика як органічний інструмент 
санації наукового знання в якісних формах лише формується. 
Наукова експертиза історичних праць проявляється через ре-
цензії, культуру критики тощо. Гарний досвід в цьому сенсі має 
часопис «Український гуманітарний огляд».  

3. Історія для істориків або історія для всіх. Для багатьох 
історичних праць спостерігається «важка мова» написання, 
стиль, який призводить до того, що працю читають у кращому 
разі фахівці з даної проблеми. Окрім того, більшість з праць має 
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завеликий об’єм. Як правило, середньостатистичний читач не 
читає книгу розміром більшу за 250–300 сторінок. Все це 
відбивається на тиражі книги. Отже, окрім науковості і досто-
вірності потрібен ще й літературний талант, основи писемної 
майстерності, відповідні навички для того, щоб із сухої науки 
зробити цікавий текст. Існує теза про те, що «не важливо, що ти 
пишеш, а важливо як». В нашому випадку, важливо і що і як.  

У книзі, якщо вона розрахована на широкий загал, буде 
більш доцільним використовувати терміни, зрозумілі всім. 
Засилля висловів взятих з літературної крити та постмо-
дерністської філософії ускладнює прочитання. Окремі праці 
неможливо читати без відповідного словника. Але з іншого боку 
структуралізм таки певним чином вплинув на історичну про-
фесію, бо історики приділяють більше уваги культурним ас-
пектам й обережніші стосовно категоричних висновків. 

Отже, історія – це не тільки добре проведене дослідження, це 
також добре написана книжка. Стиль, спосіб викладу є неод-
мінною умовою доброї історії, він має відповідати тематиці. 
Власне, такі праці книжкового формату, побудовані й до того ж 
на різноманітному колі джерел, охоплюють проблему як цілість, 
вирізняються цікаво поставленими запитаннями і влучними 
відповідями. 

4. Недостатній вихід істориків в online-середовище. Сучас-
на історична наука ще не має ефективних механізмів про-
паганди своїх здобутків. Ситуація вимагає від наукового сере-
довища розробити стратегічну програму експансії у Web-
простір (створення сайтів окремих істориків, групи за інте-
ресами (наприклад, істориків-медієвістів), блоги, історичні сто-
рінки у Facebook та Twitter та ін. Інформаційним простором 
майже безроздільно заволоділи публіцисти, із «легкої руки» 
яких у суспільство вкидалися різноманітні сенсації, не вивірені 
факти й версії сумнівного ґатунку. Сайт Інституту історії 
України НАНУ поступово став одним з основних джерел, де 
можна знайти відповіді на різні дискусійні питання, спростована 
недостовірна інформація з різних аспектів історичного мину-
лого. На сайті викладена 10-томна енциклопедія історії України, 
а також багато монографій і журнальних статей, збірників 
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документів, окремі дискусії. Окрім цього, Інститут відкрив на 
своєму порталі розділ «Історична публіцистика – Блоги». Серед 
інших історичних порталів слід відзначити такі як Історична 
правда, historians.in.ua та ін. 

5. Відірваність сучасної історіографії від суспільно-полі-
тичних процесів в країні. Історична наука також має певною 
мірою тримати «руку на пульсі» суспільної думки і «гарячих 
тем». Реакція має бути швидкою і разом з тим спокійною. 
Потрібно виправляти фальшиві і тенденційні інтерпретації істо-
рії України. Історіографія повинна оперативно давати оцінку 
тим процесам і явищам, які відбуваються в країні сьогодні, а не 
віддавати це на відкуп журналістам і політичним оглядачам, 
проводити паралелі з історичним минулим. Оскільки стабільна 
держава громадянська (політична) нація перебуває на стадії 
формування, історична наука має долучитися до цих процесів.  

6. Недостатня популяризація історичних знань. Зокрема, це 
недостатня кількість науково-популярних праць, розрахованих 
на масового споживача. Історик має максимально і в різний 
спосіб донести інформацію про вивчені питання до тих, хто має 
більш неадекватні уявленням про минуле, яке формує теле-
бачення, Інтернет та неякісна преса. Історики спроможні ре-
транслювати інформацію про минуле для громадян й показати 
висновки історичної науки з основних дискусійних і болючих 
проблем історії України (серед яких, зокрема, спадок Київської 
Русі, визвольні змагання XVII ст., ОУН і УПА, постаті Мазепи, 
Петлюри, Бандери та ін.). Громадян дуже розділяють історичні 
постаті, що може свідчити про надто персоніфіковане спри-
ймання українцями минулого.  

У даному контексті доцільним є створення освітніх тема-
тичних теле- та радіопередач, документальних і художніх іс-
торичних фільмів, присвячених історичним подіям, видатним 
постатям. Потрібно зв’язати академічну науку із засобами 
масової інформації: телеканалами, пресою, радіо. Наприклад, 
цікавий проект «Історія України» був створений компанією 
«Star Media», коли всі періоди історії були яскраво представлені 
у вигляді професійної flash-анімації із озвученням Б. Ступки. 
Також цикл науково-розважальних передач «Україна: забута 
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історія» створив телеканал Mega. Канал «Інтер» створив серію 
анімаційно-документальних фільмів «Країна. Історія україн-
ських земель». Це 183 серії з якнайповнішою інформацією по 
окремих областях, регіонах, містах, значних історичних подіях 
та постатях України від часів Київської Русі і до минулого 
століття. Інформація добре сприймається і розрахована на ма-
сового глядача через досконалу комп’ютерну анімацію, легкий 
стиль викладення, цікаві подробиці розвитку нашої країни. 

7. Методологічні аспекти. Поряд з явними здобутками, 
досить живучими є деякі рудименти минулого, які виявляються 
в певній методологічній розгубленості (особливо серед фахівців 
старшого покоління), ностальгії за віджилими концепціями й 
гіпотезами, мовних перешкодах, що стоять на шляху повноти 
історіографічної поінформованості22. Слід відзначити й про 
неспроможність окремих дослідників піднятися від вузьких тем 
до загального бачення епохи. Виходячи із наукових здобутків за 
часів незалежності, слід впровадити в українську і світову 
історіографію нову схему-модель історії України в контексті 
світового історичного процесу, базовану на сучасній методології 
з відповідною історичною періодизацією і термінологією. Засто-
сування міждисциплінарного підходу при вивченні історії 
України, зокрема суміжних наук (філософії, соціології, політо-
логії) дасть комплексне розуміння історичних проблем.  

8. Створення механізму репрезентації української історії за 
кордоном. Це особливо актуально сьогодні, коли Україна на 
слуху у всього світу. Для цього потрібно здійснити переклад 
історії України на різні мови й популяризувати її за кордоном, в 
тому числі й посередництвом посольств, українських суспільно-
громадських організацій, меценатів. Також надзвичайно важ-
ливо дати світу об’єктивну картинку тих процесів, що від-
буваються в країні сьогодні.  

9. Заповнити прогалини із вивчення окремих аспектів істо-
ричного минулого. Деякі улюблені на Заході теми залишаються 
недостатньо вивченими. Йдеться про історію жінок і жіночих 
рухів, історію міст, історію етнічних меншин України. Особливо 
актуальною є історія великої російської меншини, яка майже не 
вивчена комплексно. Маловивченими залишаються питання 
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регіоналізму, економічного життя. Актуальною видається істо-
рія громадянського суспільства в Україні (слов’янські часи, віче 
під час Київської Русі, магдебурзьке право, елементи демократії 
у козацькі часи, шістдесятництво, перемога Євромайдану тощо). 
Усна історія з перспективи радянської доби української істо-
ріографії є надзвичайно актуальною, оскільки вже через деся-
тиліття ці можливості будуть назавжди втрачені. 

Одним з важливих напрямів дослідження залишається ство-
рення поліетнічної історії наднаціональних державних утворень, 
у складі одного з яких перебувала Україна, належне опрацю-
вання історії неукраїнських етносів на українських теренах, 
включення історії України до компаративних студій європей-
ської історії, зіставлення українського етносу з іншими при-
кордонними спільнотами, конкретні дослідження культурних, 
суспільних і політичних взаємозв’язків. Темою досліджень по-
винні стати студії над пра- і проторусько-українським субст-
ратом, в якому ступенево «перетоплювалися» перехідні кочів-
ники-завойовники. Потребує подальшого вивчення проблема 
«перетікання» княжої Русі-України в Україну козацьку. 

В історичній науці бракує досліджень біографій з позицій 
нової інтелектуальної історії, як відображення нестандартної 
поведінки героя, що зумів по-своєму актуалізувати тогочасне 
соціальне середовище.  

10. В інформаційну добу нагальним видається оцифрувати 
всі концептуальні праці з усіх періодів історії України. Це 
потрібно для науковців, журналістів, політиків при поясненні 
тієї чи іншої події, для дослідників не з столиці, які часто не 
мають змоги працювати в центральних архівах. Окрім цього, це 
систематичне електронне видання джерел з історії України зі 
всіх її періодів, які зберігаються в українських і неукраїнських 
архівах. Особливо це видання джерел з історії ХХ ст., зокрема 
трагічних сторінок історії 1920–1940-х рр. Це потребує сис-
тематичної роботи в архівах України, Росії, Польщі, Італії, 
Німеччини, Франції, Скандинавських країн, США, Канади та 
інших країнах. 

11. Перекладна праця. Це стосується перекладів на укра-
їнську мову головних західних концептуальних праць з історії, 
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методології та теорії історичної науки, праць найбільш відомих 
істориків з різних предметно-дисциплінарних полів історії. 
Потрібен також переклад українських академічних праць з 
історії на російську мову. Оскільки значна частина громадян 
України схильна читати лише російськомовні тексти, вони часто 
не отримують своєю мовою адекватної інформації про історію 
України.  
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“ІСТОРІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКИХ 

ДЕРЖАВНИХ ЗМАГАНЬ У 1917–1921 рр.”: 

НЕОПУБЛІКОВАНИЙ РУКОПИС  

МИКОЛИ АНДРУСЯКА 
 
 
Досліджуючи громадську діяльність і наукову спадщину 

талановитого історика та історіографа Миколи Андрусяка1 
(1902–1985) вдалося віднайти чимало неопублікованих руко-
писів його праць, які потребують оприлюднення. Одним з таких 
рукописів є огляд праць, присвячених українським національно-
визвольним змаганням 1917–1921 рр., що зберігся у одній з 
колекцій матеріалів Центрального державного архіву вищих 
органів влади та управління України (ЦДАВОВУ)2. Вчений 
написав статтю, найімовірніше, наприкінці 1941 р., коли разом з 
іншими відомими науковцями та громадсько-політичними дія-
чами активізовував науково-освітнє життя окупованого німцями 
Києва (жовтень 1941 – лютий 1942 р.). У цей період історик 
працював заступником керівника Відділу культури й освіти 
Міської управи та очолював Інститут історії України3. 

У рукописі Микола Андрусяк проаналізував перші спроби 
систематичного історичного аналізу української революції й 
державного будівництва в 1917–1921 рр., бібліографічні реєст-
ри, джерела та історичні нариси, видані в 1921–1940 рр. у 
Західній Україні та УССР, а також у Берліні, Варшаві, Відні, 
Парижі, Празі. В кінці рукопису автор подав німецькомовне 
резюме праці. Де дослідник планував опублікувати дослідження 
поки що не встановлено.  

Статтю публікуємо без змін, зі збереженням авторського пра-
вопису, у квадратних дужках розшифровано скорочення автора. 
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С. 462–467. 

2 Центральний державний архів вищих органів влади та управління 
України. – Ф. 4465 (Колекція документів і матеріалів українських 
емігрантських установ, організацій та різних осіб). – Оп. 1. Спр. 377 
(Стаття М. Андрусяка “Історіографія українських державних змагань у 
1917–1921 рр.”). – 42 арк. 

3 Історія Національної академії наук України (1941–1945) / 
[редкол.: О. С. Онищенко (відп. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Ч. 1: 
Документи і матеріали. – С. 428–429; Верба І. Спроби відновлення 
Української Академії Наук у Києві (кінець 1941 – середина 1942 рр.) / 
І. Верба // Український історик. – 1995. – № 1–4 (124–127). – С. 87–90. 
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Публікація 
 

 
Микола Андрусяк 

 
ІСТОРІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКИХ 

ДЕРЖАВНИХ ЗМАГАНЬ У 1917–1921 рр. 
 
 

І. Спроби організації 
Перші спроби організації систематичних історичних розгля-

дів української революції і державного будівництва в 1917–
1921 рр. були у Відні, де з ініціативи Михайла Грушевського 
основано 1919 р. “Український Соціологічний Інститут” [УСІ] із 
завданням вивчати українську суспільність й видавати від-
повідну соціологічну літературу. Саме цей “УСІ” видав у 1921–
1922 рр. 5 книг “Заміток (Розвідок) і матеріалів до історії ук-
раїнської революції 1917–1920 рр.”. 

Відтак два осередки поклали собі за завдання плекання 
традиції визвольних змагань за посередництвом публікацій.  
У Львові в 1922 р. оснували українські комбатанти видавничу 
кооперативу “Червона Калина”, що видала спогади учасників 
визвольної війни – більші окремими книжками, короткі нариси в 
своїх періодичних виданнях “Календарі-Альманаху” (1922–
1939) і місячнику “Літопис Червоної Калини” (1929–1939), 
альбом Українських Січових Стрільців [УСС] (1935) та спроби 
синтетичних нарисів історії УСС (1936) і Січових Стрільців 
(1937) знову ж еліта військової еміграції з Придніпрянщини в 
кол[ишній] Польщі згуртувалася в “Українському Воєнно-
Історичному Товаристві” з осідком спершу в Каліші, згодом у 
Варшаві. 

Від 1923 р. видавало воєнно-наукове видавництво “До зброї” 
науково-воєнний журнал “Табор”, що його до 1939 р. вийшло  
37 книжок; крім того видало це товариство ще 9 збірників 
матеріалів до історії українського війська п. н. “За державність” 
(1927–1939), де вміщено спогади й спроби історичних нарисів 
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поодиноких подій частин Армії УНР, з яких більші появилися 
також окремими книжками, та збірник присвячений героям 
Тютюникового рейду 1921 р. “Базар” (Каліш, 1932). 

Але поза цими видавничими осередками появлялися збірки 
документів (правда нечисленні), спогади учасників і спроби 
історичних нарисів накладом різних установ, видавництв та ок-
ремих видавців, чи то окремими книжками, чи на сторінках пе-
ріодичної преси. Деякі видавці, як вказують наголовки виданих 
ними публікацій, пробували продовжувати започатковані з різ-
них причин не доведені до кінця видавництва. Так, напр[иклад], 
колишній ад’ютант головного Отамана Армії УНР С. Петлюри 
полк[овник] Ол. Доценко видав у Львові, в 1923–1924 рр. дві 
книги (4 і 5) ІІ-го тому “Матеріалів і документів до історії 
української революції”. Очевидно, попередніх книг і томів 
“М.[атеріалів] і док.[ументів] до іст.[орії] укр.[аїнської] 
рев.[олюції]” Доценко не видав, але наголовок і зміст його 
видання нав’язував до виданих “УСІ” у Відні “Заміток і мате-
ріалів до історії укр.[аїнської] рев.[олюції]” П. Христюка. 
Матеріали до історії дальших подій, виготовлені до друку тим 
же Доценком і ген.[ералом] Павлом Шандруком видав осно-
ваний польським урядом 1930 р. для науковців-емігрантів з 
Придніпрянщини – здебільша членів уряду УНР “Український 
Науковий Інститут” [УНІ] у Варшаві. В мемуаристичній серії 
“Праць УНІ” появилися спогади учасників, головно керманича 
цього Інституту до початку 1939 р. проф.[есора] Олександра 
Лотоцького. Деякі короткі нариси-спогади появилися в паризь-
кому органі еміграції УНР “Тризуб” (1925–1940), якого накла-
дом появилися також матеріали до жидівської проблеми на 
Україні у зв’язку з вбивством Шварцбартом С. Петлюри. “Між-
організацій Комітет для вшанування памяти Симона Петлюри в 
Празі” видав 1930 р. збірник “Памяти С. Петлюри”. В десяти-
річчя його смерти появилися кілька публікацій, присвячених 
його памяті. 

Видання уряду ЗОУНР на еміграції “Крівава Книга” (ч. І–ІІ, 
Відень, 1919–1923) та часопис “Український Прапор” (видава-
ний спершу у Відні, 1919–1923, згодом у Берліні, 1923–1929) та 
часопис останків УГА в Чехословаччині “Український Скита-
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лець” (Ліберець–Йозефів–Відень, 1920–1923), приносили прина-
гідні матеріали, недоступні для використання історикам у межах 
кол.[ишньої] Польщі. Але і в межах цензурних можливостей 
появилися накладом західно-українських видавництв і на сто-
рінках часописів у краю принагідні матеріали й спроби істо-
ричних нарисів. Деякі видавці, як от власник щоденника “Новий 
Час” Іван Тиктор у своїх виданнях реалізував до певної міри 
видавничі наміри “Червоної Калини”. Його накладом появилися 
спроби синтетичного огляду “Історії українського війська”, що 
обхоплювала також і період визвольних змагань 1917–1921 рр. 

Неперіодичне видання еміграції кубанського козацтва “Ку-
банський Край” у Празі містить у собі матеріали до історії його 
державних змагань у 1917–1921 рр. Збірник статей про Кубань у 
минулому й сучасному п. н. “Кубань” (Прага, 1926) видала 
“Громада Кубанців у Чехословаччині”; “Нариси з історії рево-
люції на Кубані” П. Сулятицького випустив “Український Інс-
титут Громадознавства в Празі” (1925, на обг.[ортці] 1926), як 
теж “Матеріали до історії української революції”. 

Як бачимо – хоч були спроби організації систематичного 
видання джерельних матеріалів і історичних нарисів, то все таки 
повної плановості не було. Люди, що кермували видавничим 
рухом з цієї ділянки, підходили часто до справи з критерієм 
тільки купецького інтересу. Треба було випустити книжку, 
наспіх ловилося котрогось визначного учасника й він писав, або 
диктував журналістові свої спомини. Але були учасники, що 
зберегли свої записки та писали спогади провірюючи їх на 
основі всяких можливих, доступних їм матеріалів. Тимто неод-
накова вартість виданих історичних матеріалів, хоч би одним 
видавництвом, напр.[иклад] “Червоною Калиною”. 

Кидається у вічі те, що кращі синтетичні спроби історії 
державних змагань, написані істориками і водночас учасниками 
подій, видруковані не накладом згаданих осередків. Накладом  
д-ра Осипа Цюпки появилися 2 томи “Історії України 1917–
1923 рр.” історика Дмитра Дорошенка (т. І, Ужгород 1932, т. ІІ, 
У.[жгород] 1930). Знову ж “Історія боротьби Західньої України з 
Польщею і большевиками д-ра Василя Кучабського появилася 
на німецькій мові як 8-ма книга “Schriften der Kriegsgeschicht-
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lichen Abteilüngim Historischen Seminar der Fridrich-Wiehelms-
Üniversität Berlin” (Берлін 1934). 

В Совєтській Україні був зосереджений розгляд цієї доби 
нашої історії в т. зв. “Історії” (історія комуністичної партії [біль-
шовиків] України). Від 1922 р. появився в Харкові двохмісячник 
присвячений спеціально історії КП(б)У “Летопись Революции” 
на московській мові, від 1928 р. перейшов він на українську 
(Літопис Революції). Увесь видавничий рух був зосереджений в 
т. зв. “Державному Видавництві”, накладом його появлялися 
матеріали й розвідки до т. зв. історії громадянської війни на 
Україні, що становила один період історії компартії. Чистка 
“прихильників націоналістичних ухилів” в початках 30-их рр. не 
оминула й “Істпарту” та його органу. Матеріали до історії опа-
нування України большевиками формує опісля “Партвидав 
Центрального Комітету Комуністичної Партії (більшовиків) 
України”. 

 
ІІ. Бібліографія 

Кожний дослідник визвольних змагань 1917–1921 рр. не 
може задовольнятися вказівками тих бібліографічних реєстрів, 
що досі появилися друком. Майже наприкінці кожного числа 
“Літопису Червоної Калини” подавав І. Ш. [Іван Шендрик] 
“Список жерел до історії визвольної війни 1914–1921 рр.”. 
Список подавано в поазбучному порядку, в 1939 р. доведено 
його до букви “Я”, але свій бібліографічний реєстр ладив І. Ш. 
[Іван Шендрик] на основі принагідних записок. У цьому списку 
не тільки не знайдете зареєстрованих цінних, друкованих в 
американській “Свободі” спогадів про 1917–1919 рр. Володи-
мира Кедровського, полковника Армії УНР, члена Генерального 
Військового Комітету за Центральної Ради й голови державного 
інспекторату Армії УНР у 1919 р., брошури Ортоскопа про 
державні змагання Карпатської України в 1918–1919 рр., нарису 
ген.[ерала] Мик.[оли] Капустянського про похід українських 
армій на Київ–Одесу в 1919 р., збірника на памяти С. Петлюри, 
але також деяких видань того самого видавництва “Червоної 
Калини”, як д-ра М. Галагана “З моїх споминів”, А. Крезуба 
“Партизани”, д-ра І. Максимчука “Кожухів”. Це яскравий при-
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клад, бо поминено не дрібні часописні згадки, які з деяких 
часописів І. Ш. [Іван Шендрик] зібрав. Другою великою хибою 
цього списка є дивний уклад позицій; напр.[иклад] стаття 
“Проф. І. Боберський” є вміщена під буквою “П”, посмертна 
згадка про якогось сотника під буквою “С”, а не на місці, на 
якому шукав би цієї позиції кожний, керуючись прізвищем 
потрібної йому особи. Бо навіть репортаж В. Ласовського “Гене-
рал Тарнавський” повинен був брати зареєстрований у списку 
під Тарнавським; а не було його ні під Ласовським, ні під 
Тарнавським, тому що, коли друкувався реєстр на букву “Л” 
книжка ще не появилася, при букві “Т” вважав укладчик, що 
слід його пропустити, тому що названий автор репортажу. Для 
дослідника це книжка має вартість як оповідання-спогади са-
мого генерала, тимто слід його, а не Ласовського, що був тільки 
редактором, уважати за автора. 

Докладними й зразково складеними є матеріали до бібліо-
графії Українських Січових Стрільців П. Зленка (Варшава 1936) 
і Січових Стрільців Івана Шендрика (Львів 1937). 

Бібліографія друкованих матеріалів історії України за 1917–
1927 рр. є зібрана в Бібліографічному збірнику Бібліографічної 
комісії науково-дослідної катедри історії української культури 
ім. ак.[адеміка] Дм.[итра] Багалія в Харкові (1930). Деякі бібліо-
графічні позиції з ділянки матеріалів до історії визвольних зма-
гань появилися у редагованій М. Грушевським київській “Украї-
ні” (1926–1930 рр.) в оглядах українознавства. Проф. Грушев-
ський задумав навіть від 1928 р. подавати в своєму органі 
докладний бібліографічний реєстр українознавства за кожний 
рік. Такий реєстр за 1-е і 2-е півріччя 1928 р. був надрукований у 
двох книжках “України” з 1929 р. (кн. 32, стор. 133–171 і кн. 37, 
стор. 92–160); там є зібрані й матеріали із СССР і з поза меж; 
останні збирав автор цих рядків у Бібліотеці Наукового Това-
риства ім. Шевченка у Львові. Та Грушевський мусив зректися 
свого плану, адже читач Наддніпрянської України міг напр.[ик-
лад] дізнатися з цього реєстру про спогади полк.[овника] Є. Ко-
новальця; восени 1930 р. завмерла й сама київська “Україна”. 

Бібліографічний огляд бібліографій і важніших матеріалів, 
що появилися на СУЗ до 1931 р., подає проф. др. Мирон 
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Кордуба в своїй великій праці “La litérature historique soviétique 
ukrainienne, Compterendum 1917–1937 (Варшава 1938). Щодо 
літератури дореволюційного руху під час світової війни, рево-
люції 1917 р. та її наслідків, то її проф. Кордуба з приводу браку 
місця мусив залишити на боці, та й – як слушно завважав він – 
ці нариси мають характер журналістичних статей, а не наукових 
студій; більшість з них появилася в “Літописі Революції”. До 
того бібліографію цих матеріалів можна скласти на основі 
“Літопису українського друку” згодом “Літопису друку УРСР”. 

Гірше мається справа з докладного бібліографією західно-
українських та еміграційних видань. Спроби бібліографічних 
часописів не були тут щасливі; вони по короткому часі пере-
ставали виходити (напр.[иклад], віденська “Книга” тільки 1 ви-
пуск 1921, празький “Книголюб” у 1927–1932 рр., львівські 
“Українська Книга” в 1937–1939 рр.). В час недовгого їх існу-
вання навіть наставлено на їхніх сторінках проблеми спеціаль-
ної бібліографії історії українських державних змагань 1917–
1921 рр. Польський “Urządowy Wykaz druków” не подавав зміс-
ту часописів. На випадок знищення збірки часописів у Біб-
ліотеці Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові та обов’яз-
кових часопис них примірників в варшавській кол.[ишній] 
“Бібліотеці Народовій” годі буде подумати про докладну біб-
ліографію з видань Західної України. 

Щодо американських українських видань, то тут одно з 
найважливіших завдань Українського Наукового Інституту – 
створити повну їх книгозбірню й на їх основі зладити біб-
ліографію з історії української революції, бо в Бібліотеці НТШ 
не було їх комплекту. 

 
ІІІ. Джерела 

Неуспіх українських державних змагань відбився між іншим 
на тому, що документи – урядові акти українських державних 
установ у значній більшості або затратилися, або опинилися у 
ворожих для української національно-державної справи руках. 
Сьогодні, коли ми не є державними господарями власної країни, 
годі подбати про зберігання того, що залишилося й не попало 
ще в неукраїнські руки. Не можна докладно означити, що з 
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українських державних актів попало в чужі руки; можемо тільки 
здогадуватися про це на основі деяких публікацій. 

Ітак, протоколи з певних засідань Центральної Ради появи-
лися в московському перекладі в збірці матеріалів до історії 
наступу большевиків на Україну 1918–1919 рр., виданих у 
1937 р. “Партиздатом ЦК КП(б)У” за редакцією Н. Н. Попова 
під глумливим наголовком “Освободительная война украин-
ского народа против немецких оккупантов”. Знову ж, ще у 
1925 р. в харківському журналі “Летопись Революции” (ч. 2, 
стор. 86–89) був оповіщений витяг з “Журналу Ради Міністрів” з 
дня 9 липня 1918 р. Деякі гетьманські розпорядки, факсиміле 
“духівниці” Павла Скоропадського з 3 серпня 1918 р. та відозви 
большевицьких підпольних штабів до населення України й до 
німецьких окупаційних військ у часах гетьманщини містяться у 
збірнику “Істпарту – Відділу Київського Окрпарткому для ви-
вчення історії жовтневої революції та КП(б)У” п. н. “Під гнітом 
німецького імперіялізму” Крім документів є там також спогади 
большевиків – учасників підпільної роботи проти урядів геть-
мана й Директорії та спроби оцінки тогочасного положення на 
Україні з більшевицького становища1. У вищезгаданому органі 
“Істпарту” “Літопис Революції” появлялися розвідки й матері-
яли до історії революційного руху на Україні. Хоча ці спогади й 
нариси всі з партійним забарвленням, проте дослідник укра-
їнських визвольних змагань у 1917–1921 рр. не сміє їх оминути, 
а мусить їх проаналізувати вкупі з іншими історичними мате-
ріялами2.  

Відозви уряду УССР та його радіотелеграми до німецького 
уряду протягом 1919 р. зібрані у виданому Народнім Коміса-
ріятом УССР для закордонних справ збірнику дипломатичних 
документів і історичних матеріялів п. н. “В защиту Советской 
Украины” (Харків 1921). Ноти цього уряду до румунського 
уряду разом з відповідями цього в справі державного майна, 
полонених, Бесарабії, Буковини та українських повстанських 
рейдів від січня 1918 р. до кінця 1921 р. подає другий збірник 
вище названого комісаріяту “Советские Россия-Украина и Ру-
мыния” (Х.[арків] 1921). Ноти ж уряду УССР до Польщі з 
приводу заняття поляками Холмщини й західньої Волині від 
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квітня 1919 р., врешті з приводу рейду ген. Юрка Тютюника 
1921 р. разом з листуванням цього генерала й найближчих його 
сподвижників (полк.[овника] Ю. Отмарштейна, полк.[овника] 
Р. Сушка, полк.[овника] Є. Коновальця) в московському пере-
кладі та з деякими наказами у зв’язку з цим рейдом є опо-
віщення в збірнику Наркоминдел’у УССР п. н. “Советская Укра-
ина и Польша” (Х.[арків] 1921). 

З наведених совєтських публікацій видно, що в большевиць-
ких руках опинилися не тільки архіви урядів Центральної Ради й 
гетьмана Скоропадського, що залишилися в Києві, але й доку-
менти до Тютюникового рейду і то в тому самому році, коли він 
відбувся. 

У наслідок того, що архіви урядів Центральної Ради й Ско-
ропадського залишилися в Києві, де попали до большевицьких 
рук не могли покористуватися ними при розгляді діяльності цих 
урядів історики й видавці матеріялів поза межами СССР.  
У виданих “Українським Соціологічним Інститутом” у Відні в 
1921–1922 рр. 4-ох “Заміток і матеріялів до історії української 
революції 1917–1920 рр.” Павла Христюка маємо здебільшого ті 
державні українські акти, що були оповіщені, або в часописах, 
або в друкованих оповістках. Те саме слід віднести й до актів, 
які наводить у своїх нарисах “Історії України 1917–1923 рр.” 
проф. Дмитро Дорошенко (Ужгород, т. І, 1932; т. ІІ, 1930). До 
того в бібліотечних збірках поза межами СССР не має також 
комплекту українських центральних часописів з 1917–1920 рр. 
Найстарша й найбільша бібліотека українознавства поза межами 
СССР до вересня 1939 р. – Бібліотека Наукового Товариства 
ім. Шевченка у Львові не могла ніякими способами докомп-
лектувати українських центральних часописів з часу україн-
ських визвольних змагань. Інші збірки, що основувалися аж 
кілька років опісля, як при заложеному 1925 р. “Музеї Ви-
звольної Боротьби України”3 та в основаному в 1930 р. “Укра-
їнському Історичному Кабінеті” при Архіві чеського Мініс-
терства Внутр.[ішніх] Справ у Празі4, в основаній 1929 р. 
“Українській Бібліотеці ім. С. Петлюри” в Парижі5, не могли в 
ділянці друків з часу визвольних змагань мати навіть тих 
досягнень, які мала до вересня 1939 р. Бібліотека НТШ. 
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Щодо документальних матеріялів до історії західно-укра-
їнських державних змагань, то до Бібліотеки НТШ попадали 
тільки припадково деякі акти, що їх удалося зберегти пооди-
ноким українським громадянам. Більше таких матеріялів мало 
польське “Товариства для дослідників оборони Львова й пів-
денно-східних окраїн” кол.[ишньої] Польщі; нічого дивного, бо 
туди спрямовували польські урядові чинники залишені по укра-
їнській владі у 1919 р. матеріяли. 

Не було комплекту львівських українських часописів з лис-
топаду 1918 р., не кажучи вже про тогочасну українську пресу в 
краю; деяких повітових часописів, як, напр.[иклад], яворівської 
“Волі” не було ні одного числа. Був комплект “Республіки” – 
урядового щоденника уряду ЗОУНР у Станиславові 1919 р., та 
не було вже комплектів “Вістників” поодиноких Державних 
Секретаріатів ЗОУНР. З органу УГА “Стрілець” бракувало ос-
таннього виданого на галицькій землі числа, не було також 
комплекту видаваних у Тернополі в часі першого відвороту 
УГА “Українських Вістей”. 

Прикра доля і архіву Директорії УНР. Уряд УНР зложив його 
в депозиті, здавалось би у відповідному місці, бо в будинку 
Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові. Але тому, що це 
був тільки депозит, а не власність НТШ, зложено його у пив-
ницях, де його нищили щурі. Літом 1933 р. хотів їх переглянути 
генерал Армії П. Шандрук і в приявності автора цих рядків 
відчинив деякі пачки, з яких добув тільки кільканадцять при-
мірників військових статутів армії УНР. Після того про справу 
цього архіву говорено на одному засіданні Історично-філо-
софічної Секції НТШ, делегат Секції порушив цю справу на 
засіданні Виділу НШТ; та вислідом цього не було одначе краще 
приміщення для архіву уряду УНР. Врешті звернено увагу на 
цей архів єдного мецената української науки на Західній Україні 
митрополита Андрея Шептицького; тоді то останки архіву УНР, 
що збереглися від щурів і вогкости, приміщено у вибудованій 
коштом митрополита “Бібліотеці Студіону”. Чи ці залишки були 
цінні для дослідів, можна собі виробити погляд на основі того, 
що большевики, які від самих початків опанування Львова ціка-
вилися архівними справами, не вдоволялися ними й допиту-



 127

валися, чи цінніших актів з цього архіву не сховано. Щастя, що 
не дістався до Львова архів уряду ЗОУНР з доби еміграції, 
також завдяки заяві одного з голів НТШ, що “Наукове Това-
риство в цьому архіві не заінтересоване”. Зате пощастило боль-
шевикам дістати в свої руки архів посольства уряду УНР в 
Берліні, часів німецького політичного лихоліття в 1924 р. 

Тимто дослідники з поза СССР можуть користатись тепер 
тільки з оповіщених документів. Кол.[ишній] ад’ютант Голов-
ного Отамана й голови Директорії УНР Симона Петлюри 
Ол. Доценко оповістив разом з своїми заввагами деякі доку-
менти, спершу з часу розбрату між Армією УНР та УГА восени 
1919 р.6, потім з періоду Зимового походу Армії УНР 
(6.ХІІ.1919–6.V.1920) та союзної умови між Польщею і УНР 
(22.ІV.1920)7. Навіть його непримирні відносно галичан завваги, 
що ілюструють настрої найближчого оточення Петлюри, є цін-
ним мемуарним матеріалом для майбутнього дослідника. Най-
краще зібраний матеріал для історії українсько-большевицької 
війни в 1920 р., а саме ген.[ерал] Павло Шандрук оповістив 
оперативні документи Штабу Армії УНР з того часу8. Можна 
тільки шкодувати, чому немає такої збірки оперативних доку-
ментів з інших періодів визвольної війни. 

Вбивство Головного Отамана й Голови Директорії УНР 
Симона Петлюри Шварцбартом 25 травня 1926 р. в Парижі спо-
нукало керівні органи УНР видати для поінформування світа 
про дійсне відношення цивільної і військової влади УНР до 
жидів французький переклад розпорядків цієї влади та статей з 
тогочасних українських часописів, що торкаються жидівської 
проблеми в Україні; вони появилися в Парижі 1927 р. накладом 
органу УНР “Тризуб” за редакцією проф. Андрія Яковліва п. н. 
“Documentosur les pogromes en Ukraine et l’assassinat de Simon 
Petlura a Paris (1917–1921–1926). Recucil de documents concernant 
la lutte du gonvernement de la République Democratique Ukrai-
nienne contre le pogromes antijuifs en Ukraine et relatifs à l’as-
sassinat de Simon Petlura à Paris”. 

Документами заходів українських урядів у справі визнання 
самостійности України з боку держав Антанти є тогочасні 
українські урядові публікації, як з всієї УНР: “Notes présentées 
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par la Délégation de la République Ukrainienne à la Confétence de la 
Paix à Paris. (Paris) Février–Avril 1919”, так зокрема з боку уряду 
ЗОУНР: “Les documients les plus important de la Republique 
Ukrainienne de l’Ouest. I. La Galicie Orientale. II. La Bukowine” 
(Відень 1919) і “L’Ukraine Occidentate” (Відень 1920). Важніші 
акти з дипломатичної діяльності уряду ЗОУНР увійшли до 
публікації д-ра Михайла Лозинського “Галичина в рр. 1918–
1920”9. Матеріяли до польських варварств у початках окупації 
Галичини появилися в “Крівавій Книзі”10. 

Протоколи постанов “Руської Народньої Ради” в Будапешті з 
18.ХІІ.1918 і “Руської Народньої Ради” в Пряшеві з 7.І.1919, на 
основі яких Бенеш висував домагання на мировій конференції в 
справі прилучення Карпатської України до Чехословаччини, є 
подані на французькій і німецькій мовах у публікації д-ра 
Г. Рашгофера “Die tochechslowakischen Denkschriften für die 
Friedens konferens von Paris 1919/1920”; є там також і протокол з 
засідання Ради Десятьох Паризької Мирової Конференції з 
5.ІІ.1919 зі заявою Бекеша в справі Карпатської України та витяг 
звідомлення Виділу для нових держав на найвищій Раді з  
16 червня 1919 р. про положення українців у Словаччині11. 
Відозви карпатсько-українських краєвих і окружних рад з 1918–
1919 р. оповістив Ортоскоп у свойому нарисі про державні зма-
гання Підкарпатської України (Відень 1924, вид. “Нової Гро-
мади”). Тогочасна карпатоукраїнська преса збережена в празь-
кому Українському Історичному Кабінеті12. 

Гірше представляється справа з документами до історії дер-
жавних змагань на інших окраїнних українських землях, яким 
трудно було навіть утверджувати зв’язок з центральними укра-
їнськими ядрами. До кубанських визвольних змагань маємо 
головно мемуари, в яких наведено тільки декілька припадково 
збережених документів13. Про державні змагання українців на 
Далекому Сході – Зеленому Клині в 1917–1920 рр. можна ще 
найбільше довідатися з виданого Секретаріатом Української 
Далекосхідньої Крайової Ради у Владивостоці Календарі на 
1921 р.14. Зате до змагань українців на Близькому Сході – на 
Сірому Клині, про початки його були вістки в київській пресі 
1917 р., не маємо ніяких матеріалів поза цими вістками. 
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Краще є з мемуарами. Оповіщували їх друком і видавнича 
кооператива “Червона Калина” і “Українське Воєнно-Історичне 
Товариство” та багато інших українських видавництв та пресо-
вих органів. Вичисляти всі українські мемуари з часу визволь-
них змагань не дозволяють розміри оцієї статті; для бібліо-
графічного реєстру треба б присвятити окрему книгу. Тут тільки 
обмежуся згадкою про важніші, що вийшли з під пера чільних 
діячів і полководців. 

Спогади Дмитра Дорошенка15, Олександра Лотоцького16 вво-
дять нас у сферу настроїв серед східно-української інтелігентної 
верхівки в часах українського державного будівництва. Рефлєк-
сії Володимира Винниченка17 дають змогу пізнати, до чого 
змагав перший прем’єр Генерального Секретаріяту при Цент-
ральній Раді, голова Українського Національного Союзу, що 
очолював повстання проти гетьмана й першого голови Дирек-
торії УНР зі своїми однодумцями. Спогади-апологія соціаліс-
тичних діячів, вийшли зпід пера Н. Григорієва18. 

Писані з темпераментом спогади Юрка Тютюника про 
українську національну революційну стихію19 поруч спогадів 
ген.[ерала] Всеволода Петрова20, полк[овника] Вол.[одимира] 
Кедровського21 й інших22 викликують у читачів жаль, чому 
верхівка українського руху в початках революції прогайнувала 
нагоду створення української національної армії, чому не вико-
ристано, ба навіть змарновано кращих полководців. 

Збірку споминів учасників мирових переговорів у Бресті та 
матеріялів для висвітлення умовин мира з дня 9 лютого 1918 р. 
видала “Червона Калина” в його десятиліття (Брестський мир, 
Львів 1928). Творення армії з кол.[ишніх] російських полонених 
у Німеччині ілюструє нарис-спогад організатора “синьожупан-
ників” ген.[ерала] Віктора Зелінського23. Традиція Січових 
Стрільців у боротьбі за державність зберігається в спогадах-
нарисах полк.[овника] Євгена Коновальця24, ген.[ерала] Марка 
Безручка25 й інших. Частинно до історії СС відносяться й 
спогади д-ра Осипа Назарука26, в якого надто яскраво виявилися 
ті розбіжності, що були вислідом державного кордону між 
східніми й західніми українцями в добі їх національного від-
родження. 



 130 

Про те, як підготовлявся провід галицько-українського гро-
мадянства до Великого зриву, згадує між іншим д-р Кость 
Левицький27. Іспит державної зрілости цього громадянства ма-
лює в “Чорних рядках” д-р Андрій Чайковський28. Про державні 
спроби буковинців згадують головно Омелян Попович і проф.  
д-р Мирон Кордуба29. Низку споминів з історії Української 
Галицької Армії, з яких менші появилися в “Календарі-Аль-
манаху Червоної Калини” й “Літописі Червоної Калини”, більші 
окремими книжками30, очолюють “Спомини” д-ра Степана Шу-
хевича, що обхоплюють увесь час її існування від листопада 
1918 до квітня 1920 р.31. Їх вартість у тому, що писані вони на 
основі ведених у часі війни записок; попри те автор, перш ніж 
видавати їх друком, переглянув до тогочасну історичну літе-
ратуру, справив у своїх записках неточности та свої рефлексії 
доповнив зачерненими з польських публікацій оцінками. Далеко 
не дорівнюють спогадам Шухевича спогади вождів УГА 
ген.[ерала] Михайла Омеляновича-Павленка32 та ген.[ерала] 
Мирона Тарнавського. Спогади цього другого списав у формі 
репортажу В. Ласовський33; мають вони багато неточностей й 
можуть служити джерелом не так до історії УГА, як скорше до 
характеристики самого Тарнавського. Про спогади ген.[ерала] 
Олександра Грекова відомо нам, на жаль, тільки з публікації 
польського полковника Витовта Гуперта34. З побуту УГА на схід 
від Збруча в 1919–1920 рр. появилося кілька окремих спогадів-
нарисів, як Осипа Левицького35, Ілька Цьокана36, Евгена Боро-
дієвича37, ген.[ерала] Антона Кравса38, д-ра Ганса Коха39, д-ра 
Івана Максимчука40 й інших. Про Галицьку Соціялістичну 
Радянську Республіку написав Борис Колодій41, про галицьку 
делегацію в Ризі – д-р О. Назарук42. 

З придніпрянських військовиків підійшов до трагедії УГА із 
зрозумінням у своїх спогадах про “Зимовий похід 1919–
1920 рр.” Армії УНР революційний генерал Юрко Тютюник 
(Коломия 1923). Хоча був він ініціатором душевого цього 
походу, підпорядкувався він номінальній зверхності ген.[ерала] 
М. Омеляновича-Павленка, що також поділився з українським 
громадянством спогадами про цей похід43. Трагічний кінець 
Тютюника, якого винесла на верх з низів українська рево-
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люційна національна стихія та для якого не було місця, коли цю 
стихію придавлено, позначився його спогадами-самобичуван-
ням п. з. “З поляками проти Вкраїни”44. Партизанський рух на 
Україні описав А. Крезуб45. 

Це тільки з важнішої української мемуаристики, яка одначе 
не може вистарчити дослідникові для повного образу історич-
ного процесу в Україні в 1917–1921 рр. Треба сягнути до мос-
ковської білої і червоної мемуаристики, останньої часом в 
українській арені. Московські білі еміграційні видавництва як 
“Историк і Современник”, “Архив русской революции” з одного 
боку советські, як згаданий “Літопис Революції”, й окремі бро-
шури КП(б)У, центральні московські партійні видання, з дру-
гого боку приносять цінні вістки про акцію наших ворогів у 
вирішній для майбутньої України час. Зокрема слід відмітити 
писання трьох чільних жидівських діячів, що віддзеркалюють їх 
розкладову ролю в українському державному будівництві: “пра-
вого” Арнольда Марголіна46, “лівого” Соломона Гольдельмана47 
та представника жидівського Бунду в Центральній Раді М. Ра-
феса, що в совітському виданні помістив спогади про свій побут 
у 1918 р. в “таборі дрібно-буржуазного соціалізму”48. 

Дослідники українсько-польської війни мають низку поль-
ських мемуарів у виданнях польського “Товариства для дослідів 
історії оборони Львова і південно-східних земель”. Це това-
риство видало також 1 книгу бібліографії. Докладного переліку 
його видань не можу з пам’яти подати; вони були в Бібліотеці 
Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові, але немає їх в 
Бібліотеці Українського Наукового Інституту в Берліні. Автім 
важніші українські праці з цієї ділянки містять у собі важніший 
польський джерельний матеріял, евентуально відсилаю до 
нього.  

 
ІV. Спроби історичних нарисів 

Ще українські державні змагання не закінчилися, коли поча-
лися спроби їх історичних оглядів. Займалися цим пропа-
гандивні бюро українських урядів для інформування власного 
громадянства й чужинців. Деякі такі інформаційні видання 
представляють розвиток подій подібно, тимто можуть вони мати 
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значення тільки в час визвольних змагань. Але є публікації 
опрацьовані фахівцями, що містять у собі багатий інформацій-
ний матеріал, який майбутнім історикам служитиме за джерело. 

Ще 1919 р. видав український уряд нарис проф. д-ра Ста-
ніслава Дністрянського “L’Ukraine et la Conference de la Paix”49. 
Накладом Західноукраїнського уряду у Відні появилася перша 
спроба історичного нарису про похід українських армій на 
Київ50, що скоро діждався нарису зладженого визначним вій-
ськовим фахівцем ген.[ералом] Миколою Капустянським51. 
З’являються спроби нарисів історії Січових Стрільців52, писані 
вони учасниками, в наслідок чого в більшості оперті на спо-
гадах, як і згаданий вище нарис полк.[овника] Є. Коновальця 
“Причинки до історії ролі Січових Стрільців в українській 
революції”53. Взагалі маємо такі історичні нариси, що вони 
майже в цілості оперті на спогадах і через те є за родом 
історичним джерелом, незаступимим до деяких питань джере-
лами докладнішими. Ось хоч би до вільно-козацького руху на 
Україні; поза не частковими вістками про нього в сучасній 
київській пресі, у віденському “Вістнику політики, літератури й 
громадського життя” основним джерелом до нього є оснований 
на спогадах історичний нарис Ол. Бантиш-Каменського54. А втім 
усі історичні праці писані учасниками сперті в значній мірі на 
спогадах, серед них і синтетичні праці: О. Думіна “Історія 
Лєгіону УСС (1914–1918)55” та “Історія Січових Стрільців 1917–
1919” д-ра В. Кучабського й ген.[ерала] М. Безручка56. 

Загальний “Нарис історії українсько-польської війни 1918–
1919” зладив А. Крезуб57. Основно обговорив події від 1 до  
22 листопада 1918 р. у Львові Олекса Кузьма58; його критичний 
підхід до українських помилок викликав серед громадянства 
признання. Змагання західно-українського уряду на міжнарод-
ному форумі до вересня 1920 р. представив д-р Михайло 
Лозинський, що в свойому нарисі “Галиччина в рр. 1918–1920” 
наводить низку актів. Про “Карпатську Україну у міжнародній 
грі” в 1918–1919 рр. написав Ілько Борщак59, що зладив також 
нарис французькою мовою про берестейській мир60. “Варшав-
ський договір між поляками й С. Петлюрою 21 квітня 1920 р.” 
обговорив С. Шелухін (Прага 1926). 
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“Нариси з історії революції на Кубані” на основі спогадів і 
документів зладив П. Сулятицький; на жаль, появився тільки 
перший том цих “Нарисів”, що обіймає події від березня 1917 р. 
до червня 1918 р.; при готуванні до друку томи ІІ-ий (липень 
1918 – листопад 1919) і ІІІ-ій (грудень 1919 – 1922) не вийшли. 
Тимто не має повного огляду історії державних змагань ку-
банських українців, позаенциклопедичним нарисом в “Україн-
ській Загальній Енциклопедії” (т. ІІІ) того ж таки Сулятицького. 
Правда, матеріяли є частинно оповіщені в кубанських празьких 
видавництвах; окремо появився напр.[иклад] нарис Сулятиць-
кого про розгром Кубанської Краєвої Ради денікінцями в 
листопаді 1918 р.61. Багато матеріялів до історії Кубанщини в 
1917–1920 рр. найдеться в панкозацькому органі “Вільне Ко-
зацтво” (Прага–Париж), а головно у виданому цим видав-
ництвом нарисі “Трагедия Казачества (Очерк на тему: Каза-
чество и Россия)” І–ІV части (1917–V.1920)62.  

Першу частину спроби воєнно-історичного нарису про 
“Українські збройні сили 1917–1921 рр.” випустив Зенон Сте-
фанів (Коломия 1935). Повний огляд історії українського вій-
ська в тому часі появився як ІІІ-а частина “Історії українського 
війська”, зладжена д-ром Богданом Гнатевичем при співпраці 
згаданого Стефанова, Осипа Думіна та Святослава Шрамченка 
(Львів 1935). 

У відділі “Україна” ІІІ-го тому “Української Загальної Ен-
циклопедії” (Львів–Станиславів–Коломия) заступлений огляд 
державних змагань у 1917–1918 рр. такими розділами й авто-
рами: Наддніпрянщина від 1914 р. – П. Феденко; Галичина від 
1914 р. – К. Левицький; від 1918 р. – І. Кедрин; Буковина від 
1918 р. – Ю. Сербинюк; Закарпаття – І. Данькевич; визвольні 
змагання 1917–1923 рр. – Ол. Доценко (Армія УНР), Ол. Шуль-
гин (дипломатія УНР), О. Думін (УГА), К. Купченко (буко-
винський курінь), К. Левицький (діяльність уряду ЗОУНР), 
П. Феденко (придніпрянська еміграція), Р. Перфецький (галиць-
ка еміграція), П. Сулятицький (Кубань); організація війська – 
С. Шрамченко (флота), Всев. Петрів і В. Колоссовський (Армія 
УНР) і О. Думін (УГА). Наголовки розділів вказують, що не 
обхоплено цілості державних змагань рівномірно, імена авторів 



 134 

виявляють і справжніх знавців і принагідних людей. Тимто 
“УЗЕ” в цій ділянці не може бути на 100% добрим інфор-
матором. 

Вже наприкінці обговорювання спроб організації видавничої 
справи гадав я дві синтетичні спроби історії державних змагань 
проф. Д. Дорошенка і д-ра В. Кучабського. Проф. Дорошенкові, 
як міністру гетьманського уряду, можна закидати тенденцій-
ність у представленні історії Центральної Ради та Гетьманщини; 
на ділі, він використав увесь доступний йому матеріал, на основі 
якого і власних спогадів, що, безперечно, є як узагалі кожні 
спогади суб’єктивні, сконструював свої нариси. Але в підборі 
матеріалу немає тенденційності й на основі цих двох томів 
історії України в добі Центральної Ради й нової Гетьманщини 
уважний читач може прийти до висновку, що творчою була за 
обох урядів жива українська національна стихія. Відхил від неї 
обох цих урядів приніс українській державності руїну. У праці 
д-ра Кучабського про боротьбу Західної України з поляками й 
большевиками в 1918–1923 рр. є ще більше змагання до об’єк-
тивізму й сміливої оцінки подій та характеристики осіб. Хоч 
його праця не вичерпує навіть усього оповіщеного матеріялу до 
обговорюваних ним проблем, проте його висновки потверд-
жують і ті джерела, які не були йому відомі; очевидно, пра-
вильність його думок випливає з його участи у визвольних 
змаганнях та з добре пройденої школи військовика й історика. І 
праця проф. Дорошенка і д-ра Кучабського є не заступними 
першими інформаторами для кожного, хто хоче студіювати 
історію українських державних змагань у 1917–1921 рр. 

Є ще багато інших спроб історичних нарисів чи то з охоп-
ленням цілости, чи то з розглядом поодиноких періодів, подій, 
проблем, одначе вони не виходять поза журналістичний харак-
тер. Очевидно, солідний дослідник не може проте оминути 
таких нарисів як Ісаака Мазепи “Большевизм і окупація Украї-
ни” (Львів–Київ 1922), його ж і Панаса Феденка “З історії 
української революції” (Прага 1930). Ол. Шульгина “Політику” 
(Київ 1918) і “Без території” (Париж 1934), Ол. Мицюка “Доба 
Директорії УНР” (Львів 1938) й багато інших, провірюючи й 
аналізуючи подавані там факти. Не можна також ігнорувати 
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совєтських нарисів, виділюючи з них геть те, що пахне боль-
шевицькою агіткою. Для докладного образу розвитку подій на 
Україні від 1917 року знання їх необхідне. 

Міжнародні акти України цікавлять дослідників заангажо-
ваних у них держав; тимто крім матерялів появляються також 
студії чужинців про окремі акти, події, періоди в історії укра-
їнських державних визвольних змагань у 1917–1921 рр. Ось про 
берестейський мир появилася німецька студія Й. Фолькварта63. 
До історії відвороту німецької армії з України є видання німець-
кого міністерства війни “Die Rückführung des Ostheeres”64. До 
польської окупації українських земель маємо низку польських 
праць – наш історик українсько-польської війни не може по-
минути нарисів Ч. Мончинського65, Й. Сопотніцького66, В. Гу-
перта67, дослідник польсько-української війни з большевиками 
1920 р. – Й. Пілсудського68, Ю. Стахєвича69, Т. Піскора70, 
Ст. Рутковського71, А. Пржибильського72, Т. Кутржеби73, як рів-
но ж праць німецьких фахівців74. Урешті в польську політику 
вводять праці М. Бобржинського75, Р. Дмовського76 й інших. 
Огляд польської, московської й іншої чужинецької літератури 
до проблеми українських державних змагань у 1917–1921 рр. не 
входить в обсяг цього нарису й тому ширше її не обговорюю; 
вказую тільки на ті, що можуть своїм матеріалом у дечому 
доповнювати українські праці; в них є вказівки – відсилачі до 
інших матеріялів. 

У загальному, неуспіх українських визвольних змагань 
відбився на їхній історіографії: незбереження цінних урядових 
актів у цілості і в українських національних руках, упадок 
видавничих спроб і недостачі в історичних розглядах. Тільки, 
власне, національна держава могла б подбати про охорону 
історичних джерел. Очевидно, до осени 1939 р. могло у Львові 
дещо більше зробити для систематичних дослідів цього періоду 
нашої історії, як що б управи відповідних установ про це 
подбали. Та під цю пору немає потреби порушувати того, що 
пропало. Треба вести пропаганду серед українського грома-
дянства, поза межами СССР, щоб усякі залишки матеріялів до 
історії цих пам’ятних славою й жертвами, й всенаціональним 
піднесенням і всенаціональним горем років відсилано до 
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єдиного збору “Музею Визвольної Боротьби України” в Празі. 
Знову ж на управі “Українського Наукового Інституту” в Аме-
риці лежить обов’язок продовжувати й усистематизувати ви-
давничу працю з ділянки історії України в цілому періоді, в 
першу чергу зладити бібліографію тих матеріалів, що появилися 
в американських виданнях. 

 
Die Geschichtsschreibung der ukrainischen Staatsbestrebungen 

in den j. 1917–1921 
Der Verfasser gibt die Bemühungen der Ukrainer um eine 

systematische Untersuchung der ukrainischen Revolution und ihrer 
Staatsbauangriffe zu organisieren an. Das aus der Initiative des 
Historikers Michael Hruschewskyj im j. 1919 gegründete “Ukrai-
nische Soziologische Institut” in Wien hat 5 Bände von “Aufsätzen 
und Materialien zur Geschichte der ukrainischen Revolution in den j. 
1917–1920” (1921–1922) herausgegeben. Seit 1922 bis zum Herbst 
1939 wirkte die Verlagsgenossenschaft “Červona Kalyna”77 im 
Semberg, die Erinnerungungen der Teilnehmer an den ukrainischen 
Befreiungs kriegen, ebenso wie historische Darstellungen der ein-
zelnen Perioden und Fakta von deuselben in den Sonderveröf-
fentlichungen und in den periodischen: “Kalender-Jakrbüchern” und 
Monatschrift “Litopys Červonoji Kalyny” veröffentlichte. In den 
Jahren 1923–1939 hat die ostukrainische Kriegsemigration in Polen 
(in Kalisch und Warschau), die in der “Ukrainischen Kriegs-
geschichtlichen Gesellschaft” organisiert wurde, 37 Hefte der kriegs-
wissenschaftlichen Schrift “Tabor”, herausgegeben; außerdem hat 
die obenerwähnte Gesellschaft 9 Bücher von den Materialiensam-
mlungen zur Geschichte des ukrainischen Heeres u. d. T. “Za 
deržavnist’” (Für die Staatlichkiet) und einige Sonderarbeiten veröf-
fentlicht. Nachdem erwähnt (der Verfasser diejenigen ukrainischen 
Verlagsinstitutionen und einzelne Verleger, die sich um die Veröf-
fentlichung der Materialien und historischen Aufsätze zu derselben 
Periode von der ukrainischen Geschichte verdient machen. Zuletzt 
berichtet er über das Veröffentlichungsproblem der ähnlichen Mate-
rialien in der Sovjet-Ukraine, wo die Untersuchung der selben 
Periode der ukrainischen Geschichte in dem sogenannten “Istpart” 
(Parteigeschichte) der “kommunistischen Partei (von Bolscheviken) 
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der Ukraine” und die Verlagsveröffentlichung in dem “Staatsverlag” 
und in dem “Parteiverlag des Zentralausschusses der Kom. Partei 
(von Bolscheviken) der Ukraine” konzentriert worden ist. 

In Betreff der Bibliographie stellt der Verfasser fest, daß es keine 
genaue Bearbeitung auf diesen Gebiete gibt. Er zählt die wichtigsten 
Bibliographiesammlungen aus und weist auf ihre Mängel hin. 

Der Verfasser nimmt an, daß die Überreste von den Staatsakten 
der ukrainischen Zentralbehörden in Kyjiv aus den Zeiten des 
Zentralrates und des Hetmans sich in den bolschewistischen Händen 
befinden, dazu fügt er aus den sovjetischen Veröffentlichungen die 
Beweisgründe hinzu, Zugleich besprichter die wichtigsten ukrai-
nischen Urkunden Veröffentlichungen in der Sovjet-Ukraine, Nach-
dem benachrichtigter von dem Schicksal der Urkunden überreste des 
Direktoriums der Ukrainischen Volkorepublik, ebenso wie der 
Diktatur der Westukrainischen Republik. Er erwähnt die wichtigsten 
Urkunden Veröffentlichungen der ukrainischen politischen Emigra-
tion in Westeuropa dabei weist er auf die Materalienveröf-
fentlichungen zur Geschichte der Staatsbestrebungen der Ukrainer in 
der Karpathen Ukraine und im Fernosthin. 

Zuletzt behandelt er die wichtigsten Memoiren und beurteilt ihre 
Bedeutung für die Geschichtsforschung. 

Zu dem letzten Abschnitte bespricht der Verfasser die ukrai-
nischen Versuche auf dem Gebiete der Forschung und des Schrif-
tums der ukrainischen Staatsbestrebungen in den j. 1917–1921. Er 
zählt die wichtigsten Skizzen aus und dabei stellt er fest, daß die 
Grundsätzlichen arbeiten auf diesem Gebiete die “Geschichte der 
Ukrainern” in der Periode des Zen tralrates und des Hetmans von 
prof. D. Doroschenko und “Die Westukraine im Kampfe mit Polen 
und dem Bolschewismus in den Jahren 1918–1923” von dr. 
W. Kutschabsky sind. Er bemerkt, daß man bei Forschung der 
Periode der ukrainische Geschichte in deu j. 1917–1921 auch die 
sovjetrussischen, deutschen und polnischen Bearbeitungen, von 
denen die wichtigsten erwähnt werden, außer Acht nicht lassen soll. 

Am Schlusse betont der Verfasser, daß infolge daß unglücklichen 
Abschlusses der ukrainischen Befreiungskriege in den j. 1917–1921 
weder die wertvollen ukrainischen Amtsalten im Ganzen und in den 
Händen der Ukrainer aufbewahrt werden, noch die ukrainischen 
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Verlagsversuche, ebenso wie die systematische Geschichts-For-
schung und Schreibung vollgezogen werden konnten. Seiner Mei-
nung nach soll die ukrainische Gesamtheit außen der Sovjetunion 
sich um Aufbewahrung aller Überreste von den Materialien zur 
Geschichte der j. 1917–1921 in dem “Musäum des Befreiungskrieges 
der Ukraine” in Prag Kümmern.  

In Absichten der Leitung des “Ukrainischen Wissenschaftlichen 
Instituts” in Amerika sollen die Fortsetzung und die Systematische 
Bearbeitung der Geschichte der Ukraine in der Periode der Befrei-
ungskriege, insbesondere dis Bibliographie der in amerikanischen 
Veröffentlichungen gedruckten Materialien, liegen.  

 
———————— 

1 Жовтнева революція та громадянська війна на Київщині. Відділ 
Київського Окрпарткому для вивчення історії жовтневої революції та 
КП(б)У – Істпарт. Під гнітом німецького імперіялізму (1918 р. на 
Київщині). Статті. Спогади. Документи. Хроніка. Ред. і примітки 
В. Манилова, Держ. Вид. Укр. Київ 1927; Октябрьская революция и 
гражданская война на Киевщине. В документах, статьях и воспо-
минаниях. – Отдел Киевского Окрпарткома по изучению истории 
КП(б)У и Октябрьской революции на Украине – Истпарт. 2. Из исто-
рии Октябрьской революции в Киеве (Воспоминания участников). Ред. 
и примечания В. Манилова Гос. Изд. Укр. К. 1927. 

2 Їх реєстр по 1931 р. у праці проф. д-ра М. Кордуби: La litérature 
historique soviétique ukrainienne. Варшава 1938, ст. 151–159. 

3 Пор. “Вісті Музею Визвольної Боротьби України” чч. 1–22, Прага 
1925–1938. 

4 Див. Аркадій Животко: Десять років українського Історичного 
Кабінету, (1930–1940), Прага 1940. 

5 Див. додаток до паризького “Тризуба” з 25.V.1936 р. присвячений 
цій бібліотеці. 

6 Літопис Української Революції, Матеріяли й документи до історії 
Української Революції, т. ІІ, кн. 4, Львів, 1923. 

7 Як вище, кн. 5, Л. 1924 і “Зимовий похід” (6.ХІІ.1919–6.V.1920), 
Варшава, 1932. 

8 Українсько-московська війна 1920 р., Варшава 1933, накладом, 
подібно як і “Зимовий похід” Доцента варшавського Укр.[аїнського] 
Наук.[ового] Інституту. 
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9 Появилася як 5-а книга виданих “Українським Соціологічним 
Інститутом” у Відні розвідок і матеріялів до історії української рево-
люції 1917–1920 рр. (1922). 

10 Крівава Книга ч. І Матеріяли до польської інвазії на укр.[аїн-
ській] землі Східньої Галичини 1918–1919, Відень 1919; Ч. ІІ. Гали-
чина під окупацією Польщі в рр. 1918–1920, В. 1923, Вид. Уряду 
ЗУНР. 

11 Праця д-ра Рашгофера появилася в двох виданнях як 24-а книга 
“Beiträge zum ausländischen öffentlichen Reckt ň Völkerrecht. Heraňs-
gegeben vom Institüt für aňsländ öff R. ň V in Berlin” 2-е вид. 1938. 

12 Див. А. Животок: Десять років Укр.[аїнському] Іст.[оричному] 
Кабінету. 

13 Напр.[иклад] в “Написах з історії революції на Кубані” 
П. Сулятицького (Прага 1926), конституція Кубанської Кураєвої Ради з 
5.ХІІ.1918 р. появилося брошуркою накладом в-ва “Кубанський Край” 
у Празі 1929 р. (в рос.[ійській] мові). 

14 “Нова Україна” Календар на 1921 р. Видання Секретаріяту 
Української Далекосхідньої Крайової Ради, Владивосток 1921. 

15 Мої спомина про недавнє минуле (1914–1920), ч. І–ІV, Львів 
1923–1924, Накл.[адом] “Червоної Калини”. 

16 Про настрої серед громадянстства в початках революції. У 
мемуаристичній серії Сторінки минулого, ч. ІІІ, Варшава 1934. “Праць 
Укр.[аїнського] Наук.[ового] Інституту”, т. 21; як 40-ий т. цих “Праць” 
появилися його спогади як посла УНР “В Царгороді”, В.[аршава] 1939. 

17 Відродження нації І–ІІІ, Відень 1920. 
18 Весна укр.[аїнської] революції, Відб[итка] з “Гром.[адського] 

Голосу”, Львів 1938. 
19 Друковані спершу в “Літ.[ературно]-наук.[овому] Вістнику”, по-

явилися в “Книгозбірні Вістника” окремою книжкою п. н. “Револю-
ційна стихія”, Л.[ьвів] 1937. 

20 Спомини 1917–1918 (від початків революції до здобуття Києва 
Директорією) т. І–ІV, Львів 1927–1931, накл.[адом] “Червоної 
Калини”. 

21 Друковані в американській “Свободі”. Має влучні характе-
ристики людей на відповідальних військових становищах. 

22 Прим.[іром] ген.[ерала] М. Омеляновича-Павленка “На Україні 
1917–1918”, Прага 1935. Не може дослідник ігнорувати й спогадів 
б.[увшого] гетьмана Павла Скоропадського, що друкувалися в чіка-
гівській “Січі”. 



 140 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

23 Синьожупанники, Берлін 1938. 
24 Причинки до історії ролі СС. в Українській революції (відб.[итка] 

з “Розбудови нації”). 
25 Січові Стрільці в боротьбі за державність, Каліш 1932. 
26 Рік на Великій Україні, Відень 1920, накл.[адом] “Укр.[аїнського 

Прапору”. 
27 Великий зрив, Львів 1931, накл.[адом] “Черв.[оної] Калини”. 
28 Чорні рядки. Спомини за час від 1. ХІ.1918–13.V.1919, Л. 1930, 

накл.[адом] “Черв.[оної] Кал.[ини]”. 
29 Появилися їх спогади в “Літ.[ературно]-наук.[овому] Вістнику” 

1924 р.; крім того окремо спогади Ом. Поповича в книжці “Відрод-
ження Буковини”, Л. 1933, накл.[адом] “Черв.[оної] Кал.[ини]”. 

30 Прим.[іром] Ілька Калічка “Спомини чотаря з хирівського фрон-
ту 1918–1919”, Л. 1931. 

31 Спомини з українсько-галицької Армії (1918–1920), І–V ч. Львів 
1928–1929. 

32 Українсько-польська війна, Прага 1929. 
33 Генерал Тарнавський, Львів 1936, накл.[адом] “Черв.[оної] 

Кал.[ини]”. 
34 Zajgcie Małopolski Wschodniej I Wołynia w r. 1919, Львів–Варшава 

1928. 
35 Галицька Армія на Великій Україні, Відень 1921. 
36 Від Денікіна до большевиків, В. 1921. 
37 В чотирикутнику смерти, Львів 1921. 
38 За українську справу, Львів 1937, накл.[адом] “Ч.[ервоної] 

“К.[алини]”. 
39 Договір з Денікіном, Львів 1930, накл.[адом] “ Ч.[ервоної] 

“К.[алини]”. 
40 Кожухів, накл.[адом] “Ч.[ервоної] “К.[алини]” Львів. 
41 Гал.[ицька] Соц.[іалістична] Рад.[янська] Респ.[убліка] (спогад з 

1920 р.) Львів 1932. 
42 Галицька делегація в Ризі, Львів 1930. 
43 Зимовий похід, Каліш 1934. Вид.[авництво] Укр.[аїнського] 

Воєнно-Історичного Т-ва. 
44 Видання “Державного Видавництва України”, 1924. 
45 Партизани, ч. І–ІІ, Вид.[авництво] “Червоної Калини”. 
46 Украина и политика Антанты. Записки еврея и гражданина, 

Берлин 1921. 
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47 Листи жидівського соціял-демократа про Україну, Відень 1921; 
по німецьки: Juden und Ukrainer, B., 1921. 

48 У вище згаданій збірці “Під гнітом німецького імперіалізму”, 
Київ 1927. 

49 Появилася також на чеській мові в Празі: Ukrajina a minova 
koference. 1919. 

50 Л. Мишуга: Похід українських військ на Київ, Відень 1920. 
51 Похід українських армій на Київ–Одесу в 1919 р. (Короткий 

воєнно-історичний огляд), ч. І–ІІІ, Львів 1921–1922. 
52 В. К.: Січові Стрільці. Їх історія і характер, Львів 1920; 

Р. Давний: Про Січових Стрільців, Відень 1921. 
53 Друковані в “Розбудові Нації” Прага 1928 й окр.[емою] від-

биткою. 
54 Появився в Мюнхені, але на заголовному листку надруковано: 

“Біла Церква 1923”, написаний прихильником гетьмана Івана Пол-
тавця Острянині й тимто треба критично відноситися до панегіриків 
під адресою цього. 

55 Накл.[адом] “Черв.[оної] Кал.[ини]” Львів 1936. 
56 Накл.[адом] “Ч.[ервоної] К.[алини]”, Л. 1937; д-р Кучабський 

написав: “Від первопочинків до проскурівського періоду”, ген.[ерал] 
Безручко “Від Проскурова до Чарториї”. Польська цензура не зго-
дилася на вміщення в цій публікації нарису полк.[овника] Коновальця. 

57 Накл.[адом] “Ч.[ервоної] К.[алини]”, Л. 1933. 
58 Листопадові дні 1918 р., Львів 1931. 
59 Львів 1938. 
60 La paix ukrainienne de Brest Litovsk, Париж 1929. 
61 Розгром Кубанской Краевой Рады в ноябре 1919г., Прага 1931, В-

во “Куб.[анський] Край”. 
62 І–ІІ ч.[асти] Прага 1933–1934; ІІІ–ІV ч.[асти] Париж 1936–1938. 
63 Jokn Volkwart: Brest-Litowsk. Verhandlunden u Friedensverträge. 

Würzburg 1937. 
64 І том, Берлін; також: Franta: Die Dückführund des deutochen 

Beratyungshgeres aus der Ukraine 1918/1919. Wien u Wehr 1937, haft. 7. 
65 Cyesław Mączyński: Boje lwowskie, ч. І–ІІ, Варшава, 1921. 
66 Podpułk. Józef Sopotnicki: Kampanja polsko-ukraińska, Львів 1921. 
67 Witołd Hupert: Zającie Małopolski Wsch. Wołynia w r. 1919, Львів–

Варшава 1928. 
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68 J. Pilsudski: Rok 1920, 2-е вид.[ання] Варшава 1927. 
69 Gen. Bryg. Juljan Stachiewicz: Działania zaczerna 3 armji na Ukrainie 

т. І, Варшава 1925. 
70 Gen. T. Piskor: Działania dywizji kawalerji na Ukrainie, Варшава 

1926. 
71 St. Rutkowski: Obrona Kijowa, Варшава 1932. 
72 A. Przybylski: Wojna polska 1918–1921, Варш.[ава] 1930. 
73 Gen. Tadeusz Kutrzeba: Wyprawa kijowska 1920 r., Варшава 1937. 
74 Bolck: Der russisch-polnische Krieg 1920, Wissen u Wehr 1930, heft. 

7; Wittich: Der russisch-polnische Krieg 1919–1920, Mitteilungen Nr. 2/36; 
Kretochmer: Durchbruch der russischen Reifer-Armee durch die polnische 
Front im Frühjahn 1920, Wissenu, Wehr. 1931, haft 3. 

75 Michał Bobrzyńsk: Wokrzerzenie Państwa Polskiego, т. І–ІІ, Краків 
1920–1923. 

76 Roman Dmowski: Polityka polska I odbuduwanie państwa, Варшава 
1923. 

77 “Das Rote Ballbaum”, Diese Benennung stammen von ukrainischen 
Volkslied von dem roten Ballbaum, des von den ukrainischen Schützen 
allgemein gesungen wurde. 
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УДК 930.1(477) «Цертелєв» 
 

Марина Суздаль 
 

ФОЛЬКЛОРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

МИКОЛИ ЦЕРТЕЛЄВА 
 
 

Микола Андрійович Цертелєв (1790–1869) – інтелектуал, 
громадський діяч, педагог, який формувався на перетині укра-
їнського та російського соціокультурних просторів. Коло його 
інтересів було широким: фольклористика, історія словесності, 
історія культури, історія літератури, педагогіка. М. Цертелєв є 
типовим представником свого часу, однак ця типовість і робить 
його унікальним та «привабливим» у контексті сьогоднішніх 
історичних досліджень. Зокрема йдеться про «інтелектуальну 
біографію», предметом якої є відновлення «історії одного жит-
тя» в усіх його гамах і відтінках, у подоланні ситуації відір-
ваності діяча від його інтелектуальної спадщини. Інтелек-
туальний доробок, окрім власне наукової чи літературно-
естетичної значущості, розглядається і з погляду внутрішнього 
імпульсу, переживання та мотивації його творця. За таких умов 
творчість набуває іншого статусу – такого собі історичного 
джерела, що віддзеркалює реалії життя, актуальні теми та 
вподобання інтелектуала, може розглядатися як ідейний символ 
епохи. 

До вітчизняної гуманітаристики М. Цертелєв увійшов як 
видавець першої збірки українських дум «Опыт собрания ста-
ринных малороссийских песен»1, яка вже сучасниками спри-
ймалася як своєрідний символ «українськості», а сам М. Цер-
телєв – як носій ідеї народності. Недарма дослідники (зокрема 
О. Пипін) називають наступниками М. Цертелєва М. Костома-
рова та М. Максимовича. М. Цертелєв стояв у витоків укра-
їнського романтизму, один із перших звернувся до питання 
мови та ідеї народності, намагаючись вивести їх у наукову 
площину. На основі аналізу усної народної творчості М. Цер-
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телєв виокремлює відміні для українців та росіян риси харак-
теру, пояснює їх різними історичними долями народів. Він 
закликає письменників звертатися у своїй творчості до народної 
культури, яка є «справжньою душею» народу. 

Фольклористична практика М. Цертелєва є невід’ємним ат-
рибутом його інтелектуальної діяльності. Прикметно, що сьо-
годні, як і в часи М. Цертелєва, спостерігається підвищена 
цікавість до теоретико-методологічних підвалин усної народної 
творчості (УНТ). Народна пісня, фольклор загалом являє собою 
універсальний текст-«код», що описує: 

– загальнолюдське буття (зображення онтологічних та антро-
пологічних універсалій); 

– народне буття (карбування ментальності, особливостей ві-
ри, звичаїв, обрядів, свят); 

– людське буття (відображення моментів приватного життя, 
індивідуальних рис особистості)2. 

УНТ сучасною історичною наукою розглядається як цінне 
джерело, що набуло нових сенсових відтінків. Водночас в 
умовах глобалізації є небезпека втрати системи національних 
цінностей. Утрата чи знищення усних традиційних культур, їх-
ній занепад можуть призвести до морально-духовних і світо-
глядних катастроф людства3. 

На початку ХІХ ст. фольклор виступає в якості полідисцип-
лінарного феномена та суспільно-культурного явища. УНТ була 
покликана визначити обличчя національної літератури, мови, 
історії. 

М. Цертелєв безперечно тісно зв’язаний із українською 
фольклористикою, утім не менш вагоме місце належить йому й 
у вивченні російського фольклору – він збирав не тільки 
українські, але й російські народні пісні4. Микола Андрійович 
високо цінував фольклор, уважав його корисним і цікавим для 
багатьох наук: «Опытный Стихотворец часто заимствует из 
них (пісень – М. С.) смелые и живые изображения, резкие и 
точные метафоры. Трудолюбивый филолог находит в них поте-
рянные корни употребляемых слов, и наоборот производные, 
неизвестные в общем употреблении. Наблюдательный философ 
откроет следы народного гения и степень его образованности»5. 
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Прикметно, що у своїх працях М. Цертелєв аналізує та 
порівнює російські й українські пісні, уважає, що вони пере-
дають дух нації, проте між ними є різниця: «Русские исполнены 
более смелых картин; Малороссийские – чувств сильных. 
Первые часто отзываются грубостью и дикостью нравов; в 
последних всегда отражается желание славы, любви и свободы. 
По моему мнению, поэзия описательная превосходит в песнях 
Русских, лирическая в песнях Малороссийских»6. 

Услід за славнозвісною збіркою «Опыт собрания старинных 
малороссийских песен» у 1820 р. М. Цертелєв повідомляє чита-
чам «Вестника Европы» та «Сына Отечества» про свій намір 
«издать собрание старинных отечественных стихотворений». 
Однак автор уважає, що реалізація задуму практично неможлива 
для однієї людини (справа ускладнювалась і тим, що М. Цер-
телєв жив у Петербурзі). Не втрачаючи віри у видання достойної 
праці, князь запрошує приєднатися до справи всіх знавців та 
любителів старовини. Тут же автор пропонує план видання, 
методологічні засади і принципи формування збірника. Усім 
бажаючим узяти участь у справі М. Цертелєв пропонує над-
силати тексти пісень до видавця журналу «Благонамеренный» 
О. Є. Ізмайлова. 

Вищезазначене дає нам право стверджувати, що майбутнє 
видання мало б бути першим та унікальним у своєму роді. По-
перше, у ньому мали б ураховуватися помилки попередніх 
збірників. По-друге, М. Цертелєв мав намір створити колек-
тивну працю, причому всі нюанси та питання, які б виникали у 
ході роботи планувалось обговорювати на шпальтах провідних 
журналів. По-третє, Микола Андрійович прагнув до створення 
вичерпної праці, яка б охопила максимальну кількість пісень, 
для чого розробив спеціальні теоретико-методологічні прин-
ципи та засади створення подібних збірок7. 

Уже за два роки в журналах «Благонамеренный» та «Се-
верный Архив» М. Цертелєв повідомляє, що робота над збіркою 
майже завершена і вона незабаром буде надрукована під назвою 
«Дух русской поэзии, или Собрание старинных русских стихо-
творений, заслуживающих внимания или по содержанию, или 
по изложению своему»8. За структурою видання мало містити 
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сім книжок, які складають дві частини. До першої частини 
повинні були увійти пісні хороводні, святочні, весільні, осо-
бистої тематики. У другій частині видавець планував надру-
кувати літературні твори. Мета першої частини збірника – 
показати картину побуту та звичаїв наших предків, другої – 
відтворити поетичний геній і успіхи використання народної 
творчості в літературі. 

Прикметно, що до багатьох віршів і пісень М. Цертелєв 
зробив примітки, перед кожною частиною помістив короткий 
роздум про вірш, а в кінці – словник «особенных слов и 
выражений». Видавець подякував О. Востокову, О. Ізмайлову, 
Г. Спаському, М. Польовому за надання йому деяких віршів. 
Уже в наступному номері «Северного архива» із запланованої 
збірки М. Цертелєв надрукував декілька російських пісень та 
віршів9. Однак видати всю збірку М. Цертелєву так і не вдалося. 
У 1823 р. в журналі «Благонамеренный» Микола Андрійович 
повідомив, що видання книги «Дух русской поэзии…», «по 
некоторым причинам оставлено на неопределённое время»10. 

Причини затримки видання криються в подіях особистого 
життя М. Цертелєва. Саме в цей час він переїхав із столиці до 
Тамбова та змушений був освоюватися на новій посаді. Микола 
Андрійович підготував до друку декілька томів, але обставини 
служби «помешали ему дополнить собрание, как прежде, лич-
ной запиской со слов и с голоса самого народа; а без этого он 
добросовестно понимал всю невозможность выступить с 
изданием перед судом новейшей науки»11. 

Утім М. Цертелєв ніколи не припиняв роботу по збору пісень 
і, очевидно, усе ж таки сподівався завершити розпочату справу. 
Так, у 1927 р. в листі до М. Максимовича він писав: «С нетер-
пением буду ожидать появления в свет собираемых вами Мало-
российских стихотворений, а сам между тем обещаю издать 
составленное мною собрание старинных Русских, искренне со-
жалея, что никто из людей, более сведущих в сем деле, не 
предупредил меня»12. 

Свої записи російських народних пісень в 1860-х рр. М. Цер-
телєв передав «Московському товариству любителів російської 
словесності». При цьому він писав: «Прочитав программу 
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публичных чтений, я искренно порадовался, что наконец скуд-
ные сведения об этом предмете будут пополнены компетентным 
судьей этого дела. Давным-давно, за полвека пред этим, когда у 
нас весьма немногие обращали внимание на русское народное 
песнотворчество, я усердно собирал русские сказки и песни, в 
особенности же последние… В 1865 году поселясь в Москве, в 
этом центре народной деятельности, я вспомнил о моем сбор-
нике… Пожалел было, но и утешился тем что молодые, более 
энергичные собиратели сделали то, чего я не сделал, и сделали 
лучше, чем бы я мог сделать… Препровождая к вам бренные 
остатки моего покойного сборника, рад буду, если они приго-
дятся вам хотя как варианты»13. 

Крім пісень М. Цертелєв активно збирав і народні казки.  
У праці «Взгляд на русские сказки и песни и повесть в духе 
старинных русских стихотворений»14 він зауважив, що досі не 
видано належної збірки ні казок, ні пісень. М. Цертелєв піддав 
критиці публікації, що вже існували, звернув увагу на відбір 
творів народної поезії та точність їх відтворення в друці. «Все 
бывшие доселе издатели русских сказок, – писав автор, – желая 
сделать книги свои толще и, как они думали, занимательнее, 
смешивали без разбору простонародные и богатырские, иност-
ранные и русские происшествия, склеивали одни с другими, а 
что того хуже, вставляли собственные рассуждения, описания и 
поправляли старинный слог, и так уже испорченный изустным 
преданием». Схоже видавці, на думку М. Цертелєва, чинили і з 
піснями: «Русские сказки и песни по справедливости заслу-
живали быть изданными лучше, нежели то доселе делалось»15. 

Прорецензувавши видання казок, М. Цертелєв указує на їхні 
недоліки та закликає видавців у майбутньому серйозніше ста-
витися до справи. Окрім того Микола Андрійович здійснює 
спробу класифікації казок за родами та часом створення. 

М. Цертелєв розкриває дидактичну роль казок, уважаючи, що 
вони виконують у суспільстві важливу морально-етичну функ-
цію: «Сказка например, о Царевиче Маландрахе и Царевиче 
Силиколе научает нас обуздывать свои желания и верить пред-
определению. Крылья, взятые Царевичем без позволения на-
ставника, и причинившие ему столько неприятностей, суть 
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аллегория, показывающая, сколь опасно молодым людям пре-
даваться своим желаниям. Стены же, в которых была заключена 
Царевна, что предопределенного свыше избежать невозможно, 
или, как говорили предки наши: что кому на роду написано, то 
тому и будет. – Сказка о гуслях самогудах или о смерти Кащея 
научает быть осторожным и не верить ласкательствам, которые 
нередко бывают для нас пагубны. Баба Яга, наставляющая 
Царевича, изображает мудрость и опытность, с которыми долж-
но советоваться, предпринимая что либо важное. Сказка о семи 
мудрецах показывает, сколь опасно Царям окружать себя льсте-
цами»16. 

Чільне місце серед комунікаційних зв’язків М. Цертелєва 
займає його полеміка з близьким приятелем, відомим філологом 
О. Востоковим з питань складу й розміру російського народного 
вірша. Річ у тім, що в той час ідея створення норм правильного 
літературного віршування на основі народної пісні була дуже 
популярною. 

У 1817 р. О. Востоков опублікував дослідження «Опыт о 
русском стихосложении», де визначальну роль у побудові ро-
сійської народної поезії приписував наголосу. У 1818 р. в жур-
налі «Сын отечества» з’явилася стаття М. Цертелєва «Замечания 
на вторую часть опыта г. Востокова о русском стихосложении», 
де всупереч теорії опонента автор доводив, «что старинные 
русские песни имеют стихосложение, основанное на числе стоп, 
а не на числе ударений», і заперечував думку, що «на одних 
ударениях можно было основывать стихосложение, которое, по 
общему свойству гармонии, требует меры, определенно изме-
няемой»17. Сперечаючись з О. Востоковим щодо оцінки самого 
вірша російської пісні, М. Цертелєв поділяв його ідею про 
застосування народних розмірів у творчості поетів. 

М. Цертелєву, найбільш послідовному захиснику стопної 
теорії народного вірша в першій половині ХІХ ст., доводилось 
полемізувати не лише з О. Востоковим, але й з іншими відо-
мими дослідниками18. Так, видавець тритомного словника з 
теорії поезії М. Остолопов вимагав від М. Цертелєва подати 
«хотя одну песню, в которой от начала до конца выдержана 
принятая гармония»19. Відстоюючи свої переконання, М. Церте-
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лєв запропонував замість однієї пісні цілих п’ять, хоча й за-
уважив, що не всі з них мали потрібну гармонію, звинувачуючи 
в цьому переписувачів, які самовільно виправляли або допов-
нювали тексти пісень. «Если Нестор, – писав М. Цертелєв, – 
уважаемый во все времена, столь обезображен переписчиками, 
то что должны были потерпеть народные песни, которые со-
хранились изустным преданием, потом, будучи издаваемы, счи-
тались безделкой, с которою каждый поступал так, как хотел»20. 

Не заглиблюючись в розбір полеміки М. Цертелєва з О. Вос-
токовим і його прихильниками, слід зауважити лише, що 
В. Кюхельбекер дещо пізніше, 22 серпня 1833 р., запише в 
щоденнику: «Замечания Цертелева на Востокова “Опыт о рус-
ском стихосложении” очень умны и доказывают, что рецензент 
человек мыслящий»21. 

Про роздуми М. Цертелєва та О. Востокова знав і О. Пушкін, 
який поділяв позицію другого з них: «Много говорили о на-
стоящем русском стихе. А. К. Востоков определил его с боль-
шою удачностию и сметливостию. Вероятно, будущий наш 
эпический поэт изберет его и сделает народным»22. 

З епістолярію О. Пушкіна дізнаємося, що він цікавився твор-
чістю М. Цертелєва. В листі до Л. Пушкіна О. Пушкін писав: 
«Друг мой, попроси И.В. Сленина, чтоб он, за вычетом 
остального долга, прислал мне два экземпляра “Людмилы”, два 
экземпляра “Пленника”, один “Шильонского узника”, книгу 
Греча и Цертелева древние стихотворения. Поклонись ему от 
меня»23. Досить показовим є й те, що деякі праці Цертелєва («О 
произведениях древней русской поэзии», «Взгляд на русские 
сказки») збереглись у бібліотеці О. Пушкіна24. 

М. Цертелєв, безсумнівно, зіграв велику позитивну роль у 
становленні ідеології та свідомості романтизму на українському 
ґрунті. Своїми працями він привернув до народної поезії увагу 
багатьох українських письменників, істориків, діячів культури 
та науки. М. Цертелєв займався розробкою нових методів ви-
вчення народної поезії й у багатьох випадках окреслив пра-
вильні шляхи для подальших досліджень. Він один з перших 
намагався класифікувати фольклорний матеріал.  
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МИКОЛИ КОСТОМАРОВА В СУЧАСНІЙ 

УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ 
 
 
Сучасна українська гуманітаристика, яка формується на 

теренах незалежної України, постала перед численними викли-
ками. У непростих суспільно-політичних умовах все гостріше 
відчувається необхідність оновлення поглядів на наше минуле, 
адже в ньому можна віднайти відповіді на болючі питання, 
пов’язані з формуванням національної свідомості, без якої 
неможливо побудувати нову незалежну й соборну Україну. 
Недостатня увага суспільства й держави до гуманітарної сфери 
призвела до фатальних наслідків. Тому нині відбувається пере-
осмислення нашого минулого в ім’я пошуку основ майбутнього 
держави й народу як її творця. На цьому тлі постає необхідність 
оцінки визначних постатей, які багато років тому впливали на 
становлення української гуманітаристики вцілому й історичної 
науки зокрема. Деякі з них мають непересічне значення в нашій 
історії. Вони є орієнтиром сьогодення у справі становлення 
нового способу мислення, оскільки своєю працею, творчою 
спадщиною та власним громадянським подвигом вказали сучас-
ній Україні шлях до самоствердження й еволюції. 

До таких постатей відносимо Миколу Івановича Костомарова 
(1817–1885), якого нині можна назвати широко відомим укра-
їнському пересічному читачеві. Аналізуючи його творчий доро-
бок, що багатий на різноманітні напрями і жанри, ми бачимо, 
яким вагомим він є у формуванні сучасного українства. 
М. Костомарова знають як історика, письменника, публіциста, 
етнографа, фольклориста, археографа, педагогічного, громад-
ського та політичного діяча. Його творча спадщина нині потре-
бує ґрунтовного аналізу з врахуванням поточних проблем в 
житті нашої країни.  
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Відомостями про вченого рясніють сучасні енциклопедичні, 
довідкові, ювілейні, періодичні, публіцистичні та науково-
популярні та наукові видання. Стрімка популяризація ім’я 
М. Костомарова спостерігається і в останню п’ятирічку (2010–
2014). Саме цей період у розвитку вітчизняної історіографії ми 
беремо до уваги, щоб розібратися у тенденціях поступу косто-
маровознавства. 

За останні роки вийшло багато наукових та науково-попу-
лярних статей, а також кілька монографій, де вченому при-
свячено значну частину матеріалу. Систематично проводяться 
наукові конференції, де дискутуються різноманітні проблеми в 
галузі костомаровознавства. За вказаний період науковцями 
України захищено ряд дисертаційних досліджень про М. Косто-
марова, і цей процес не припиняється, а відзначається роз-
галуженням спектру оцінок і суджень. Одразу необхідно за-
значити, що ми будемо торкатися не всіх праць, але лише тих, 
які, на нашу думку, варті уваги, оскільки нами виявлено кілька 
десятків робіт, які є компілятивними і не виключають плагіату, 
а, отже, не несуть в собі новизни. 

Історіографію окресленої теми умовно поділено на три гру-
пи: 1) статі та повідомлення; 2) монографії; 3) дисертації.  

Перша група найбільша за чисельністю. У ній виділяємо 
студію О. Дутко, яка стосується педагогічної і науково-про-
світницької діяльності М. Костомарова. Дослідниця на „основі 
вивчення передумов і основних чинників формування особис-
тості М. Костомарова як видатного українського суспільно-
культурного діяча” зробила спробу окреслити періодизацію 
зазначених напрямів його діяльності. Тема цікава та мало-
досліджена в історіографії. На нашу думку, періодизація жит-
тєвого і творчого шляху вченого – це не новина, але вона, як 
правило, має географічний або подієвий характер. О. Дутко 
пропонує власний варіант, в якому актуалізовано процес фор-
мування наукових інтересів. Отже, перший – підготовчий період 
або період формування світогляду і визначення галузі наукових 
інтересів (дитинство – 1843). Тут основними факторами, що 
вплинули на молодого вченого, є „спілкування і співпраця з 
українськими суспільно-культурними діячами, ознайомлення з 
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україномовними творами та перебування у середовищі, де кон-
центрувалася діяльність, спрямована на утвердження ідеї само-
достатності української народності, її мови, культури”1. Другий – 
період наукових пошуків та удосконалення М. Костомаровим 
педагогічної майстерності (1844–1847) – пов’язаний з переїздом 
вченого спочатку до Рівного, а згодом до Києва. Протягом цього 
часу він працював у Рівненській гімназії та Київському універ-
ситеті, де поєднував педагогічну із напруженою науковою ро-
ботою, а також взяв участь у діяльності Київської археогра-
фічної комісії та Кирило-Мефодіївського братства. Одночасно 
М. Костомаров знайомиться з цілою низкою відомих вчених, 
культурних і громадських діячів, кожден з яких вплинув на його 
свідомість. Третій період – заслання (1947 – квітень 1859) – став 
часом найбільших життєвих випробувань. Однак це не завадило 
вченому продовжувати нарощувати свій науковий і освітній 
потенціал. Четвертий – період розквіту науково-педагогічної і 
громадсько-просвітницької діяльності (1859-1863). Особливістю 
цього етапу став тріумф Миколи Костомарова як професора і 
лектора, його активна участь у розбудові освітнього процесу у 
вищих навчальних закладах, також боротьба за утвердження 
української літературної мови, запровадження її в навчальний 
процес початкових шкіл. П’ятий – період реалізації наукових 
задумів (1864-1885). Запропонована періодизація, на нашу дум-
ку, має право на існування, тим більше, що авторка аргументує 
хронологічні межі кожного з періодів. О. Дутко вважає, що 
кожен з етапів зумовлений зовнішніми (політичними і суспіль-
ними) чинниками, а також власними світоглядними переконан-
нями і принципами М. Костомарова2.  

Актуальними на сьогодні вважаємо розвідки, які конкрети-
зують той чи інший період в житті вченого, зосереджують увагу 
читача на уточненні біографічних відомостей. Надзвичайної 
ваги у цьому випадку має опора на джерела особового поход-
ження. До таких відносимо розвідку літературознавця Г. Злен-
ка3. У статті автор звертається до спогадів Івана Устиновича 
Палімпсестова, опублікованих у журналі „Русское обозрение” і 
звертає увагу на окремі особливості, які згадував Палімпсестов 
щодо вченого. Так він описав знайомство, неодноразові зустрічі, 
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бесіди, цікаві подробиці родинних стосунків Миколи Косто-
марова, зокрема з матер’ю, дружиною, друзями тощо. Автор 
вказує на глибоку релігійність вченого і цитує уривок одного з 
чотирьох листів Костомарова. Цікавим є зауваження самого 
Палімпсестова стосовно змісту листів Костомарова (яких налі-
чувалося 28). Зокрема, він говорить, що у них не було ніякої ні 
зовнішньої, однак це не зовсім так. Проаналізувавши листу-
вання, яке знаходиться у особистому фонді М. Костомарова, 
можна ствердити, що деякі гострі проблеми суспільно-полі-
тичного характеру все-таки ними обговорювалися. Докладніше 
про це ми писали в одній з наших статей4. 

Серед розмаїття розвідок про М. Костомарова особливо ціка-
вими є, на нашу думку, джерелознавчі студії. Ще досі немає 
комплексного видання його епістолярної спадщини. Відсутня 
навіть публікація типу ”Вибіркові листи”. Частина епістолярію 
опубліковано на сторінках раритетних часописів і потребують 
перевидання. Величезна кількість листів залишаються у архівах, 
рукописних відділах бібліотек і т.п. Але справа видання епі-
столярної спадщини не стоїть на місці. 

На основі епістолярних джерел висвітлюється процес під-
готовки монографії „Мазепа” у одній нашій розвідці5. Вона 
присвячена аналізу особливостей творчої лабораторії вченого, 
яка здебільшого залишається поза увагою дослідників. Не див-
лячись на величезну кількість костомаровознавчих студій ос-
танніх років, не всім прийнятна й зрозуміла унікальна методика 
історичного дослідження, якою володів Микола Костомаров. 
„Його твори дають живу картину народного буття в усіх 
тонкощах з акцентом на внутрішній психометричний аналіз 
людини як творця історії”6. Щоб досягти такого результату, 
вчений ніколи не писав нашвидкуруч, і шлях його праць до 
читача був тернистим. Працюючи над одним твором, Косто-
маров починав думати про наступний. Так сталося із моно-
графією „Мазепа”, яку він задумав, коли писав „Богдана Хмель-
ницкого”. Перші джерела для цього історик здобув під час 
подорожі по Європі, зокрема у шведських архівах ще у 1857 р. 
Проте тоді не йшлося про великий твір. Лише згодом, майже 
через 20 років, працюючи в архівах Міністерств іноземних справ 
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та юстиції у Москві, дослідник вирішив написати монографію. 
Шалений ентузіазм супроводжував збір матеріалу для майбут-
ньої книги: працював зранку і до вечора в архіві, потім про-
глядав записи вдома, щоб знати, які документи потрібно пере-
глянути наступного дня. Так проходили місяці. Єдиною пере-
шкодою став зір, який нестримно погіршувався. Болем і відчаєм 
переповнені окремі листи, де Костомаров шкодує за молодими 
роками, коли він міг працювати ледве не цілу добу. Єдиною 
підтримкою у безвихідній ситуації була дружина, Аліна Леон-
тіївна. На старості вона стала очима і руками вченого. Без її 
допомоги історична наука не отримала б такої кількості моно-
графічних досліджень. Вона писала під диктовку чоловіка, пере-
глядала його записи, вела листування з колегами і т.д.  

Епістолярні джерела містять інформацію про спілкування 
М. Костомарова з іншими істориками в період підготовки тексту 
праці. Зокрема до цього долучилися О. Лазаревський, В. Анто-
нович, О. Ханенко, І. Палімпсестов тощо. Також у листах відоб-
ражено весь шлях від тексту до друкованого варіанту. Цікавим 
моментом є ажіотаж навколо монографії серед видавців: за 
книгу змагалися О. Юр’єв та журнали „Киевская старина” і 
„Вестник Европы”. Також маловідомою є інформацію щодо 
намірів Миколи Костомарова продовжувати дослідження окрес-
леної теми, бажання вченого поглибити його7. Дещо з цього він 
реалізував у праці „Мазепа и мазепинцы”, але далі не пішов – 
завадила смерть. Ніякі перешкоди до того не спиняли вченого у 
наукових намірах, лише смерть поставила крапку.  

Отже, епістолярій відображає соціокультурне тло, роль колег 
по цеху, стан здоров’я, недостатність, однобічність здобутих 
джерельних матеріалів та особливість підходу історика до їх 
обробки, а також труднощі, пов’язані з тиском на вченого з боку 
цензури. Загалом, костомаровознавчі дослідження джерел осо-
бового походження в останні роки засвідчуюють значний по-
ступ у цьому напрямі, проте досі ці джерела залишаються не 
виданими комплексно. Тут дослідникам ще є над чим по-
працювати.  

Серед усієї наукової літератури в галузі костомаровознавства 
найбільш популярними останнім часом стали розвідки проблем-
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ного характеру. Вони присвячені глибокому вивченню творчості 
історика, а також впливу спадщини вченого на розвиток укра-
їнської історіографії різних часів. Одна з наших розвідок ви-
світлює мовний аспект в українофільській діяльності вченого8. 
На основі епістолярних джерел розкривається відношення вче-
ного до української мови протягом 40–60-х рр. ХІХ ст. та його 
участь у мовних дискусіях. Інтерес М. Костомарова до вивчення 
української мови пов’язаний з оточенням, в якому формувалася 
особистість з раннього дитинства. У 40-х рр. це були пред-
ставники української наукової еліти, знані літературознавці, 
історики, суспільні та культурні діячі. Молодий вчений вважав 
за необхідне досконало знати мову того народу, частиною якого 
себе вважав. Прагнучи відтворити суцільну схему української 
історії, в центр якої він ставив народ з його внутрішнім життям, 
історик сам мав стати його частиною, а це було неможливо без 
знання мови. М. Костомаров зрозумів, яким принизливим для 
будь-якого народу є наруга над його святинями, зокрема мовою. 
Саме у такому ставищі перебувала українська мова на той час. 
Поступово вчений прилучився до активних захисників не тільки 
мови, а й усієї культури українського народу. З часів пере-
бування у складі Кирило-Мефодіївського братства і до остан-
ньої своєї години Костомаров так чи інакше впливав на ста-
новлення української літературної мови. І хоч основна частина 
його історичної спадщини написана російською, проте це не 
заперечує його значення у мовотворчому процесі. Вчений ще в 
40-х рр. виробив свою програму розвитку мови. Якщо анон-
сувати її коротко, то насамперед необхідно навчати рідною 
мовою найнижчі шари населення. Саме з найкращих представ-
ників низів, на думку Костомарова, має сформуватися народна 
еліта, яка покликана розвивати культуру українського народу і 
довести її до найкращого європейського і світового рівня.  

Але навіть серед своїх колег думки вченого не мали одно-
стайної підтримки. Тому вже після повернення із заслання він 
одразу включається у мовну дискусію. Новий етап лінгвістичної 
революції, яка тоді відбувалася в Європі, неодмінно поширю-
ється і на Російську імперію. В умовах „олександрівської від-
лиги” М. Костомаров активізує свою громадянську і наукову 
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позицію щодо мови і освіти українського народу. Різні думки 
висвітлює листування з М. Максимовичем, В. Лукашевичем, 
П. Кулішем, А. Метлинським, Т. Шевчеком, О. Бодянським, 
І. Срезневським та ін. 

Микола Костомаров не був ліше ідеологом, він і практично 
долучився до розвитку мови. За його ініціативи було створено 
спеціальний фонд для друкування навчальної літератури9. 
Вчений займався ним до кінця життя, а кошти, зібрані від по-
жертв зрештою були використанні для багатотомного словника 
української мови вже після смерті.  

Окремою сторінкою у громадсько-політичній діяльності вче-
ного є його боротьба проти Валуєвського циркуляру 1863 р. 
Незважаючи на свою „неблагонадійність”, він не побоявся осо-
бисто зутрічатися з автором документу з метою вплинути на 
обмеження репресивних заходів. Слушно зауважити, що Косто-
марову протягом всього його життя доводилося приховувати 
свої прагнення, думки і почуття і намагатися завуалювати їх з 
допомогою дозволених владою схем. За це вченого інколи не 
розуміли навіть колеги і близькуі йому люди. І тільки тепер ми 
можемо побачити, яким все-таки далекоглядним виявився  
М. Костомаров (велике можна зрозуміти лише на відстані!). 

Високо оцінюється науково-публіцистична творчість М. Кос-
томарова у розвідці В. Єгорова10. Зокрема автор констатує, що 
вона „ознаменувала поважну віху в еволюції історичної думки 
України та була основою для розвитку народницької течії в 
українській історіографії, стала підґрунтям політичної програми 
українського національного руху наприкінці XIX ст.”11. Слуш-
ними є тези В. Єгорова про велике бажання історика позитивно 
вплинути на український освітній процес, не дивлячись на 
звинувачення його в українофільстві, сепаратизмі і т.п. Його 
публіцистичні виступи „були поодинокими спробами на тлі 
дуже низької активності українофілів та їхньої відвертої без-
діяльності після 1863 р.”12. Особливу цінність аналізованої 
розвідки є її базування на епістолярній спадщині М. Косто-
марова, яка найбільш яскраво ілюструє його непримиренну 
позицію щодо захисту права української мови на вільний роз-
виток. Цінним є зауваження автора про походження теорії „мови 
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для домашнього вжитку”. Її, як відомо, виставляють на докір 
Костомарову, начебто він погодився з обмеженням ролі укра-
їнської мови в тогочасному суспільстві. В. Єгоров доводить, що 
вчений мав на увазі появу літературної української мови, яка 
об’єднує мову освічених верств українського народу з побу-
товою мовою простого селянина. Насамперед, Костомаров вва-
жав, що цей процес не можливий без розвитку суспільства і його 
культури. Коли ж на нього посипалися звинувачення від укра-
їнофілів, то вчений намагався пояснити свою позицію у засобах 
масової інформації. На його думку, без активної діяльності 
інтелігенції у боротьбі проти заборон, накладених на українську 
мову, вона може перетворитися лише на побутовий засіб 
спілкування13. Загалом, ця проблема висвітлюється багатьма до-
слідниками, тому ми продовжимо її наліз трохи пізніше. 

Цікава розвідка І. Майданюк стосується поглядів вченого  
на внутрішні особливості націй. Авторка аналізує розуміння 
М. Костомаровим свободи і рівності націй як природного їх 
стану, а також ідеального суспільства, де найкраще вирішу-
ються політичні, соціальні та національні проблеми. Дослідниця 
прийшла до висновку, що в „Книзі буття українського народу” 
Микола Костомаров чітко змалював власне ідеальне бачення 
історії України, яка є апогеєм світового історичного процесу. 
Важливо, що саме українському народові він відводив цент-
ральну роль у формуванні нової моделі справедливого сус-
пільства. Історик вважав, що лише в українцях об’єдналися 
глибока релігійність із прагнення до демократії. Цими рисами, 
безперечно, відрізняється сам вчений. Тому Миколі Костома-
рову вдалося сформулювати поняття нації як духовної спіль-
ноти. Насамкінець дослідниця висловлює сподівання, що ви-
сновки вченого стануть у пригоді нинішнім політикам у процесі 
„олюднення” стосунків між суспільством і державою14. 

Внесок М. Костомарова в дослідження українського етносу в 
загальних рисах розглядається у статті О. Гомотюк15. Крізь 
призму імперських політичних конструкцій авторка висвітлює 
роль вченого в українознавстві ХІХ ст. Зокрема констатується, 
що М. Костомаров став фундатором народницької течії в укра-
їнській науковій думці окресленого періоду. В різні періоди 
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свого життя вчений намагався розвивати знання про україн-
ський народ, стверджувати його окремішність, хоча цьому не 
сприяли політичні обставини. Зайнявшись лише науковою 
діяльністю у 60-х рр., він очолив українофільський рух у Пе-
тербурзі. Центральним компонентом українознавства, на думку 
М. Костомарова, є історія. Об’єктивність, виважений підхід до 
складових істричної науки – такі ключові особливості творчої 
діяльності вченого. Своєю творчістю він комплексно збагатив 
знання про український народ і дав відповіді на болючі питання 
українознавства. Крім того історик мав вплив на творчість 
Т. Шевченка та інших видатних постатей ХІХ ст., як-от В. Ан-
тоновича16. 

Дискусійною, на нашу думку, є тема поглядів вченого на 
єврейське питання. Ця проблема неодноразово ставала пред-
метом наукого дискурсу. Основний висновок, до якого прихо-
дили дослідники, був пов’язаний з вкрай негативним ставлен-
ням М. Костомарова до єврейського народу. Це твердження 
викликає у нас великий сумнів. Він, безперечно, потребує пере-
осмислення. У сучасній українській історіографії теж з’явля-
ються розвідки на вказану тему. Найбільш ґрунтовною ми 
вважаємо статтю В. Любченка, оскільки автор розкриває процес 
формування світогляду історика у цій царині17. Основними 
джерелами дискурсу є твори М. Костомарова, публіцистика та 
автобіографія. Формування поглядів вченого відбувалося на тлі 
тогочасної традиції. У більш зрілому віці історик дещо еволю-
ціонував під впливом епохи „Великих реформ”. Та й власний 
досвід теж мав вплив на становлення українсько-єврейських 
поглядів М. Костомарова. В. Любченко подає власну періоди-
зацію формування цієї частини наукового світогляду вченого. 
Не викликає сумніву присутність ірраціональності у сприйнятті 
істориком євреїв як іншовірців, які здійснюють ритуальні вбив-
ства. Але в період „олександрівської відлиги” М. Костомаров 
разом з іншими інтелігентами написав відкритого листа на сто-
рінках часопису „Русский вестник”, в якому захищали євреїв та 
їх демократичні права18. За декілька років уже на сторінках 
„Основи” він розвиває цю думку, але наголошує на необхідності 
емансипації не тільки євреїв, але й українців, щоб уникнути 



 162 

ворожих взаємин між народами. Однак від думки про релігійну 
обмеженість і ворожість до хритиянства єврейської віри Косто-
маров не відмовляється. Цікавими є ще деякі нюанси поглядів 
вченого на „єврейське питання”, розглянуті В. Любченком в цій 
розвідці, але про них читач може довідатися, коли позна-
йомиться з повним текстом самостійно. Насамкінець, автор 
приходить до висновку, що в поглядах М. Костомарова орга-
нічно поєднувалися раціональні та ірраціональні моменти, які 
переважно вкладалися у тогочасну суспільну думку. 

Місце Миколи Костомарова в українській історичній фемі-
нології – ось ще одна цікава проблема, яка останнім часом 
розробляється в українській історіографії. Цією проблемою зай-
мається Л. Буряк, яка аналізує біографічні портрети відомих 
жінок, які стоворив Микола Костомаров у зібранні „Русская 
история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей”. Саме цю 
працю дослідниця відносить до фундаментальних творів істо-
ричної біографістики, де належне місце відводиться жіночим 
потретам. Завдяки характеристиці неоднозначних та супереч-
ливих постатей жінок Костомарову вдалося, на думку Л. Буряк, 
„розкрити історію як живий процес діяльності осіб, законо-
мірний і несподіваний одночасно”19. Крім того історику вдалося 
створити власну модель жіночої біографії, яка складалася з 
опису зовнішності жінок, освіти, оточення, ставлення до влади  
і т.п. 

Не можна назвати новою і малорозробленою у костомаро-
вознавстві тему педагогічної діяльності вченого. Про неї ми 
згадували вище. Але питання дидактики історії – однозначно 
нове. До нього звертається у своєму дослідженні О. Удод20. 
Дослідник органічно пов’язує окреслений напрям у діяльності 
вченого не із якоюсь чіткою системою, а з думками про освіту, 
підручник, шкільництво тощо. Погоджуємося, що у спадщині 
вченого такого рівня можна знайти багато цікавих ідей, а го-
ловне, актуальних і сьогодні. Можливо вони не звучали так, як 
трактуються нині, але проаналізувавши деякі роботи М. Кос-
томарова, можна знайти думки щодо української національної 
освіти, етнопедагогіки і дидактики. До такої думки прийшли 
дослідники історії педагогічної думки в Україні21. 
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О. Удод дуже доречно звертає увагу на те, що в українській 
історичній науці існує загальна проблема дисциплінарної струк-
тури, тому між спеціалістами з історії України та історії педа-
гогіки немає узгодженості, і це негативно впливає на студію-
вання згаданої проблеми. Загалом питання дидактики історії в 
розумінні М. Костомарова вписується дослідником в загальні 
дидактичні сентенції другої половини ХІХ ст. Саме народна 
педагогіка як одна із складових духовного життя українського 
народу стала джерелом звернення вченого до задекларованої 
проблеми. Також власний педагогічний досвід (викладання у 
Рівненській гімназії) хоч і не був тривалим, проте спонукав 
Миколу Костомарова до студіювання фольклорного матеріалу, в 
якому відображалися погляди укранців на мораль, етику, вихо-
вання, добро і зло. Згодом під час роботи в Київській Першій 
гімназії молодий вчений познайомився з відомими педагогами і 
під їх впливом ще активніше вдосконалював власне педагогічне 
мистецтво. Результатом цього стало обрання його ад’юнкт-
професором Київського університету Св. Володимира. Дещо 
пізніше Микола Костомаров висловився щодо ролі історика в 
суспільстві. Він розумів, що історик – це громадянин, який 
своїми працями повинен приносити користь суспільству, але 
тільки у випадку, коли буде слідувати істині. Навряд чи можна 
заперечити його словам і зараз. Теж саме можна сказати про 
соціальні функції історії і вплив її на формування свідомості. 
Вчений, започаткувавши художню історію, використовував 
засоби, які одночасно є і дидактичними: „художньо-наративна 
техніка викладу, вузька предметна локалізація, деталізація по-
бутових сюжетів, компілятивність, вудсутність проблемної спря-
мованості, переважання техніки „складання” монографії з пев-
них джерел”22. 

О. Удод акцентує увагу на поглядах вченого на виховання, 
навчання та навчальну літературу. Насамперед, Микола Косто-
маров виступав за доступність освіти та рівноправний доступ до 
освіти всіх шарів населення, в т.ч. й незабезпечених. Від себе 
додамо, що вчений доклав максимальних зусиль до створення 
підручників для початкової освіти: збирав кошти, вів перего-
вори з потенційними виконавцями, шукав меценатів і займався 
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популяризацією через засоби масової інформації тощо. Завер-
шуючи роздуми, О. Удод висловлює думку, що в сучасному 
суспільстві, яке реформує освіту, необхідно пам’ятати спадщину 
М. Костомарова, його розуміння теорії освіти й навчання23. 

Окремою темою стосовно М. Костомарова є відношення його 
до релігії і церкви. Так, в одній із розвідок О. Богдашиної це 
питання розглядається у контексті останніх релігієзнавчих до-
сліджень24. Вона констатує, що глибока релігійність була типо-
вою для українських істориків Росії, які відносились до роман-
тичного напряму. Зокрема Костомаров виступав за реформу-
вання освіти у „православно-хритиянському дусі”. 

Вплив М. Костомарова на формування світоглядних основ 
відомого письменника та історика Д. Мордовця розглядається у 
статті чернігівського дослідника Ю. Музики25. Під час саратов-
ського заслання „опальний” професор познайомився з випуск-
ником місцевого університету Д. Мордовцем, і це мало вплив на 
становлення наукових поглядів майбутнього українсько-росій-
ського інтелектуала, а також на його громадянську позицію. 
Насамперед автор дає характеристику світоглядним переко-
нанням М. Костомарова, які базувалися на своєрідному поєд-
нанні християнства і романтизму. Будь-яке фізичне явище має 
Божественну духовну основу і є її проявом. Діяльна складова 
історичного процесу залежить від „народного духу”. Найбільш 
яскраве враження на Д. Мордовця справили „Книги буття укра-
їнського народу”, де у біблійній розповіді розкрито історію 
України на тлі загальної картини світу. Особливо близькими для 
сприйняття молодого дослідника стали думки щодо релігійності 
українців та їхніх пошуків соціальної справедливості й рівності 
на різних етапах своєї історії. Потрапляючи під іноземний гніт, 
українці зазнали страшних випробувань, насамперед, духовних, 
але не втратили віри у Божественне провидіння та велике 
майбутнє у слов’янському братстві.  

Загалом, праця розкриває предмет дослідження, але у дуже 
загальних рисах, і це має своє пояснення. Якби автор розширив 
коло джерел студії і звернувся до широко відомого листування, 
то знайшов би додаткову й більш докладну інформацію. 
Скажімо, які ідеї знаного історика Д. Мордовець реалізував у 
літературній, а які у історіографічній діяльності. 
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Розпочинаючи аналіз монографічних студій в галузі косто-
маровознавства, одразу зазначимо відсутність праць, присвя-
чених Костомарову одноосібно. Постать вченого вивчається у 
контексті різноманітних наукових проблем української історії та 
історіописання. Варто виділити працю Є. Луняка „З плеяди 
творців націй: Мішле, Костомаров, Грушевський”26. Хоча вона є 
науково-популярною, проте подає життєпис М. Костомарова у 
формі біографії з використанням історичних джерел, насам-
перед мемуарів та листування. До того ж цитати є дуже до-
речними, на нашу думку. Автор – відомий знавець суспільно-
політичної та наукової діяльності М. Костомарова. У цій праці 
він дає неупереджені оцінки тим фактам з життя вченого, які 
потрапили до різночитання, і це робить її ще більш приваб-
ливою в інформативному та аналітичному планах. 

У курсі лекцій Я. Калакури “Українська історіографія”27, 
автор дає комплексну оцінку місця і ролі М. Костомарова в 
українській історіографії. Зокрема, він характеризує основні 
етапи наукової діяльності історика, визначає інтелектуальне 
оточення, яке впливало на формування його світогляду, та 
визнає вченого однією з провідних постатей “романтизму і 
зародження народницької історіографії”. 

Науково виваженою є характеристика джерел української 
історіографії, де знаходимо визначення листів як “джерел осо-
бового походження”, які “в комплексі з критико-бібліографіч-
ною літературою, дають важливі відомості про життєвий і 
творчий шлях відомих істориків, їх науковий досвід, вплив на 
формування нової генерації”. Цілком погоджуємося з думкою 
Я. Калакури, що автобіографії, листи, щоденники відомих істо-
риків, в т.ч. й М. Костомарова, які опубліковані останнім часом, 
дають цінну інформацію про розвиток історичної науки. 

Серед монографічних досліджень наукової спадщини М. Кос-
томарова виділяємо об’ємну працю О. Яся, в якій історику 
присвячено чотири параграфи”28. У першому йдеться про конст-
рукцію історичного часу у текстах М. Костомарова29. Автор 
вказує на присутність ірраціональних та ідеалістичних еле-
ментів в часових конструкціях історика як традиційне явище для 
науковців-романтиків, але з неабикою самобутністю. Насам-
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перед, це пояснювалося неординарністю вченого, яка обумов-
лювалася і його походженням, і драматичними життєвими 
подіями, і тогочасною соціокультурною ситуацією та особли-
востями суспільно-політичного контексту доби. О. Ясь стверд-
жує, що М. Костомаров задекларував пріоритетність роман-
тичних ідеалів ще на зорі своєї наукової кар’єри, однак він не 
відмовлявся від класицизму і раціоналізму. Будь-яке суспільство 
у його розумінні переживало періоди виникнення, розквіту і 
занепаду, а передував цьому час варварства і хаосу. Стан 
суспільства вчений сприймав крізь призму духовних основ, які 
визначали конфронтацію провідних ідей. Загалом темпоральні 
поняття трьох стадій процесу присутні і в інших його працях, 
зокрема в „Книзі буття українського народу” та „Дві руські 
народності”, які займають належне місце в тогочасному укра-
їнському гранд-наративі.  

Як історик-романтик, Костомаров, аналізуючи пам’ятки пое-
тичної творчості, періодизує народне буття на чотири доби. 
Минуле для нього є культурним взірцем для сучасного сус-
пільства. Саме духовні основи будь-якої доби стають пріори-
тетними для аналізу не тільки Костомаровим, а й багатьма його 
сучасниками. Тяглість існування народності історики-роман-
тики співвідносять із духовним народбанням, а саме мовному, 
моральному, релігійному аспектам розвитку суспільства.  
Т.зв. „дух народу” є внутрішнім рушієм історичного процесу. 
Поняття внутрішнє/зовнішнє є дуже важливим для М. Кос-
томарова як історика-народника. О. Ясь вказує, що до зовнішніх 
історичних чинників вчений відносив події, внаслідок яких 
занепадало все старе. Отже, ми бачимо, що позачасові конст-
рукції посідали провідне місце у розумінні вченим суті народ-
ного буття. Сам народ сприймається як цілісний організм, єдине 
тіло. Але це поняття застосовується і до характеристики історії 
України часів Руїни, коли наша батьківщина так і не з’єдналася 
з Московією, а залишалася автономною і слугувала предметом 
суперечок між сусідами. Далі автор говорить наводить тези 
істориків різних часів щодо поняття федералізму у розумінні 
вченого. Незалежно від того, який період нашої історії харак-
теризувався Костомаровим, однаково він приходив до проти-
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ставлення федеравтиних начал єдинодержавним, а це в свою 
чергу руйнувало поняття „російський історичний процес”.  
У першій третині ХХ ст. ідеї Костомарова складали реальну 
загрозу радянській історіографії, тому вони ідеологізувалися та 
викривлювалися, а зрештою опинилися під забороною. 

Цікавим є сприйняття вченим народу як колективного ціліс-
ного героя, який має власний дух, але поряд відводиться 
належне місце ролі індивіда в історії. Монографічні дослід-
ження, присвячені визначним постатям української та російської 
історії, були справжнім відкриттям у тогочасному історіопи-
санні. У них автор висвітлював живі образи історичних осіб і 
показував їх у конфлікті із колективним героєм, причому особ-
ливу увагу надавав критиці. Відхід від звичної канонізації істо-
ричних осіб викликав неабиякий резонанс у суспільстві. Метою 
Костомарова було виявлення реальної ролі особистості у подіях 
минувшини. Основою розвитку історії він вважає моральну 
перебудову суспільства, яка передбачає збереження вічних цін-
ностей із обов’язковим набуттям рис свободи і рівності кож-
ного. На завершення підсумуємо, що на думку О. Яся, у кос-
томаровській конструкції історичного часу присутній ряд таких 
дихотомій, як старе/нове, колективне/індивідуальне, народ/ 
нація, зовнішнє/внутрішнє, федеративне/єдинодержавне, свідо-
ме/несвідоме та ін. 

У наступному підрозділі „Між достовірним і уявним. Микола 
Костомаров як історик-художник”30 дослідник виявляє ще 
кілька особливостей історіописання Костомарова. Мавши по-
требу у живих образах, вчений ніколи не оперував сухим фак-
тажем, шукав джерельне підтвердження. Так Костомаров з 
великою довірою ставився жо давньоруського та козацького 
літописання і використовував його на рівні з офіційними доку-
ментами31. Тому на схилі літ він „став одним з найкращих 
фахівців у царині джерелознавства історії України доби пізнього 
середньовіччя та ранньомодерного часу. Історик висловлював 
довіру до літопису Самовидця, але із застереженням ставився до 
літописів С. Величка та Г. Граб’янки.  

О. Ясь проаналізував списки джерел усіх прижиттєвих ви-
дань „Богдана Хмельницкого”, вказав їх кількість, структуру і 
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зміни, які відбулися в пізніших публікаціях монографії. Загалом 
дослідник прийщов до висновку, що еволюція поглядів на дже-
рела у М. Костомарова відбувалася досить повільно. Характе-
ристику деяких джерел історик помістив в „Актах Южной и 
Западной России”, але вони мали вигляд особистого вибіркового 
уподобання. У вченого взагалі було „історичне відчуття” в 
тлумаченні літописів, які він використовував досить вільно, 
зрідка посилаючись і нечітко оформляючи самі посилання. Таке 
ставлення до джерел можна пояснити світоглядом історика, 
який шукав відомості про внутрішній побут, думки, відчуття 
народу, тому М. Грушевський назвав його антикваром-побу-
товцем32. О. Ясь також наводить думки С. Томашівського, 
М. Кордуби, які називали М. Костомарова „безкритичним істо-
риком” і по всьому видно, що автор погоджується з такою 
характеристикою. Дослідник актуалізує думку, що суспереч-
ності в історичних дослідженнях М. Костомарова пов’язані з 
його характером. Неурівноваженість – риса характеру, про яку 
говорили більшість сучасників вченого33. Емоційність, мрійли-
вість, неспокійність, вередливість Миколи Костомарова допо-
магали йому занурюватися в події, уявляти їх драматизм, захоп-
люватися ними і не заважали відноситися до історії як до 
божества і покласти на плаху науки все своє життя. 

На нашу думку, порівняння історика з іноземними вченими-
романтиками не мають сенсу, оскільки його образ абсолютно 
особливий, він не вписується ні в які межі. А от аналіз О. Яся 
розуміння вченим поняття федералізму нам близьке, адже Кос-
томаров насправді бачив у ньому демократичне начало, яке 
природнє для духу українського народу. А от твердження знач-
ної частини російських дослідників щодо прихильності історика 
до державного єднання Великоросії і Малоросії видається нам 
тенденційним, оскільки історик прагнув щонайменше рівно-
правності усіх суб’єктів федерації, якщо вже так склалося, що 
вони співіснують у одній державі34. Визначною рисою цього 
підрозділу є те, що автор наводить дуже багато висловів та 
характеристик, даних у різні часи дослідниками творчості 
вченого, а це свідчить про його докладне ознайомлення з істо-
ріографією костомаровознавства. 
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Продовжуючи аналіз монографії М. Костомарова „Богдан 
Хмельницкий”, О. Ясь звертається до теми „історія як сюжет”35. 
Насамперед дослідник акцентує, що історичні твори М. Косто-
марова користуються нині великою популярністю саме через те, 
що через них автор веде своєрідний діалог з читачем. Численні 
перевидання творчої спадщини вченого свідчать, що своєрідний 
художній стиль Костомарова задовольняє вимогливого сучас-
ного читача не менше, ніж інтелектуальне середовище другої 
половини ХІХ ст. Ще М. Грушевський критикував історика за 
некритичне ставлення до джерельної бази, за описовий характер 
монографічних студій. Слушним є зауваження, що нині така 
характеристика не відповідає сучасним вимагам науки. Не мож-
на однозначно оцінювати спадщину Костомарова, оскільки вона 
не підпорядковується жодним канонам чи штампам. Врахо-
вуючи особливості романтичного історіописання, необхідно 
виявити інтуїтивні й чуттєві риси пера історика. Насамперед, 
слід звернути увагу на сюжети Костомарова, які він обирав для 
монографічних студій. Це найяскравіші історичні події і постаті, 
що самі по собі викликали захоплення у автора. Надзвичайний 
талант Костомарова, зокрема у зображенні образу Богдана 
Хмельницького, і став причиною фантастичного успіху одно-
йменної монографії. І хоч праця мала численні недоліки і 
прорахунки, проте довгий час залишалася єдиним яскравим 
образом гетьмана та унікальною науковою працею. Це, насам-
перед, свідчить, що сюжет Микола Костомаров обрав вдало. Як 
відомо, праця удосконалювалася протягом чверті століття, мала 
чотири видання, спричинила полеміку в періодиці, але й досі 
залишається значимою в українській історіографії. О. Ясь звер-
тає на це увагу і вважає, що попри доопрацювання, монографія 
залишалася майже без змін. Очевидно, на у Костомарова це 
були приватні причини. Насамперед, до монографій у вченого 
були певні вимоги: ідея, єдність дії і явищ, послідовність і 
завершеність сюжету, який необхідно оживити спогляданням, 
щоб праця не була штучною36.  

На нашу думку, даремно звинувачувати М. Костомарова у 
недоліках, адже він у вступі наголосив, що монографія розра-
хована на широку аудиторію, а не на вузьке коло спеціалістів. 
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Тому для необізнаного читача він подає широке історичне тло 
подій, що передують появі Богдана Хмельницького. Таким 
чином, Костомаров дозволяє читачу зануритися в епоху і від-
чути себе учасником баталій (історик насичує текст емоцій-
ністю, переживаннями і великою кількістю художніх замальо-
вок). Погоджуємося з О. Ясем, що разом з цим автору вдається 
показати мінливість історичних подій, які відбувалися пара-
лельно – це і становище міщан, поведінку євреїв під час 
повстання, релігійні перепетії. Звертаючись до емоційної сфери, 
історик передає глибину переживань народу в ті часи і те, як 
козацтво поступово перетворюється на рушійну силу перетво-
рень. Отже, Микола Костомаров – це майстер відображення 
історичного контексту. Як історик-романтик, він особливу увагу 
приділяє характеристиці еволюції духу народу і його ідейного 
носія козацтва на чолі з Богданом Хмельницьким.  

Ще один важливий момент актуалізує О. Ясь у своїй праці. 
М. Костомаров часто-густо, не задовольняючись інформацією з 
джерел, використовує стилізацію, адаптуючи певні картини до 
історичної доби, додає монологи і т.д. Для того, щоб наповнити 
дослідження, історик сам не раз відвідував місця описуваних 
подій, що наповнитися їх духом і самому вжитися у створювані 
картини. Певна етнографічна практика була у М. Костомарова 
на ранньому етапі його творчості, пізніше вона переросла в 
інструмент стилізації минулого37. 

Цікаво, як історик тримає читача постійно у полі зору. 
Описуючи певні події, він робить своєрідні підказки, щоб спря-
мувати читача у потрібне русло і допомогти йому зробити 
правильні висновки. Одним словом, Костомаров поступово при-
мушує співпереживати описувані події, і це не залишає читача 
байдужим. Змальовуючи образ Богдана Хмельницького історик 
робить його привабливим насамперед тому, що гетьман в його 
інтерпретації, з одного боку, мудрий політичний діяч, видатний 
військовий керівник, а з іншого – звичайна людина зі своїми 
недоліками і непередбачуваністю. Таке поєднання зовнішніх і 
внутрішніх чинників в особі історичного героя зберігається у 
костомарівській характеристиці колективного героя – народу.  
І це не дивно для романтичної історіографічної традиції. 
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Отже, сюжет праці оригінальний, розроблений за авторською 
методикою, але інструменти традиційні для романтичного істо-
ріописання. Справа в тому, як автор їх використав, адже такою 
популярністю не користувався жодний історичний роман другої 
половини ХІХ ст.  

Наступний розділ дослідження О. Яся присвячений дуже 
відомій монографії М. Костомарова „Мазепа”. Відчувається, що 
автор справді перейнявся об’єктом студіювання, оскільки він 
характеризує працю дуже яскравими тезами. Наведемо одну з 
них. Порівнюючи цей твір з „Богданом Хмельницким”, до-
слідник констатує „студія М. Костомарова про І. Мазепу вигля-
дає як разючий дисонанс, ба навіть як бліда тінь попередніх 
праць, своєрідний виняток у творчості історика-художника”38. 
До недоліків праці відносяться: 

1. відсутність традиційних для М. Костомарова широко-
масштабних картин минувшини, хоча сюжетні потенції історик 
мав у своєму розпорядженні; 

2. невиразність психологічного стану героя на тлі лише 
морально-етичних оцінок його поведінки, що, в свою чергу, 
призводить до статичності образу головного героя; 

3. обмеженість джерельного підґрунтя; 
4. відсутність порівняння колективного героя з головною 

дійовою особою твору; 
5. неприродньо обмежена кількість уявно-вигаданих діалогів 

та монологів, яка унеможливлює вловити динаміку подій. 
Прикметно, що далі О. Ясь намагається знайти певні пояс-

нення дослідницьким метаморфозам історика. Насамперед, бе-
реться до уваги фізичний стан Костомарова, який значно 
погіршився під важкої хвороби, яка призвела до погіршення 
зору і загального стану. Але тут можна подискутувати, оскільки 
робота над збором матеріалу вченим почалася задовго до хво-
роби. Про це свідчить його епістолярій. Тим паче, що хвороба 
мала і позитивний наслідок: після тривалої розлуки до нього 
повернулася єдина кохана людина, його Аліна, яка стала не 
просто дружиною, але й другом, помічником і великою під-
тримкою у наукових пошуках. М. Костомаров розпочинав напи-
сання тексту, маючи власного секретаря. Тим паче, як свідчить 
обсяг його доробку за останнє десятиріччя, то погане здоров’я 
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на ньому, очевидно, не мало значного визначального впливу. 
Розкриваючи деякі незвичайні для Костомарова дослідницькі 
прийоми, О. Ясь неодноразово звертається до його епістолярної 
спадщини, за допомогою якої ілюструє свої думки, наприклад, 
щодо недостатності історичних джерел під час підготовки моно-
графії, впливу фізичного стану Костомарова на його праце-
здатність і психічне здоров’я, відношення його до історичної 
правди  і т.п. Дослідник будує свою характеристику історика на 
доведенні його приналежності до романтичного історіописання, 
але й актуалізує творчі рефлексії, які не були раніше притаманні 
вченому, і виявилося лише в цій праці. Загалом, в окресленній 
студії ми бачимо Миколу Костомарова як високоморального, 
емоційного історика з абсолютно особливою методикою, до-
слідження якої лише розгортається у сучасній українській істо-
ріографії.   

Найсвіжішою працею у галузі костомаровознавства є моно-
графія відомого дослідника І. Гирича, де Микола Костомаров 
розглядається як український інтелектуал другої половини 
ХІХ ст. Автор називає його українофілом, який схилявся до 
російсько-українського політичного дуалізму. І цьому він дає 
цілком адекватне пояснення. Справа в тому, що українська 
розумова еліта на той час не була спроможною поширити свій 
влив на широкі верстви населення, оскільки для цього їй 
потрібні були значні кошти. Тому вона намагалася відвоювати 
культурний простір через мову, яка сприймалася не тільки як 
культурна, а й суспільна цінність39. Федералізм П. Куліша і 
М. Костомарова дослідник вважає проявом слабкості україн-
ського руху, який був нездатним йти далі40. Заслугою вченого є 
внесок у творення українського месіанського національного 
міфу щодо провідної ролі нашого народу у справі побудови 
демократичної слов’янської спільноти41. Автор відносить Косто-
марова до будителів нової України. Аналізуючи засадничі прин-
ципи українського романтизму другої чверті ХІХ ст., він наго-
лошує, що вчений, слідуючи за М. Максимовичем вважав, що 
український фольклор – це витвір народу, який відображає його 
правдиву історію на відміну від офіційних схем, які пропо-
нувалися російською і польською історіографією42.  
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Неодноразово у своїй праці І. Гирич повертається до питання 
про політичну лояльність українських діячів до російської дер-
жавності. Визнаючи наукові заслуги М. Костомарова, він на-
зиває його подвійним істориком, який писав свої твори пере-
важно російською мовою, а українську вважав придатною лише 
„для домашнього вжитку”. І тут ми не можемо з ним погодитися 
і вдамося до деяких критичних роздумів. Справа в тому, що 
якби автор ближче був знайомий з епістолярною спадщиною 
вченого, або ж з деякими нашими дослідженнями, то можливо 
він не був би таким категоричним. Питання мови завжди хви-
лювало історика, починаючи з юних дослідницьких років і аж до 
смерті. Українська мова була йому близька з дитинства (його 
мати – українка-кріпачка), в молодості він посилено опановував 
її у двох напрямах – спілкуючись з народом під час своїх 
етнографічно-фольклорних експедицій та під керівництвом 
І. Срезневського у харківський період. Читав запоєм твори 
українських письменників і поетів, робив проби писати власно-
руч. Враховуючи його здібності у вивченні мов, українська йому 
зрештою підкорилася. Дуже вдалими були цитати Миколи 
Івановича в листах, вони свідчили, що він не тільки навчився 
говорити українською, але й осягнув її багатство – мелодійність, 
насиченість фразеологізмами, поетичність. Протягом життя вче-
ний постійно спілкувався з народом, удосконалюючи побутову 
мову. Але найціннішими у його діяльності були потуги 
розвивати літературну складову. Цьому Костомаров присвятив 
левову частку своєї українофільської діяльності і намагався 
теоретично розробити шляхи поступового розвитку мови на 
шляху до її літературного вдосконалення. Ми не будемо вда-
ватися до детальної характеристики чіткої програми шкільної 
освіти, яка базувалася на обов’язковому вивченні рідної мови. 
Наголосимо лише на тому, що вчений добре розумів обставини, 
в яких перебувало все українське. Тому теорія мови „для 
домашнього вжитку” – це лише прикриття справжніх намірів, 
серед яких поступовий вихів української мови на загально-
європейський рівень. Задля цього він популяризував кращі 
зразки української літератури, намагався донести їх до най-
ширшого кола читачів, боровся за добре ім’я Кобзаря та 
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підтримував нову плеяду діячів, які вийшли з різних верств 
населення, але були віддані справі мовно-літературного слу-
жіння в ім’я майбутньої слави України. 

Особливого значення у вивченні спадщини М. Костомарова 
мають студії дисертаційного характеру, оскільки вони дають 
можливість оновити погляди на вченого та його місце у сус-
пільно-політичному, культурному, освітньому та науковому 
процесах ХІХ ст., а також впливу вченого на подальшу ево-
люцію українознавства загалом.  

Так, у дослідженні О. Дутко „Педагогічні ідеї М. Косто-
марова у контексті просвітницького рухув Наддніпрянській 
Україні ХІХ ст.”43 здійснено всебічний ретроспективний аналіз 
педагогічних поглядів і науково-просвітницької діяльності вче-
ного. Автор проаналізувала основні чинники, які сприяли фор-
муванню особистості М. Костомарова та його педагогічних 
поглядів; обґрунтовала авторську періодизацію педагогічно-
просвітницької діяльності ученого (докладніше про це ми гово-
рили вище). Також реконструйовано портрет М. Костомарова як 
педагога, виокремлено і систематизовано його загальнопеда-
гогічні погляди щодо покращення освітньої справи, розвитку 
народної освіти, необхідності педагогічно виваженого родин-
ного виховання. О. Дутко виокремила внесок Костомарова-
дослідника в розкриття історії розвитку освіти на українських 
землях у Х–ХІ і ХVІ–ХVІІІ ст. та висвітлила погляди ученого на 
проблеми покращення університетської освіти в Російській 
імперії ХІХ ст.  

В. Єгоров у своїй дисертаційній роботі дослідив вплив 
М. Костомарова на формування етнокультурної складової укра-
їнського національного руху ХІХ ст.44. Автор доводить, що 
історику належить першість у визначенні етнокультурних засад 
українського народу як основи усвідомлення національних 
особливостей українців. Шляхом історичних досліджень, при-
свячених Україні, М. Костомаров окреслив „внутрішню правду” 
українців у порівнянні з іншими народами – росіянами, біло-
русами, поляками тощо. Дослідник також виокремлює праці 
вченого в галузі української етнополітики з найдавніших часів  
і до XVIII ст.  
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Не менш важливою проблемою, якої неодноразово торкався 
вчений у своїх працях, є мовно-освітній аспект як складова 
обгрунтування окремішності українського народу в Російської 
імперії. Історик визначив і сферу використання української мови 
на початковому етапі освіти. Правда, що ця програма через 
об’єктивні обставини не була реалізована українофілами, але її 
формування, на думку В. Єгорова, ліг в основу ідеологічних 
засад українського національного руху ХІХ ст.45 

Безперечним позитивом аналізованої праці є використання 
інформаційного навантаження епістолярної спадщини та визна-
чення напрямів наукового доробку історика, які обділені увагою 
сучасних дослідників.  

Дисертація С. Михайленка присвячена народницькому на-
пряму в українській історіографії46. Автор проаналізував ста-
новлення та розвиток народницької вітчизняної історіографії, 
зокрема, комплексно розглянув наукову спадщину М. Косто-
марова, В. Антоновича та М. Грушевського, а також простежив 
витоки й еволюцію самої концепції народництва. С. Михай-
ленко значну частину роботи присвячує Миколі Костомарову. 
Через розкриття поглядів Костомарова-народника на історичне 
минуле України автор показує, що він був один із найбільш 
національно свідомих вітчизняних діячів і не виступав проти 
існування української державності. «Всупереч усім своїм ваган-
ням, сумнівам і розчаруванням, М. Костомаров залишається 
тією постаттю, яка однією з перших піднесла українську націо-
нальну ідею до рівня теоретичного усвідомлення. Його по праву 
можна вважати ідеологічним апостолом тогочасного україн-
ського національного та політичного життя»47. 

Внесок вченого у розвиток теорії політичного лібералізму 
розглядається у дисертації К. Лемещенко. Авторка аналізує 
історико-політичну частину спадщини вченого, яка актуалі-
зована сьогоденням, „коли держава і суспільство стали перед 
вибором шляхів свого існування”. Розглядаючи діяльність Кос-
томарова у Кирило-Мефодіївському товаристві, вона зосеред-
жується на його реформаторських ідеях: національне звільнення 
українців і всіх слов’ян, релігійна віротерпимість та еволюційна 
перебудова суспільства в цілому48. Увагу дослідників, на думку 
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авторки, повинні привернути праці вченого, які присвячені 
унікальності української нації та необхідності інтеграції з ін-
шими слов’янськими народами. Костомаров у цьому досліджен-
ні визнається визначним політичним мислителем, федералістом, 
слов’янознавцем, фундатором теорії політичного лідерства в 
українській науці. Заслугою вченого є формування українських 
демократичних традицій політичної думки. 

У дисертаційному дослідженні К.Б. Лемещенко розглянуто 
теоретико-методологічні основи лібералізму та розкрито станов-
лення наукових поглядів М. Костомарова, сформульовано соці-
ально історичні й індивідуальні чинники, які мали вплив на 
становлення історика як політико-правового мислителя. К. Ле-
мещенко вважає, що вчення М. Костомарова належить до такої 
політико-правової течії як лібералізм, з притаманними особли-
востями того часу та суспільства. Автор доводить, що державно-
правові погляди М. Костомарова не втратили своєї актуальності 
на сучасному етапі і є предметом дискусій у різних наукових 
напрямах49. 

Ще одна дисертаційна праця захищена А.М. Сокирко, і вона 
стосується філософії романтизму50. Авторка аналізує внесок 
М. Костомарова у ставновлення ідеї українського державо-
творення і вважає його одним із зачинателів її розробки. 
Дисертантка доводить, що вчений долучився до вивчення фено-
мену української ментальності, внутрішньої історії, а також 
долучився до осмислення індивідуалізму. «Для українців, на 
його думку, характерний розвиток особистого самовладдя та 
свободи, протест проти всього насильницького та нівеляційного 
стосовно особистості, врешті-решт, перевага особистості над 
общинністю»51. 

Отже, проаналізована нами література останніх п’яти років 
демонструє зростання інтересу дослідників до спадщини Ми-
коли Костомарова як невичерпного джерела ідей в різних 
галузях соціогуманітаристики. Вчений залишається актуальним 
і як особистість, що постала в добу «золотого віку» української 
історіографії, а це ще більше спонукає до пошуків нових по-
глядів на його постать. Помітно, що нині відбувається транс-
формація образу Миколи Костомарова завдяки міждисцип-
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лінарним підходам і розширенню кола джерел. Образ вченого 
нагадує різнобарвну картину суб’єктивних суджень, і це, безу-
мовно, позитивне явище. Однак попри величезні зрушення, ми 
вбачаємо й ряд проблем розвитку костомаровознавчого дис-
курсу, а саме незначну кількість перевидань його праць укра-
їнською мовою, комплексних досліджень, відсутність корпусних 
видань епістолярної та мемуарної спадщини тощо. Досі відсутня 
інтелетуальна біографія його як визначного мислителя своєї 
доби. Все це негативно впливає на подальший розвиток ок-
ресленої теми, але й відкриває цілком реальні перспективи для 
молодих дослідників. 
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УДК 930.1:94(477) «Липинський» 
 

Ігор Гирич 
 

В. ЛИПИНСЬКИЙ І УКРАЇНСЬКА 

НАЦІОНАЛ#ДЕМОКРАТІЯ (1900–1914): 

ПОШУКИ ТЕОРЕТИЧНОГО КОМПРОМІСУ  

З КОНСЕРВАТИВНОЮ ІДЕОЛОГІЄЮ 

 
 
Говорячи про контекст для написання політичних творів 

В. Липинського до 1917 р. варто розглянути проблему взаємин 
останнього з представниками українських націонал-демократів у 
Наддніпрянській Україні. 

Український вибір для «поляка» В. Липинського був при-
роднім. В листі до Осипа Назарука він згадував, що хоч в родині 
говорили «панською» польською мовою і по-французьки, але 
його перша мова була українська. Українською до нього про-
мовляла няня-селянка, яка польської не знала. І невипадково усі 
хто знав В. Липинського, або хто читав і читає сьогодні його 
твори передусім вражає – бездогана, вишукана, художньо-
мистецька українська мова. В. Липинський взагалі один з най-
кращих мовників-стилістів в нашій суспільній літературі ХХ 
століття. Він блискучий публіцист, не лише завдяки колосальній 
ерудиції та фактичних знань, але й передусім, як майстерний 
письменник. В’ячеслав Казимирович сам відзначав, що по-
українські говорив куди краще за багатьох питомих українців. 
Він писав, що розмовною української володів «в тисячу раз 
краще, ніж члени Центральної Ради»1. Це висловлювання під-
тверджує і Богдан Лепкий. Він писав: «Нині не пригадаю собі, 
чи з польської на українську перейшли ми при першій зустрічі в 
мене в хаті, чи пізніше, але згодом наша розговірна мова була не 
інша, лиш українська. Липинський балакав краще, ніж деякі 
наддніпрянські земляки, бо балакав, як він казав, «по-сільськи», 
себто мовою Марка Вовчка без помітних русицизмів»2. 
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Більше того для В. Липинського українська мова була куди 
більш ріднішою і питомішою за російську на противагу інте-
лігентам-наддніпрянцям, які залюбки переходили на «загально-
зрозумілу», перебуваючи в компанії російських лібералів або 
«малоросів» українського походження. Приміром в салоні пані 
М. Требінської – родички дружини Івана Лучицького, В. Липин-
ський опинився разом з редактором «Ради» Федором Мату-
шевським. «Страшенно важко, – писав В’ячеслав Казимирович у 
листі до Василя Доманицького,– тільки було мені говорити по-
російськи, але позаяк всі говорили тою мовою, то мені ніяково 
було самому вириватися»3. 

Тому й природнім було, що свою літературну діяльність 
В. Липинський розпочав українською мовою. А польською він 
писав лише з мотивів тактичних, для вербування в число адептів 
українства людей польської культури. 

За свідомісним вихованням батька, В. Липинський за влас-
ним визначенням був русофілом, «поляком» за розмовною 
мовою та релігією. Батько був роялістом, не мав сентиментів до 
ідеї відродження «Історичної Польщі» – головної фішки поль-
ської нацдемівської ідеології. Служачи у російському війську і 
як дідич Волині, він визнавав право російського царя на Пра-
вобережні землі і бачив майбутнє своєї території не в складі 
відновленої Речі Посполитої, а реформованої, демократичної 
Росії. 

Але навчання в середній школі змінили винесений з дому 
політичні переконання В. Липинського. В 7-му класі Першої 
київської гімназії, у 1899 він спочатку вступає в польську гім-
назичну організацію, яка перебувала під впливом Польської 
партії соціалістичної (ППС). Вона пропагувала серед українців 
ідею української окремішності, але насправді переслідувала цілі 
відновлення Польщі в межах до першого розподілу 1772 року. 
Таку політику ППС на Наддніпрянщині В. Липинський вважав 
провокативною. Бо насправді ППС не хотіла Україну бачити 
незалежною, але висувала це гасло, аби відрівати українців від 
впливу російських лівих партій, які мислили категоріями єдиної 
і неподільної Росії, і саму думку про українську самостійність 
вважали одним з найбільших державних злочинів. Тим не 
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менше саму ідею незалежності України В. Липинський спри-
йняв із захопленням. Вона власне і відкорегувала його полі-
тичну свідомість, яка вже залишалася незмінною в головніших 
параметрах усе його життя. У листі до О. Назарука 19 березня  
1924 року він писав, що вклав у самостійництво «свій сти-
хійний, органічний, унаслідований від предків, шляхетсько-
український, отже в результаті: різко протисоціалістичний і 
протидержавницько-польський зміст». Цей антипольський дер-
жавний імператив поглядів В. Липинського призвів до розриву з 
керівництвом польської молодіжної організації в гімназії. 
В. Липинський вийшов з неї, як свого часу зробив Володимир 
Антонович, вийшовши в середині 1850-х років з польської гміни 
у київському університеті. Тривалий час В’ячеслав Казими-
рович шукав українців серед гімназичних товариств і знайшов їх 
невідразу в громаді православних, до якої і пристав, залиша-
ючися римо-католиком, а не переходячи у православні. Як це 
зробив його попередник – «хлопоман» Володимир Антонович4. 

Адам Монтрезор, який особисто добре знав В. Липинського у 
своїй брошурці-некролозі, дещо уточнює цей факт додатковими 
відомостями. Він говорив, що В. Липинський вийшов з поль-
ської гімназичної організації не сам, а з групою однодумців – 
українців римо-католиків. Вони знайшли спільників серед укра-
їнців-гімназитстів, яких очолював Климент Квітка – у майбут-
ньому знаний музикознавець та етнограф, чоловік Лесі Україн-
ки. Цей гурток напевно не перебував в стінах Першої гімназії. 
Сергій Єфремов у своїх спогадах5, згадуючи про молодого 
марксиста К. Квітка, писав, що діяльність свою він провадив 
головно серед гімназистів П’ятої київської гімназії на Печер-
ську. При чому спілкувався він тоді переважно російською ще 
мовою, перейшовши на українську лише в часах Першої ро-
сійської революції. 1901 року у Києві відбувся з’їзд польських 
корпорацій, на якій В. Липинський виступив з ідеєю полі-
тичного українства усіх поляків України – ідеєю територіалізму. 
Він закликав поляків об’єднатися з українцями в одну тери-
торіальну організацію. Більшість поляків його не підтримала і 
він остаточно тоді вийшов з польської організації разом з 
Борисом Матюшенком і залишився лише в тодішній київській 
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гімназичній громаді6. Польські спогади тодішніх польських 
учнів7 київських гімназій наводять ще й інші прізвища сорат-
ників В. Липинського. Це Роман Войцехівський, Богдан Риль-
ський (рідного брата Максима Тадейовича), брати Милорадо-
вичи та Матюшенки, Лев Юркевич та Володимир Удовенко8. 

До революції творити праву партію без спілки з загально-
демократичним рухом було неможливо через ембріональний 
стан правих сил національної орієнтації. Отже В. Липинський з 
неволі мусів бути демократом. Ознайомлення з усією тодішньої 
літературою з царини суспільствознавства також мусили настро-
ювати В’ячеслава Казимировича на демократичний лад мис-
лення. Усе тоді наявне в українській публіцистиці, художній та 
політичній літературі мало народолюбний характер, й налаш-
товувало почасти на засвоєння вже відпрацьованих у демокра-
тизмі постулатів українства у виконанні її класиків Т. Шевченка,  
П. Куліша, М. Костомарова, В. Антоновича, М. Драгоманова та 
М. Грушевського. Почавши співпрацювати з нечисельним і 
слабким організаційно українським рухом В. Липинський мав 
відразу ж сприйняти її «символ віри» – тези про одвічний 
демократизм української нації, переконання, що українцем є 
передусім представник народу, що українство зосереджено в 
селянстві, а отже й відчути протипанські настрої переважної 
більшості тодішньої національної еліти України. В політичній 
сфері переважаючим гаслом було федералізація Росії, у якій 
Україна має бути автономною частиною. Не те, щоб В. Липин-
ський відмовився від свого шляхетства, правих поглядів та 
самостійництва, зовсім ні. Але ці свої переконання він вважав за 
можливе тоді допасувати до головних гасел українства, і зали-
шаючися консерватором зсередині, він назовні демонстрував 
прихильність демократичним гаслам. Це давало можливість 
робити спільну загальнодемократичну справу, збагачуючи укра-
їнський рух незнаними до того, несподіваними, ба навіть, 
революційними за своєю суттю, ідеями. 

Демократичним український рух ставав з причини небажання 
старої еліти підтримувати модерний український рух. І не 
можна стверджувати, що ще від кирило-мефодіївських часів 
провід національного руху не намагався шукати суголосних 
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елементів серед українського панства, передусім нащадків ліво-
бережної старшини. Проте ці спроби виявили своє повне фіаско. 

Пантелеймона Куліша, у плані ставки на майновиті верстви, 
можна вважати попередником Липинського. Саме він здійс-
нював найбільше з усієї інтелігенції спроб нав’язати співробіт-
ництво з дідичами колишньої Гетьманщини. Журнал «Основу» 
він спирав саме на матеріальну підтримку цього панства. Василь 
Білозерський, брат дружини і середньопіомісний землевласник з 
Борзненщини був головним редактором “Основи” П. Куліша. 
П. Куліш намагався знайти співчуття у промисловця Алчев-
ського, листувався і зустрічався з низкою іншого панства Чер-
нігівщини й Полтавщини, але фінансовий крах “Основи” пока-
зав, що сподівання на панство, якому не чужа була стара 
козацька слава, до якої апелювали діячі першого етапу укра-
їнського відродження, була марною. П. Куліш вступив в тривалу 
полеміку з київською громадою, намагаючись ідеологічно про-
тиставити козацькій бідноті, голоті, руїнникам – всьому лише 
військовому люду, справжню, на його думку, українську ре-
презентацію – козацьку середнью і великоземельну шляхту, і не 
лише шляхту Лівобережної, але й Правобережної України. Тих 
таки спольщених землевласників Київської, Подільської і Во-
линської губерній та Галичини. Для української справи ХVІІ ст. 
П. Куліш піднімав на щит ім’я Станіслава Жолкевського, який 
мав суто польське походження, але свою діяльність на військо-
вому і культурному полі провадив саме на Україні. І в цьому 
важко не помітити паралелей з діяльністю В. Липинського. 
Принаймні саме П. Куліш намагався запропонувати українцям 
засвоювати як свою, українську, культурну спадщину земельної 
магнатерії ХVІ–ХVІІІ ст. Щоправда на відміну від В. Липин-
ського, йому не вдалося втримати ідеологічну лінію. Його то 
заносило в бік кадіння ладаном російській державності в Ук-
раїні, то надмірного піднесення цивілізаційної важливості поль-
ської державності напередодні та в часах козаччини. Саме з 
таких позицій, непотрібного хитання і негації усього демокра-
тичного був написаний основний історичний твір П. Куліша – 
«История воссоединения Руси». Кулішеві явно забракло полі-
тичної складової мислення, щоб зуміти дати синтезу україн-
ського консерватизму. 
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Навіть Володимира Антоновича – антипода П. Куліша і реч-
ника поступового демократизму ми теж повинні вважати у своїй 
акції радше консерватором, ніж радикалом-демократом. В ньо-
му В. Липинський бачив багато із собою подібних рис. Йому він 
присвятив свій альманах «Z dziejow Ukrainy», кілька статей 
пов’язаних зі смертю свого попередника. Окреме місце у 
«Шляхті на Україні». В. Антоновича він протиставляє Леону 
Василевському, даючи рецензійну статтю з приводу книги 
«Україна й справа українська» в «ЛНВ». У В. Антоновичі його 
підкупали ідеї відкинення польської державності в Україні. 
Першим актом його громадської роботи було розірвання з 
польським середовищем. Аналогічний шлях проробив у 1900–
1901 роках В. Липинський. І один і другий були виеліміновані 
польським середовищем. Обидва були сприйняти ним як зрад-
ники польської ідеї, як «валенроди». 

В. Антонович імпонував В. Липинському своїм бажанням 
творити нову ідею України, яка суперечила усьому поперед-
ньому етапові українського руху. До В. Антоновича власне 
України в модерному розумінні не було, порвавши з польським 
середовищем, він не прийшов до українського, – останнього як 
такого ще не існувало, його і створив В. Антонович (див. статтю 
про це В. Липинського «За що ми повинні дякувати В. Анто-
новича», яка була відповіддю домодерному українофільству в 
особі Ореста Левицького та Старої Громади). В. Липинський так 
само творив чого не існувало до нього. Концепт спольщеної 
української шляхти був так само не стільки реальний факт, 
скільки сконструюваний інтелектуальний продукт, який давав  
в руки національно-визвольному рухові потужну ідеологічну 
зброю. Вона одночасно вибивала з під ніг ґрунт для польської 
ідеології в Україні. Єдине в чому принципово розходилися 
В. Липинський і В. Антонович – це у питання ставлення до 
шляхетського стану. Володитмир Боніфатійович закликав декла-
суватися шляхтичів до рівня інтелігенції, а В’ячеслав Кази-
мирович навпаки хотів збереження шляхетства як стану, але 
перехід її як шляхти до української нації. Якщо В. Антонович 
дідичем ніколи не був, походив з родини гувернерів, то друг 
його Тадей Рильський дідичем був і залишався до кінця життя, 
але був вже не польським, українським діячем.  
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В. Антонович цікавив В. Липинського як прихильник ево-
люційної перебудови суспільства, а не революції й нищення 
низами культурних здобутків панства, яке пропагували марк-
систи, в тому числі і українські есдеки. В цьому питанні думки 
В. Антоновича були куди більш близькими В. Липинському, ніж 
філософія соратника В. Антоновича Михайла Драгоманова – 
конституціоналіста і європейця, але соціаліста та прихильника 
лівої ідеї. М. Драгоманов закликав орієнтуватися на російські 
культурні цінності, В. Антонович на європейські. Перший шу-
кав контакти з лівим російськими партіями, марксистами та 
польськими соціалістичними силами, другий – на союз з «реак-
ційними» народовцями Галичини, з їхнім опертям на українську 
традицію, уніатську церкву, українську спольщену шляхту з  
її видатнішими представниками Адамом та Леоном Сапігами, 
Володимиром Дідушицьким, Володимиром Федоровичем. 
М. Драгоманов виключав з української нації усіх «буржуїв», 
чим був предтечею лівацьких крайнощів Центральної Ради. 
В. Антонович натомість, як і В. Липинський, шукав союзників 
серед майновитих верств суспільства. Він залучив у члени 
київської громади банкірів Всвеволода Рубінштейна й Ігна-
товського та цукрозаводчика Василя Симиренка. Намагався 
знайти опертя планам київського відділення Російського гео-
графічного товариства на фінансових можливостях поміщика 
Григорія Галагана. З останнім близько працював другий лідер 
громади 1870-х років Павло Чубинський. Ідея В. Антоновича із 
здійснення політики Нової ери в Галичині так само мала б 
приваблювати В. Липинського. Бо цією політикою В. Антоно-
вич, як пізніше В’ячеслав Казимирович, намагався привабити 
«поляків» Галичини проблемою будівництва культурної окре-
мішності України, запоруки політичної самостійності. В. Анто-
нович при всій своїй культурницькій праці, до кінця 1880-х 
років був фактично головним українським політиком. Він про-
пагував політизацію українського руху у конституційних умо-
вах Австро-Угорщини, що було одним з наріжних каменів філо-
софії В. Липинського у перші два десятиріччя ХХ століття. 

Треба сказати, що й перша генерація не українофілів, а полі-
тичних українців Наддніпрянщини так само була значною мі-
рою демократичними консерваторами. До такої категорії можна 
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віднести усіх хто творив групу молодоукраїнців навколо видав-
ничого проекту «Вік». Сергій Єфремов, Олександр Лотоцький, 
Василь Доманицький, В’ячеслав Прокопович, Володимир Дур-
дуківський, Федір Матушевський були близькими В. Липин-
ському. Його приваблювало їхнє заглиблення в українську тра-
дицію, органічне несприйняття соціального радикалізму, біль-
шовицького переустрою суспільства, пошук компромісу між 
маєстатичним прошарком і народним загалом, шанування при-
ватної власності на землю, відкидання принципу соціалізації та 
удержавлення землі, що характеризував російський радикальний 
підхід до аграрного питання.  

УРДП, що творилася на підставі Української загальнопар-
тійної організації 1897 р., була центристською партією. Її демо-
кратизм відповідав умонастроям В. Липинського, який прагнув 
справедливого ладу для широкого загалу, відповідальність 
маючих і сильних перед рівними у бідності. Ще ближчими його 
філософії суспільства були два найбагатші члени УРДП – Євген 
Чикаленко та Володимир Леонтович. Дідичі й свідомі українці, 
які відчуваючи свою відповідальність перед народом, з пере-
конання йшли на жертви своїх матеріальних статків для загаль-
ноукраїнської справи. Обидва – демократи з неволі. Їм було 
цілком логічно утворити праву партію землевласників, проте в 
українських умовах така партії ідеологічна була б чорносо-
тенною і монархістською, а отже й антиукраїнською9. Тому 
обидва пов’язують себе з демократичним рухом. Їхній шлях до 
політичної України цілком відповідав шляхові В. Липинського. 
Тому зовсім немає чому дивуватися демократичним інтенціям 
В’яечеслава Казимирировича до 1917 р. Вони випливали з 
логіки громадського і суспільно-політичного життя Наддніп-
рянщини. Про взаємини між В. Липинським і Є. Чикаленко, які 
заслуговують окремої глави, поговоримо нижче. 

Михайло Грушевський до 1917 року представляв не соціа-
лістів-революціонерів, а також центристські сили. Мав цілком 
буржуазну поставу і переконання. Він перебував у політичному 
спектрі статечних партійних сил, лідером національно-демо-
кратичного табору. А отже, знову ж таки був ідеологічно 
близьким В. Липинському. Як до лідера українських сил все-
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українського масштабу до нього звертався ідеолог консер-
ватизму й за консультаціями й за громадськими порадами. 
Матеріальний статус В. Липинського й М. Грушевського був 
досить близьким. Дідичем М. Грушевський не був, але мав 
земельну власність, володів кількома садибами у Львові й Києві 
мав маєток в Криворівні. Займався підприємницькою діяль-
ністю, тобто був за визначенням В. Липинського в його «Лис-
тах» продуцієнтом. Хоч і мав інтелігентську психологію, бо 
виріс в чиновницько-священницькій родині. Про їхні взаємини 
також говоритимемо окремо. 

Окремо варто говорити й про соціал-демократичний табір 
діячів, з якими В. Липинський підтримував тісні контакти. Саме 
з есдеками він планував свої політичні акції. Саме українські 
марксисти передусім оцінили самостійницьку ідеологію В’яче-
слава Казимировича. На перший погляд консерватору не годи-
лося б спілкуватися з лівими партійцями, бо ідеологічно вони 
представляли різні полюси суспільно-політичної думки. На-
справді, на практиці, В. Липинський був якраз в найтісніших 
стосунках з польськими та українськими соціалістами та рупів-
цями, а пізніше соціал-демократами. Причина цього була в їхній 
активній позиції, в намаганні позиціонувати себе в суспільному 
просторі. Найближчі стосунки його пов’язували з Андрієм 
Жуком та Левком Юркевичем. Свій київський тижневик В’яче-
слав Казимирович видавав у співпраці з соціалістом Богданом 
Ярошевським. 

Свій дореволюційний демократизм з відстані часу В. Липин-
ський так пояснював в своїх знаменитих «Листах до братів-
хліборобів»: «Членом “української” нації міг бути тільки той, 
хто поступову й демократичну програму української інтелігенції 
визнавав і мандат на представництво народніх інтересів в її руки 
складав. “Лівіші кадетів і правіші більшовиків”, – ось були ті 
рамки, в яких могла існувати “українська нація”. Все, що було 
поза ними – це були не українці, це були в найкращім разі 
тільки “культурники”, “українофіли”, або смішні оригінали-
самостійники, а то просто “малороси”, “поляки”, і взагалі всі 
разом люде з національного боку непевні»10. Отже В. Липин-
ському йшлося про те, щоб увійти в коло українських діячів 
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йому треба було шукати особистих контактів і спільної дії з 
усіма найбільшими представниками українського руху. І такі 
контакти ним були нав’язані. Особливою активністю відзна-
чався період, коли В. Липинський повернувся після навчання з 
Кракова й Швейцарії. За рік він нав’язав контакти з Сергієм 
Єфремовим і Федором Матушевським, які представляли партію 
УРДП і єдину щоденну газету «Рада», Євгеном Чикаленком, 
Борисом Грінченком, як лідером київської «Просвіти», Михай-
лом Грушевським – провідником всього руху й редактора го-
ловних історичних періодичних видань. До товаришів й при-
ятелів В.Липинського належали ледь чи не усі чільні пред-
ставники української соціал-демократії: Дмитро Дорошенко, 
Лев Юркевич, Андрій Жук, соціаліст Богдан Ярошевський. Під 
час писання у Кракові свого знаменитого альманаху 1912 року 
В. Липинський зійшовся з низкою галичан у Львові: Володи-
миром Кушніром, Володимиром Темницьким, Стефаном Тома-
шівським, Іваном Крип’якевичем, есером з підросійської Украї-
ни Миколою Залізняком. 

За допомогою української демократії як центристської – 
буржуазної, так і ортодоксальної – марксистської (есдеків) – 
В. Липинський ставив за мету українізувати польськокультур-
них дідичів Правобережної України. Зробити це без націонал-
демократів наддніпрянців було вкрай важко, бо крім них не-
численним консерваторам було просто не було на кого опер-
тися. Між тим есдеки вороже дивилися на поміщицтво і наперед 
відмовляли йому у належності до українства. Про цей парадокс 
В. Липинський у «Листах» писав так: «Ми давні передвоєнні 
самостійники і хлібороби весь свій вік думали інакше й увесь 
свій вік працювали, щоб національно свідомих «поміщиків» 
було на Україні якнайбільше. Бо ми, що хотіли української 
держави, були певні, що поки український поміщик буде вва-
жати себе за росіянина, або поляка, то збудувати державу, навіть 
республіканську, не вдасться. І тому я особисто навіть польської 
мови часто в своїх українських по змісту виданнях уживав, щоб 
тільки швидше національну свідомість українську серед своїх 
спольщених земляків поширити. Але вже тоді, здається в 1908 р. – 
бо цитую по пам’яті, – зустріла мене з боку одного нашого суто 
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демократичного органу перша осторога. Мені закинули, що я не 
йду слідами свого ідейного учителя В. Антоновича, який – не 
так як я – вирікся зовсім свого класу й тому став цілковито 
українцем. Хоч це й не зовсім у відношенню до особи Анто-
новича вірно, але не про це тут нам разі мені йде… Українська 
демократія тільки тоді може визнати члена українського 
хліборобського класу українцем, коли він здекласується, стане 
як вона відірваним від усякого суспільного класу інтелігентом і 
побільшить своєю особою силу групи, що живе не з якоїсь 
продуктивної матеріальної класової праці, а з експлуатації укра-
їнської національної ідеї»11. 

З цих слів стає зрозумілим чому В. Липинський опинився 
серед націонал-демократії. Проте ця оцінка передреволюційної 
ситуації виглядає не цілком відповідною реаліям тодішнього 
моменту. Виглядає на те, що до 1917 р. В. Липинський щиро 
вірив у обопільну зацікавленість одні в одних, демократів і 
консерваторів, вірив у можливість здійснення програми спільної 
справи. Нижче спробуємо проілюструвати цю думку аналізом 
суспільно-політичної творчості В. Липинського. 

 

Ставлення демократів до В. Липинського. 

А як же самі демократи ставилися до В. Липинського? Про це 
є свідчення Євгена Чикаленка. Він, один з небагатьох демо-
кратів, ставився до В’ячеслава Казимировича з великим піє-
тетом. У своєму щоденнику за 1920 р. (8 квітня) Євген 
Харлампович наводить підсумкову характеристику ставлення до 
Липинського соціалістичних сил від часів передреволюційних 
до майже кінця Української революції. «До В.Липинського,– 
писав він,– як поляка за походженням, українське громадянство 
раз у раз ставилося з підозрінням і між ним поширений був 
анекдот, що коли Липинський зап’є (а се з ним кажуть буває), то 
спочатку тримається, як українець, потім виставляє себе 
російським офіцером, а, коли доходить до найвищого градусу, 
то голосно вигукує «jestem szlachticz honorowy”. Я гадаю, що це 
брехня, бо Липинського я ставлю високо і вважаю його за 
певного українця, але українська інтелігенція настільки йому не 
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довіряє, що Винниченко рішучо був проти того, щоб його 
лишити послом у Відні, що мене обурило до краю»12. 

Попри однозначну позицію В.Липинського в справі україн-
ської самостійності, його творчість як історика і публіциста 
етнічно українська інтелігенція його все одно запідозрювала у 
скритих польських симпатіях. Це й знайшло відображення у 
анекдоті переказаному Є. Чикаленком. Цікаво, що й навіть само-
стійництво деякі з наддніпрянців та й власно таких самих 
«поляків» – правобережців вважали за своєрідну польську ін-
тригу. Приміром Богдан Ярошевський, такий самий «поляк» за 
походженням, у листі до М. Грушевського стверджував, що  
В. Липинський на його думку «психологічно досі ще польський 
шляхтич-українофіл». Самостійництво останнього оцінював так: 
«справжнього українського почуття у його стільки, скільки  
у кожного пересічного правобережного панича-українофіла з 
польською психологією. Ця психологія для мене безсумнівна. 
Як тільки такий українець польського походження з’являється 
“самостійником” на польський кшталт, не виносить “москалів”, 
мріє про спілку Польщі і України звернуту проти Москви, 
австрофіл, германофоб, то для мене ясно, що він міркує цілком 
як поляк. Для поляків такі думки може спасенні, а для нас вони 
не годяться»13. Цікаво чи свідомо Б. Ярошевський спотворював 
світогляд В. Липинського під дією особистої образи, чи дійсно 
так вважав. Але, як відомо, ні австрофілом, ні відвертим гер-
манофобом Липинський не був, ні в тих часах, ні пізніше. Так 
само й до «москалів» він ставився цілком терпимо. Як мету 
своєї ідеології, на відміну від націоналіста Д. Донцова, він не 
ставив жорстку українізацію інших етносів. Для нас у цій оцінці 
В. Липинського цікавлять характеристичні упередження демо-
кратів відносно представника консервативної думки. 

Лідер Української радикально-демократичної партії Сергій 
Єфремов позитивно відгукнувся на літературну діяльність римо-
католиків під проводом В. Липинського у своїй «Історії укра-
їнського письменства». Публікації тижневика В. Липинського 
“Przeglad Krajowy” С. Єфремов відносив суто до українського 
письменства, хоч видавався він і польською мовою14. С. Єфре-
мов добре був ознайомлений із завданням, які ставив перед 
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виданням В. Липинський. Останній особисто знав С. Єфремова, 
залучав, як автора до співробітництва у тижневику в 1909 р., 
збирався його прихилити до наступних томів альманаху “Z 
dziejów Ukrainy”. Під час конфлікту з Б. Ярошевським В. Ли-
пинський запрошував С. Єфремова на третейського суддю. 

В кінці 1908 – на початку 1909 р. з В. Липинським через 
Федора Матушевського познайомився Дмитро Дорошенко. В 
цей час останній записував зі слів старого Костянтина Михаль-
чука його спомини про часи хлопоманської юності. Знайомство 
з Липинським відразу зміцнилося. Хоч офіційно Д. Дорошенко 
був тоді соціал-демократом, але мабуть в характері В. Липин-
ський в ньому відчув родственну душу, яка з часом їх звела в 
одну партію УХДП. Цього ж року відбувся відомий з’їзд 
українців польської культури, який за задумом В. Липинського 
мав означати союз українців римо-католиків з етнічними укра-
їнськими демократами. 21 лютого 1909 р. в Києві відбулася 
нарада „українців польської культури” зібране В. Липинським у 
помешканні Ф. Вольської в Києві на Фундуклеївській, 10, яке і 
уконституювало видання „Пшегльонду Крайового”. Діячів поль-
ської культури зібралося на помешканні далекої родички В. Ли-
пинського Францішки Вольської на Фундуклеївській у Києві  
35 чоловік. Українців-лівобережців православних було запро-
шено четверо. З них були знакові для українського руху постаті: 
Є. Чикаленко, С. Єфремов, Ф. Матушевський й Д. Дорошенко15. 
Д. Дорошенко, разом з С. Єфремовим і В. Доманицьким працю-
вав як автор в тижневику “Przegląd Krajowy”. 

Євген Чикаленко так само залишив спогад про цю нарада16. 
Ф. Матушевського і С. Єфремова, автор спогадів чомусь сква-
ліфікував, як лівобережців. Насправді лівобережцем – черні-
гівцем був лише Дмитро Іванович. Решта походили з тодішньої 
Київщини і Херсонщини – тобто географічно були так само 
правобережцями як і поляки. Серед присутніх поляків Д. До-
рошенко називає Адама Рокицького (дядька В. Липинського, 
дідича з с. Русалівки на Уманщині), Людвіка Сідлецького (Саву 
Крилача з Уманщини), Антоні Станєвича (з Луцька), Францішку 
Вольську та її чоловіка інженера Стефана Вольського (з Києва), 
Антонія Васютинського (з Козятина), Едварда Пашковського 
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(майбутнього антогоніста та критика В. Липинського, що дру-
кувався у польський пресі під псевдонімом Чарни Єгомосць), 
Леона Радзійовського (київського літератора і газетяра), Тадеу-
ша Міхальського (також київського журналіста і літературо-
знавця, й також антагоніста Липинського – переконаного бійця з 
територіалізмом), Влодзімєжа і Людгарда Грохольських, Ав-
густа Іванського (дідича с.Рижавка Подільської губ.), Йоахима 
Волошиновського (видавця і редактора „Світової Зірниці” на 
Поділлі), Францішка Котовича і Ясінецького (обидва з Поділля), 
Станіслава Горвата і Мазаракі. До поляків Д. Дорошенко зара-
ховує і чомусь Б. Ярошевського17. Насправді Богдан Ярошев-
ський вже від 1902 року перебував в українських партіях, був 
творцем Соціалістичної української партії. Дискусії велися ук-
раїнською мовою, а всі присутні проголосили себе українцями 
польської культури, пов’язаними своїми політичними інтере-
сами з українським народом. 

У своєму щоденнику Є. Чикаленко додає кілька додаткових 
деталей. 22-го лютого, наступного дня по з’їзді у ресторані 
готелю Франсуа в Києві на Фундуклеївській, 17, відбувся 
бенкет, на якому було присутніми лише 20 учасників наради. На 
ньому відбулося урочисте закриття з’їзду. Там було присутніми 
з двадцять душ, співробітників «Ради» було 6 чоловік, решта 
поляки. Частина, то була група В. Липинського – українців 
польської культури, які добре говорили між собою українською 
мовою. Інша частина поляки, які лише визнавали своїм обо-
в’язком допомагати культурному розвиткові українського на-
роду. Цей гурт по-українському не говорив, а лише польською. 
Один з них вибачився за це і пояснив, що вони не наважуються 
говорити українською з інтелігенцією, але в селі з «людом» 
вони українською говорять. На це Є. Чикаленко пожартував: 
«То Ви панове уявіть собі, що ми «люди». Вони засоромились, 
але на українську мову так і не перейшли18. 

До цього з’їзду усі учасники – українські демократи по-
ставилися згодом дуже схвально. Хоч сам факт з’їзду в історії 
національно-визвольного руху не одержав відповідної високої 
оцінки, не потрапив в історичні анали. І на сьогоднішній день в 
історіографії належним чином не відображений. 
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Розмежування В. Липинського з інтелігентами республікан-
цями-соціалістами після 1920 року знайшло своє відбиття в 
«Листах». Вбивчий присуд українській інтелігенції відразу ж 
знайшов контраргументацію в публікаціях низки представників 
республіканського табору еміграції: П. Чижевського, М. Славін-
ського та ін. Після Другої світової війни у творі Ісаака Мазепи 
«Підстави нашого відродження», який можна важати засад-
ничим полемічним твором проти консервативної візії україн-
ського суспільства В. Липинським, прозвучала досить слушна 
відповідь класику національного консерватизму, який саме ін-
телігенцію звинуватив у поразці визвольних змагань 1917–1921 
років. І. Мазепа писав: «Причиною наших неуспіхів була не 
інтелігенція, а насамперед загальний мало відрадний стан на-
шого соціального «скаліченого» суспільства: недорозвиненість 
всіх верств, за винятком одного лише селянства, якому сам 
Липинський відмовляє в належній підготовці до національно-
державного будівництва. Тільки через це доля судила тодішнім 
слабим зародкам нашої інтелігенції взяти на себе майже ввесь 
головний тягар національного проводу в революції 1917 року»19. 

  
Взаємини з українською соціал-демократію, вироблення 
спільної лінії щодо окремішності 
 
Будучи переконаним консерватором В. Липинський якраз 

найближче для своєї політичної акції намагався зійтися з 
радикальними українськими силами, представниками соціал-
демократії. І в цьому немає суперечності. Саме серед марк-
систської частини молоді можна було знайти найбільш активні 
соціальні елементи, які хоч і не поділяли з ним його ідео-
логічних засад, але були найрухливішим громадським елемен-
том, готовим провадити не лише легальні, але й нелегальні 
форми діяльності. Будучи представниками національного акти-
візму, вони готові були теоретичні формули матеріалізовувати у 
конкретну політичну форму. Крім того саме серед соціал-
демократів знаходилося найбільше спільників В. Липинського в 
питанні здобуття Україною самостійності. 

З ідеєю незалежної України В. Липинського познайомили 
діячі ППС. З тактичною метою це гасло вони поширювали серед 
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української радикальної молоді. Метою було відвернути укра-
їнців від симпатій російським партіям і зробити їх своїми 
союзниками у боротьбі за власні державні інтереси в Україні. 
Російські соціал-демократи усі були на 1900 рік неприми-
ренними централістами і ця позиція ППС приваблювала до них 
велике число української молоді, яка мала або напівпольське 
походження, або польськокультурне виховання. Через школу 
ППС пройшла низка визначних діячів майбутньої української 
соціал-демократії, що походила з Волині, Поділля та Київщини. 
Членами Польської соціалістичної партії були Богдан Яро-
шевський, Маркіян Меленевський, з ними співробітничав Левко 
Юркевич, син польського українофіла 1860-х років. Зі Східного 
Поділля походив й спольщеного роду Олександр Скоропис-
Йолтуховський – нащадок барської околичної шляхти. Усі ці 
люди, які познайомилися з В. Липинським ще в київських роках 
його навчання, у різні періоди свого життя були пов’язані з 
автором «Листів до братів-хліборобів». Усі були самостійни-
ками, але до цієї самостійності йшли різними шляхами. Усі були 
пов’язані з РУП, її київського комітету (вільної громади). 

Ще під час навчання в Першій київській гімназії В. Липин-
ський за власним зізнанням перебував під ідейним впливом 
РУП20, близько зійшовся з Л. Юркевичем, у майбутньому ліде-
ром УСДРП та теоретиком ортодоксальної частини партії, реч-
ником українського більшовизму. Він мав подібні з В. Липин-
ським соціальне походження. Батько – Осип Юркевич був 
товаришем В. Антоновича протягом всього життя, одним з 
першої десятки визначних хлопоманів київської громади. Родом 
зі Сквирського повіту на Київщині, він був досить заможним 
поміщиком, за свої гроші не лише утримував селянські коопе-
ративі, але й партію УСДРП, де син став провідником після 1908 
року, не в останню чергу через можливості дістати гроші на пар-
тійні потреби у батька-поміщика. З другого боку Осип В’яче-
славович, землевласник села Криве, підтримував починання 
В. Липинського по праці з спольщеною шляхтою Правобе-
режжя. Й грошима підтримував ідею В.Липинського видавати 
збірник “Z dziejów Ukrainy”. Цю працю він розглядав як про-
довження своєї роботи в часи молодості. Проте книжки цієї вже 
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не побачив, бо помер у 1910 році. Хоча й був молодшим за 
В. Антоновича майже на двадцять років, помер майже одно-
часно зі своїм собратом по праці молодості – В. Антоновичем, 
який відійшов у вічність на два роки раніше, у 1908-му. 
Очевидно на Л. Юркевича вплинуло хлопоманство батька й 
ідеологія українофільського народництва другої половини ХІХ 
століття. Він перейняв віру в те, що щоб стати українцем треба 
декласуватися до народу, а не лишатися при шляхетстві. 
Людина того ж покоління, що і В. Липинський, він як і біль-
шість його однолітків став марксистом, та ще й правовірним 
марксистом, що усе життя боровся з усіма ухилами, опорту-
нізмами й ревезіонізмами в УСДРП. Він залишився вірним 
інтересам молодості, коли сприйняв самостійництво як світле 
майбутнє для України. Це самостійництво знайшло вихід в 
тривалій боротьбі Л. Юркевича з ЦК РСДРП та безпосередньо 
ідеологом більшовизму В. Леніним за окремішнє становище 
УСДРП, її право бути не обласною, а незалежною від РСДРП 
партією. Безперечно сама позиція творення незалежного укра-
їнського комуністичного рух по своїй суті означало і боротьбу 
за незалежну комуністичну Україну. Л. Юркевич став фактично 
першим українським укапістом, або радше їх предтечею. 

Коли В. Липинський з А. Жуком намагалися створити групу 
«Вільна Україна» великі надії покладалися саме на Л. Юрке-
вича. Він мав бути однією з головних рушійних сил надпар-
тійної платформи, яка мала пропагувати в масах ідею неза-
лежної України. Проте, хоч на початку Л. Юркевич і обіцяв 
сприяння, потім, по перших нарадах усунувся від роботи і 
відмовився продовжувати співпрацю, вважаючи гасло самос-
тійності – передчасне гасло і буржуазним вивертом. Саму цю 
справу він вважав не бажаним піднімати раніше до вирішення 
класової проблеми – перемоги пролетаріату в Російській імперії. 
В останній момент класовий інтерес він поставив вище за 
національний. Л. Юркевич різко виступив проти «правого ухи-
лу» в УСДРП, який під проводом А. Жука та В. Дорошенка 
намагався перевести українських соціал-демократів на плат-
форму європейських соціалістів. Саме Л. Юркевич рішучо ви-
ступив проти «опортунізму» колишніх товаришів залишив їх 
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поза партією. Він став неприхильником й діяльності СВУ, яка 
розгорталася згідно постулатів В. Липинського, висловлених у 
«Меморіалі до Українського Комітету про наше становище 
супроти напруженої політичної ситуації в Европі». Л. Юркевич 
не лише виступив проти орієнтації на Центральні держави у 
Першій світовій війні, але й всіляко поборював діяльність СВУ 
та її друкованих органів, заснувавши в Швейцарії альтернатив-
ний «Віснику СВУ» періодичний друкований орган «Боротьба», 
який безпідставно викривав діяльність СВУ, як креатури ні-
мецької та австро-угорської розвідок. Левко Осипович орієнту-
вався у цій війні на Росію та країни Антанти. І в цьому питанні 
виявився радше антиподом В. Липинського, хоч останній фі-
зично й воював в російський армії поти Німеччини і Австро-
Угорщини. 

В. Липинський намагався всіляко співпрацювати з ортодок-
сальною частиною українських соціал-демократів і шукав збли-
ження навіть з Володимиром Винниченком, якого піддав най-
більшій критиці в своїх «Листах…» після революції. Саме на 
його прикладі змалював негативний образ української інтелі-
генції і демократії в Українській революції. У свою чергу 
В. Винниченко був великим антагоністом В. Липинського, кри-
тикував його за ширення «реакції» й поміщицьке ретроградство, 
був найбільшим прихильником зміщення В’ячеслава Казими-
ровича з посади посла України в Австро-Угорщині21. А у 1912 
році В. Липинський ще звертається до Володимира Кириловича 
як до «вельмишановного Товариша» (як до «товаришів» 
В. Липинський звертався до членів УСДРП). В. Винниченко у 
цей час якраз зазнав нищівної критики за свої «Щаблі життя».  
І саме ці «Щаблі життя» намагався в дусі консерватизму 
позитивно проінтерпретувати В. Липинський. Він вважав, що 
головний герой п’єси Мирон – представляв декласоване помі-
щицтво, а отже став таким через те що залишив свій клас, через 
те що став з продуцієнта декласованим інтелігентом. Пропа-
ганда цінностей консерватизму виглядають марними для  
В. Винниченка – типового «охлократа», людини доктринер-
ського мислення, позбавленого абсолютно вроджених навичок 
до державотворчої праці. Але цікаво, що В. Липинський нама-
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гався і йому пояснити на прикладі власного твору В. Вин-
ниченко сутність філософії українського консерватизму. Робив 
це напевно марно, бо навряд чи щось відповідного міг зрозуміти 
з того В. Винниченко. 

Маркіян Меленевський, Олександр Скоропис-Йолтуховський 
та Богдан Ярошевський теж були польськими шляхтичами за 
походженням. Перших два пройшли дуже подібний шлях інших 
провідних діячів УСДРП. Спочатку М. Меленевський та О. Ско-
ропис-Йолтуховський з УСДРП увійшли в «Спілку», органі-
зувавши партійну організацію, яка орієнтувалася на спільні дії з 
РСДРП. Вже на час Першої світової війни обидва не лише 
повернулися до старих позицій партії, що визнавала автономію 
України в межах демократизованої Росії, але й обидва стали 
майже відразу членами СВУ, її співорганізаторами поруч з 
А. Жуком та В. Дорошенком. Думається в світлі цих пізніших 
подій не варто дивитися на «Спілку», як визнання деякою 
частиною українських есдеків пріоритету російських соціал-
демократів радикального крила в питаннях діяльності укра-
їнської соціал-демократії підросійської України. Насправді 
«Спілку» радше варто розглядати як тактичний крок окремої 
частини партії, спрямованої на пошук компромісів з РСДРП  
у національному питанні. Цим кроком М. Меленевський та 
О. Скоропис-Йолтуховський скоріше сподівалися знайти союз-
ників незалежницьких прагнень УСДРП в середовищі російської 
більшовицької партії, ніж навпаки – швидше розчинитися серед 
російського есдецького моря. До всього іншого між О. Ско-
рописом і В. Липинським налалогодився після 1918 р. ще й 
особистий контакт, який підкріплювався тим, що Олександр 
Філаретович був зятем Є. Чикаленка і породичався з дідичем, 
зрештою змінивши і свої політичні уподобання, став гетьман-
цем. Увійшов як співзасновник в партію В. Липинського УХДС. 
Шлях від лівого до правого політика, від радикала до консер-
ватора, свідчить про в цілому консервативні інтенції світогляду 
О. Скорописа-Йолтуховського від самого початку кар’єри сус-
пільного діяча. Його шлях майже цілковито співпадає з зміною 
пріоритетів партійної належності ще одного пізнішого геть-
манця – Дмитра Дорошенка. Теж спочатку марксиста і соціал-
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демократа, згодом скоріше прихильника Української ради-
кально-демократичної партії, соціаліста-федераліста у часах 
української революції, а згодом адепта В. Липинського і про-
пагатора його філософії історії у популярному викладі. Обидва, і 
О. Скоропис і Д. Дорошенко, не пішли з В. Липинським до 
кінця, не підтримали його в конфлікті з Павлом Скоропадським, 
не пішли в новозасноване братство класократів-державників, а 
залишилися при гетьманові фактично до кінця свого життя, 
присвятивши себе служінню династії Скоропадських, а не ду-
хові консерватизму, за що ратував В. Липинський. 

Богдан Ярошевський вийшов з ППС близько 1902 року, може 
навіть пізніше, ніж з ППС зірвав стосунки сам В. Липинський, 
який це зробив ще у 1901 році. Людина старшої генерації, він 
так само захопився лівими ідеями, перебуваючи під впливом 
суспільної теорії В. Антоновича. Вийшовши з ППС, він заснував 
аналогічну Українську соціалістичну партію. Ця партія, на 
думку А. Жука22 сповідувала самостійність, чим продовжувала 
традиції РУП і вигідно відрізнялася від УСДРП, яка перейшла у 
своїй програмі на автономістичну платформу. Б. Ярошевський 
спочатку об’єднався з РУП (як тоді жартували: «РУП випив 
СУП»), але потім вийшов з неї, не погодившись на відкинення 
постулату української незалежності. Після Першої російської 
революції, у часи реакції, партія Б. Ярошевського була най-
соліднішою на думку С. Єфремова23 з усіх тоді діючих ради-
кальних партій української молоді. СУП не імпонував останній 
через свій центризм і небажання стояти на позиціях більшо-
вицького ортодоксалізму, якого трималися в УСДРП М. Порш, 
В. Винниченко, Л. Юркевич. Останній Б. Ярошевського, як і  
А. Жука та його закордонну групу УСДРП, вважав типовим 
опортуністом і ревізіоністом уже за самий факт співробітництва 
в «буржуазній» пресі – передусім «Раді»24. У 1907–1914 роках 
позиція Б. Ярошевського схилилася в бік наддніпрянської ради-
кально-демократичної партії та ТУП, в цей час він активно 
співпрацював як відділовий закордонної преси і політики в 
газеті «Рада», близько стояв до Є. Чикаленка, М. Грушевського 
та С. Єфремова. В конфлікті між В. Леонтовичем і М. Грушев-
ським 1906–1908 років з одного боку та Б. Грінченка і С. Єф-
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ремова – з другого25 Б. Ярошевський опинився на боці перших. 
Більше того, Б. Ярошевський звертався до М. Грушевського в 
справі навчання і опікування єдиної доньки Марії, а також 
заповів Михайлові Сергійовичу архів Української соціалістич-
ної партії.  

В листі до М. Грушевського однією з світоглядних причин 
конфлікту з В. Липинським Б. Ярошевський висував неспри-
йняття ідеї територіалізму В. Липинського, пропаганді якої і мав 
слугувати тижневик. «Дивної думки», на його погляд думки, 
коли співгосподарями України поруч із селянством – україн-
ським народом, раптом стають і польські шляхтичі. Така оцінка 
Б. Ярошевського ідейних засад головного редактора тижневика 
стає несподіваною, особливо для людини, яка ніби сповідувала 
(за переконаннями А. Жука, який його особисто знав) само-
стійницькі ідеали. Ярошевський мав подібне до В. Липинського 
соціальне походження і життєвий досвід, але вороже постави-
лася до самої ідеї залучення до української справи максимальну 
кількість польського елементу в Україні. Можливо, щоправда, й 
такий варіант, що Богдан Ромуальдович намагався в листі бути 
приємним львівському професорові, який як лідер українського 
руху висунув програму федералістично-автономної перебудови 
України в межах оновленої Росії. Він лишався на старих по-
зиціях класичного польського українофільства, які п’ятдесять 
років до того запропонував В. Антонович. З неприкритим роз-
дратуванням він пише про самостійництво В. Липинського як 
забавку шляхетської дитини, вихованої в польських традиціях. 
Б. Ярошевський виявив в цьому листі типові упередження ет-
нічного наддніпрянця, який в цьому самостійництві В’ячеслава 
Казимировича бачив відбиття його польського духу, бажання 
вивищення і самореклами. В результаті деякі з чисел тижневика 
за відсутності В. Липинського, робилися Б. Ярошевським не в 
дусі територіалізму, який наголошував ідейний головний редак-
тор видання, а в традиційно народницькому уявленні. В. Ли-
пинський серед своїх симпатиків у виданні мав в українських 
позиціях лише Ф. Вольську, Л. Сідлецького та деяких інших 
рімо-католиків, але вони не брали активної публіцистичної 
участі у виданні. Тому В. Липинський у листах до Б. Яро-
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шевського, С. Єфремова, Ф. Матушевського для полагодження 
конфлікту закликав третейським суддям. В листах до Ярошев-
ського В. Липинський писав, що останній залишив його на-
одинці з поляками у виданні. Вимагав від першого пояснення 
причин свого негативного ставлення до себе і вимагав для 
вирішення конфлікту звернутися до спільних знайомих: С. Єф-
ремова або Ф. Матушевського26. 

Як вже вище зазначалося окреме місце серед кола контактів 
В. Липинського займали діячі РУП, яка ще не набула після  
1904 р. соціал-демократичної сутності і була фактично надпар-
тійним об’єднанням молодої генерації українців-активістів, що 
остаточно розірвала з аморфним українофільством і стала на 
рейки політичної боротьби. Усі молоді сили об’єднувала го-
ловна мета – здобуття політичної свободи для України. Тому 
спільною платформою для РУПу стала не марксистська про-
грама, а брошура М. Міхновського «Самостійна Україна». 
Написана людиною відверто правих і несоціалістичних погля-
дів, але на замовлення фактичного тодішнього лідера РУП 
Дмитра Антоновича – зовнішнього марксиста, а по суті тако  
ж центриста за поглядами як і Д. Дорошенко, О. Скоропис-
Йолтуховський чи Б. Ярошевський. Міхновський був людиною 
з якою В. Липинський намагався нав’язати контакт ще перед 
Першою світовою війною. У часах початку Української рево-
люції Микола Іванович увійшов до Хліборобсько-демократичної 
партії, створеної на рідній йому Полтавщині влітку 1917 року. 
Хоч сам перед тим мав свою партію УНП, і ніби логічним 
виглядало відновлення її діяльності після лютневої революції. 
Імператив самостійності мав бути близьким обом. З Миколою 
Шеметом – представником поміщицької родини з Лубенщини, 
В. Липинський вчився разом в Краківському університеті. Брат 
Миколи – Сергій Шемет був правою рукою В. Липинського в 
УХДС. Найближчими товаришем Міхновського був Володимир 
Шемет. 

Але для нас цікавим є, не стільки перші рупівці, скільки 
майбутні члени УСДРП, які намагалися відродити традиції РУП 
вже після внутрішньопартійної дискусії про шляхи партії у 
нових умовах стабілізації  царського режиму в 1908–1911 роках. 
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Передусім йдеться про контакти В. Липинського з Андрієм 
Жуком в передреволюційні часи27. А. Жук опинившись у Львові, 
втікши під заставу з Лук’янівської тюрми Києва, потрапив у 
середовище конституційної Австро-Угорщині. Він різко змінив 
свої сектантсько-радикальні погляді, що ґрунтувалися на марк-
систський доктрині у трактуванні російського більшовизму. 
Життя Галичини показало, що причини зубожилого життя укра-
їнців криються не в відсутності класової боротьби, а у недос-
татньому економічному розвої господарського життя, у відсут-
ності виробничої ініціативи, слабкості кооперативного руху, а 
також у слабкій в порівнянні з польським населенням націо-
нальній організації та дисципліні. Ставши працівником найбіль-
шого у Львові кооперативного об’єднання А. Жук стає еконо-
містом і агітатором за український кооперативний націоналізм. 
Замість доктринерсько-ортодоксальної позиції, взятої УРСДРП 
зі зразків російського більшовизму, Андрій Іллевич заініціював 
політику пошуку класового миру, порозуміння з українськими 
націонал-демократами та іншими «буржуазними» партіями на 
ґрунті здобуття національних свобод. Спільною точкою для 
зусиль усіх національних партій А.Жук вважав боротьбу за 
здобуття політичного визволення України. Від 1908–1910 років 
він стає на позиції самостійництва і починає шукати спільників 
серед інших партій. Центром тяжіння для соціал-демократів 
самостійників стала Закордонна група УСДРП в Галичині, яку 
він очолював, бувши одночасно і членом ЦК партії. Його пере-
конання розділяли В. Дорошенко, О. Назаріїв, В. Степанків-
ський. Андрій Жук вважав, що українські есдеки мають стати 
локомотивом боротьби за державну незалежність, створивши 
блок разом з іншими партіями загальнодемократичного спря-
мування. Близьким В. Липинському, який знав А. Жука ще від 
часів свого київського життя по закінченню гімназії, було пере-
конання Андрія Ілліча, що класовий принцип не повинен ділити 
українські партії, їх має єднати спільний національний інтерес. 
Натомість той же інтерес має робити заборолу між однаковими 
за соціальним спрямуванням, але різними за національною на-
лежністю пролетарськими та буржуазними партіями. Власне 
такі ж думки сповідував і В. Липинський, який шукав союзників 
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серед лівого спектру політичних сил. Обидва зійшлися між 
собою якраз в часах, коли В. Липинський намагався набути 
нових знайомств в українських колах в 1908 році. 

Спілка з А. Жуком призвела до спроби у 1911 році утворити 
першу надпартійної організацію серед українських партій з 
програмою здобуття самостійності Україною. Організаційним 
керівництвом займався А. Жук, В. Липинський мав стати ідео-
логом групи «Вільна Україна». До неї було залучено, як без-
партійних істориків з консервативними інтересами С. Томашів-
ського та І. Крип’якевича, так і есера з Наддніпрящини Миколи 
Залізняка, публіциста з націонал-демократичними переконан-
нями Володимира Кушніра й галицького політика соціал-
демократа Володимира Темницького. Для цієї групи В. Липин-
ський пише статтю «Останній акт» та відомий, вище згаданий 
«Меморіал…». Проте лише з А. Жуком В. Липинський знайшов 
спільну мову. Принциповим міркуванням, що роз’єднав при-
хильників такої групи, було орієнтація на зовнішні чинникиа. 
Жук і Липинський схилялися до орієнтації на власні сили. 
Натомість М. Залізняк, В. Степанківський і редактор «Україніше 
ревю» В. Кушнір були прихильниками австрійського політич-
ного фарватеру. В. Липинський міг визнати лише тимчасову 
тактичну орієнтацію на Австрію28. 

Співпраця з В. Липинським була тим головним теоретичним 
поштовхом, який призвів до створення в кінці серпня 1914 року 
Союзу визволення України. Завдяки В’ячеславу Казимировичу 
була утворена не лише право-консервативна сила – партія зем-
левласників, в якій провідну роль мали грати спадкові власники. 
А. Жуку спираючися на ідеологічні постулати В. Липинського в 
часи української революції був одним з очільників партії УНП – 
середних власників, селян-землевласників. На жаль ця друга 
сила, яка була виразником інтересів українського середнього 
класу про себе не встигла заявити так само гучно й зримо як 
УХДС В. Липинського в 1920-ті роки. 
———————— 
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УДК 7.074: 745 «Грушевський»  
 

Наталія Шелудякова  
 

ЛЬВІВСЬКА КОЛЕКЦІЯ ГУЦУЛЬЩИНИ 

М. ГРУШЕВСЬКОГО: МОТИВИ, ФУНКЦІЇ, 

СМИСЛИ 
 
 
Тема колекцій та колекціонування не є питомою для істо-

ріографічної науки, і радше відноситься до сфери компетенції 
новочасних студій матеріальної культури. Однак, підходи, прак-
тиковані тими таки студіями дають змогу значно розширити 
поле інтерпретації цього явища. Зокрема, за матеріальною 
сутністю колекції дослідники добачають більш глибинні зна-
чення: її функціонування як матеріалізованого «Я» колекціо-
нера1, як потужного психо-компенсаторного механізму2, а також 
як засобу свідомого і цілеспрямованого продукування смислів. 
Подібне трактування колекції позначає точку її входження в 
історіографічний дискурс, адже розкриває можливості дослід-
ження позатекстового смислотворення істориків-колекціонерів.  

Факт колекціонерства М. Грушевського хоч і не є загально-
відомим і широко тиражованим, але на тому не втрачає своєї 
достеменності. Захоплення історика колекціонуванням сягає ко-
рінням дитячих років. Зі сторінок його мемуарів постає цілком 
традиційний, як для хлопця, набір колекційних предметів: «Я 
збирав, напр[иклад], образки, пера, марки, конфетні папірці, що 
представляли собою гроші, старі папери, монети, мотилів і 
жуків, каміння, рослини і так далі»3. Сам М. Грушевський оці-
нював свій дитячий досвід колекціонування як засіб згаяти час, 
надати напрямок своїм інтересам, і заглибленість в цю справу 
оцінював як «поверхове дилетантство». В цьому своєму захоп-
ленні М. Грушевський не був виключенням з правил, адже, як 
стверджують дослідники, колекціонування є природним для ди-
тини, адже функціонує як засіб освоєння зовнішнього світу4. 
Разом з тим, між дитячим збирацтвом та колекціонуванням у 
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дорослому віці існує виразний зв’язок: не всі діти-колекціонери 
продовжують це заняття у майбутньому, але всі чи переважна 
більшість дорослих колекціонерів збирали щось у дитинстві5. 
Тому й дитячим досвідом М. Грушевського не слід нехтувати, 
адже саме в цьому віці закладалися основи речової поведінки 
майбутнього колекціонера.  

Якщо вододілом між дитячим та дорослим колекціонуванням 
М. Грушевського, є вік, то періодизація та структуризація колек-
ціонерського досвіду Грушевського-історика є дещо складні-
шою, з огляду на його широку географію та різноманітну 
тематику. Якщо йти проторованими грушевськознавцями шля-
хами, то доцільно виокремити два головних місця, в яких були 
зосереджені колекції вченого, – Львів і Київ (до першої світової 
війни). Сам факт колекціонерства був артикульований істори-
ком саме у відношенні до київської збірки. Так, у вступній 
статті до збірника «На порозі нової України» М. Грушевський 
описує власний досвід проживання «перелому», на якому опи-
нилася Україна в 1918 р., коли більшовицькими військами 
Муравйова було спалено фамільний будинок, внаслідок чого за 
кілька днів померла мати М. Грушевського, Глафіра Захарівна. 
Тут таки історик побіжно торкається й складу його колекції, яка 
загинула в полум’ї: «Згоріли мої рукописи й матеріали, бібліо-
тека і переписка, колекції українських старинностей, що збирав 
я стільки літ, збірки килимів, вишивок, зброї, посуди, порце-
ляни, фаянсу, окрас, меблів, малюнків. Довго було б оповідати, і 
прикро навіть згадувати. Ніякі сили вже тепер не вернуть 
його…»6.   

Якщо факт існування київської збірки М. Грушевського був 
хоч епізодично означений в українському культурному полі 
(принаймні, визначено її статус як «мистецької»)7, то розпо-
рошена по українським музеям та приватним колекціям львів-
ська збірка історика досі залишається безіменною. Мова йде про 
т. з. «гуцульщину» – предмети народного виробництва і вжитку, 
які збирав М. Грушевський протягом багатьох років перебу-
вання у Галичині. Численні топірці, порохівниці, келихи, тарілі, 
кубки, ріжки, хрестики, різьблені скрині тощо займали осібне 
місце у львівському маєтку Грушевських. Їх поява у житловому 
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просторі родини не була справою випадку, а за всіма канонами 
колекціонування, їх набуття та «сплавлення» в єдину цілість – 
колекцію – було селективним, активним та довготривалим про-
цесом8. Крім того, до «канонічних» рис, властивих збірці гу-
цульщини, слід віднести її наскрізне існування в двох ко-
нтекстах – індивідуальному та публічному. В колекціонуванні 
М. Грушевського ці два контексти були врівноважені: він не був 
бодрійярівським колекціонером-ревнивцем9, який старанно хо-
ває свій скарб від чужих очей, і так само його не можна зви-
нуватити у тому, що колекціонував виключно заради престижу 
чи віддавав данину моді.  

Серед індивідуальних мотивів колекціонування М. Грушев-
ського слід відзначити потребу в адаптації до нових умов, в яких 
опинився історик з переїздом до Львова. На думку С. Плохія, у 
Львові М. Грушевський ніколи не почував себе цілком як удома, 
адже за інтелектуальним вишколом та психологією був про-
дуктом київської культурної та наукової атмосфери10. Погод-
жуючись з дослідником, не можемо не відзначити намагання 
М. Грушевського інтегруватися у галицьке соціокультурне 
середовище, які були втілені у низці моментів, як-от готовність 
змінити громадянство (за умови згоди російського уряду), од-
руження з представницею місцевої інтелігенції, Марією Вояков-
ською, відвідування, а також вінчання та хрещення дочки в 
уніатській церкві тощо.  

Досить часто М. Грушевському доводилося діяти всупереч 
порадам та настановам батьків, авторитет яких для нього був 
непорушним. Зокрема, хрещення дочки, Катерини, в уніатську 
віру дуже непокоїло батька історика – Сергія Федоровича, який 
ще 1896 р. писав до сина: «Не забывай, что дети твои, если Бог 
пошлет, должны быть той веры, той народности, к какой при-
надлежишь ты, твои родители, весь род наш. Как русский 
подданный, обязанный повиноваться законам твоего отечества, 
ты не в праве дать обязательство крестить детей своих в унии, 
если бы даже хотел этого»11.  

Інша батьківська порада, якою М. Грушевському довелося 
знехтувати, стосувалася побудови власного будинку у Львові. 
Сергій Федорович застерігав молоде подружжя від такого 
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важливого кроку, адже сумнівався в тому, що син затримається 
в цьому місті надовго12. Але М. Грушевський, очевидно, бачив 
своє майбутнє саме у Львові, і вже 1902 р. родина львівського 
професора оселилася у власному маєтку на вул. Понінського, де 
з перервами проживала до 1914 р.  

Облаштування власного дому було способом не стільки 
вписатися в галицьке соціокультурне середовище, скільки впи-
сати його в себе – на побутовому та психологічному рівнях 
зв’язати своє життя з цим містом, ідентифікувати себе з ним як 
домом. Частиною цієї адаптаційної програми було й колекціо-
нування. По-перше, колекція була засобом наповнення щойно 
зведеного будинку особистістю власника. Незалежно від вмісту 
колекції, її наявність в предметному оточенні завжди позначає 
присутність того, хто її зібрав. По-друге, кімнати, вбрані в гу-
цульські килими, прикрашені різьбленими свічниками, тарі-
лями, скринями, зібраними М. Грушевським, були засобом ос-
воєння чужої для історика культури. Максимально наближаючи 
до себе – аж до побутового рівня – гуцульські автентичні пред-
мети, М. Грушевський фактично робив близькою, знайомою – 
«своєю» – цілу культуру, що їх породила.  

Однак, психологічно-адаптаційний чинник колекціонерської 
діяльності М. Грушевського слід віднести скоріше до розряду 
другорядних. Поза ним, безумовно, існує ціла низка значень та 
особливостей колекції, що визначали її місце в житті історика. 
Світло на деякі аспекти побутування збірки може пролити 
встановлення джерел її формування.  

Значна частина гуцульських виробів потрапила до рук істо-
рика за сприяння довірених «комісіонерів» – представників сіль-
ської інтелігенції, які купували у місцевого населення вартісні 
речі. Одним з них був Олекса Волянський – священик з села 
Криворівня, де М. Грушевський вперше побував у 1902 р., і 
відтоді майже кожні літні вакації проводив у цьому мальов-
ничому прикарпатському селищі. З О. Волянським історик вста-
новив приятельські відносини, і саме йому було довірено справу 
улагодження купівлі садиби для Грушевських у Криворівні. 
Крім того, зі збереженого листування відомо про участь пароха 
у поповненні колекції М. Грушевського, зокрема, хрестиками, 
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які він купував у місцевих жителів13, а також його сприяння 
знайомству львівського професора з іншим збирачем етногра-
фічного матеріалу, сільським вчителем Лукою Гарматієм14.  

Листи останнього засвідчують чималий інтерес до гуцуль-
ської матеріальної культури з боку як українських вчених, так і 
польських та мадярських любителів, а також різного роду тор-
говців, які нерідко вивозили гуцульські речі закордон15. Отож, 
Л. Гарматію доводилося збирати предмети народного вжитку 
для М. Грушевського за умов досить жорсткої конкуренції, іноді 
приховуючи речі від чужого ока, іноді навіть пропонуючи гу-
цулам обміняти старі автентичні речі на нові – власноруч виго-
товлені аналоги. Зокрема, в одному з листів вчитель повідомляє: 
«Дуже тяжко приходить купити «чільце» (чоло-начільник-
диядем-вінець з мосяжної бляхи для дівчат на чоло […]). Я при-
неволений робити нові сам і міняти за старі»16. До речі, зобра-
ження таких «чілець» з приватної збірки М. Грушевського зна-
ходимо в його «Ілюстрованій історії України»17, що дає уяв-
лення про їх зовнішній вигляд, а також засвідчує практичне 
значення колекційних предметів в контексті творчості історика.  

Чимало речей в будинку М. Грушевського, в тому числі, 
колекційних, було виготовлені на замовлення народними майст-
рами – відомими братами Шкрібляками, В. Якіб’юком та М. Ме-
гединюком. Здебільшого це були меблі та різьблені предмети, а 
також декоративні предмети з мосяжу (жовтої міді) та бронзи.  

Як бачимо, до складу збірки М. Грушевського входили як 
уже використовувані, так і новостворені предмети; деякі з них 
мали свою історію та відсилали до оригінального контексту, 
інші – виготовлялися безпосередньо на замовлення вченого. 
Втім, подібна неоднорідність походження предметів колекції не 
заперечувала їх автентичності – категорії, що була ціннісно-
утворюючою для М. Грушевського, й передбачала не стільки 
походження, скільки вкоріненість в народних традиціях, здат-
ність вбирати в себе риси самобутності народу. Свої вимоги 
вчений формулює в одному з листів до Л. Гарматія: «Дуже 
радий закупити від Вас Вашу колекцію, та річи мусів би бачити, 
оскільки вони характеристичні (яко гуцульські)»18.  

До специфічних рис колекції М. Грушевського слід віднести 
її розмиті межі, адже частина автентичних предметів викорис-



 213

товувалася родиною у побуті, або була елементом оздоблення 
маєтку. Така утилітарність, на думку сучасних дослідників, су-
перечить самій сутності колекції, яка містить лише речі, позбав-
лені свого первинного призначення19. Втім, самому М. Грушев-
ському було притаманне синкретичне розуміння функції речей: 
утилітарність того чи іншого предмету не суперечила колекціо-
нерському задоволенню від володіння ним. Наприклад, стіл, 
замовлений істориком у народного майстра М. Шкрібляка – «у 
гуцульськім стилі, дещо артистично переробленім, багато інк-
рустований і різьблений»20 – виконував подвійну роль: як час-
тина інтер’єру та як об’єкт естетичної насолоди і достоту 
колекціонерської гордості, коли він експонувався на гуцульській 
виставці у Косові, де став «цвяшком вистави»21.  

Так, сплав функціональності та естетики, пристуній у кож-
ному народному предметі (власне, тому й мистецтво має назву 
декоративно-прикладного), в інтерпретації М. Грушевського 
зберігав свою силу, однак пропорційність цих елементів була 
значно зміщена в бік естетики. Саме в цьому зсуві слід шукати 
ключ до розуміння колекції М. Грушевського.  

Вчений не приховував свого захоплення гуцульською куль-
турою та мистецтвом, визнаючи цей край «найбільш артис-
тичним кутом не тільки України, а може цілої Слов’янщини»22. 
Предмети народного побуту були тими джерелами, з яких жи-
воточив творчий дух народу, і вони «проживалися» М. Гру-
шевським, в першу чергу, естетично – як витвори мистецтва. 
Народних майстрів, які виробляли ці речі, історик називав не 
інакше, як «селяни-мистці», і щиро захоплювався, як вони 
«вирізують з дерева, мережать, набивають мідними дротиками, 
намистом і різжнокольоровим деревом ріжні візерунки, і таке 
воно гарне, що і найбільший майстер ліпше б не утяв. Їх вироби 
переховуються на ріжних музеях і всі дивуються їх красі»23.  

Листи вченого до Л. Гарматія також підтверджують пріори-
тетність художнього («артистичного») елементу в збираних ним 
предметах: «Пушку я взяв би в такім разі, коли вона має якісь 
прикраси гуцульської різьби – різьбу на дереві або бляхах»24.  
В іншому листі знаходимо прохання М. Грушевського вислати 
кілька топірців «можливо делікатної роботи, з пластинами або 
иньшим способом декорованими держальками»25.  
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Попри те, що цей естетичний досвід був суто індивіду-
альним, колекція М. Грушевського не замкнулася на особистості 
колекціонера. Система цінностей, що знаходилася в основі ко-
лекції, реалізовувалась засобами громадсько-культурної діяль-
ності історика. Так, у 1904 р. М. Грушевський став одним із 
засновників та головою Товариства прихильників української 
літератури, науки і штуки у Львові. Як зазначалося в «Артис-
тичному віснику» – головній трибуні товариства, його ство-
рення мало на меті «познайомлювати цивілізований світ із про-
дуктами української, передовсім народної артистичної твор-
чости»26. Одним із популяризаторських заходів товариства було 
проведення виставок, в яких М. Грушевський брав активну 
участь як організатор і учасник. Твори відомих гуцульських 
різьбярів з колекції М. Грушевського експонувалися на пові-
товій виставці у Косові (1904), Всеукраїнській мистецькій ви-
ставці у Львові (1905). Ім’я М. Грушевського знаходимо серед 
основних донаторів Музею НТШ, а також серед тих, хто своїми 
закупівлями фінансово підтримував народних майстрів, які не 
мали іншого заробітку27.  

Очевидно, що колекціонування М. Грушевського не було 
ізольованим, адже історик створив цілу мережу суміжних сфер, 
в які воно так чи інакше просочувалося. Дослідники вбачають в 
подібній розбудові «інфраструктури» колекціонування спробу 
легітимізації колекціонерського захоплення. Членство в тема-
тичних клубах, зустрічі з однодумцями, публікації, виставки – 
усе це допомагає колекціонеру відчути, що його колекціону-
вання соціально прийнятне й важливе для людського поступу. Й 
серед форм, в яких колекціонер бачить реалізацію цінності своєї 
колекції, виділяється мистецтво і наука. Жоден з істинних ко-
лекціонерів ніколи не визнає, що він збирає непотрібні речі, 
натомість буде впевненим, що його збірка колись прислужиться 
науці (в основі такої збірки – таксономічні критерії), або зібрані 
ним предмети будуть визнані творами мистецтва (у разі, коли 
колекціонер дотримується естетичних критеріїв при формуванні 
колекції)28. Власне, прикладом останнього й була колекція 
М. Грушевського. Але його суспільна діяльність була спрямо-
вана не тільки на те, щоб легітимізувати особисте захоплення 
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колекціонуванням. Куди більш важливим було завдання реалі-
зувати на загальнокультурному рівні ідею піднесення значення 
народних виробів до статусу творів мистецтва.  

Позиціонування колекції гуцульщини як мистецької вихо-
дило за межі узвичаєної точки зору на предмети народних 
промислів, адже на початку ХХ ст. чи не єдиним способом 
осмислення народної культури була етнографія. В предметах, 
естетика яких так захоплювала М. Грушевського, етнографів 
цікавила скоріше технічна сторона їх виготовлення та вико-
ристання в побуті. Так, зображення старовинних різьблених 
речей, а також предметів виробництва Ю. Шкрібляка, його 
синів, М. Мегединюка прикрасили перший том знакової для 
того часу монографії В. Шухевича «Гуцульщина». Автор, як і 
годиться етнографу, зосередив свою увагу на передумовах фор-
мування промислу різьбарства, техніці виготовлення предметів, 
основних художніх мотивах, – словом всьому, що потрапляє в 
рамки народознавства. Й досить емблематичним тут є те, що 
серед ілюстрацій натрапляємо на справді високохудожні пред-
мети, що належали визначним особам, як-от трійця з музею 
Дідушицьких (іл. 227), жезл, зроблений В. Шкрібляком для 
митрополита Андрея Шептицького (іл. 228), різьблений й інк-
рустований хрест роботи М. Мегединюка в дарунок для цісаря 
Франца Йосифа (іл. 229)29. Народними ці речі були лише за 
походженням, і аж ніяк не за контекстом побутування, який 
вказував на їх дотичність скоріше до мистецької сфери, аніж до 
народописання. Але окрім кількох фраз про «знамя артизму та 
гармонії в композиції та викінченню»30, цей факт залишився так 
і невисловленим автором.  

Наявність подібних «фігур неназивання» по відношенню до 
мистецьких вартостей народних виробів можна пояснити впли-
вом двох основних чинників. Перш за все, імперська залежність 
та провінційний статус українських земель, як і культури в 
цілому, спричинилися до того, що все самобутнє, що народжу-
валося на цих землях, було тавровано панівною культурою як 
неповноцінне, архаїчне, приречене на виродження. Довгий час 
таке тавро було випечене на українській мові, яка визнавалася 
непридатною для літературної чи наукової творчості. Той самий 
шлях було уготовано й для народного мистецтва.  
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Інший фактор був відлунням загальноєвропейських культур-
них тенденцій, що передбачали строге розведення сфери мис-
тецтва і етнографії. Це було пов’язано з тим, що етнографія, як 
частина антропології, в європейських країнах була сфокусована 
на вивченні «тубільних» екзотичних народів, культура яких аж 
ніяк не могла стояти поряд з витворами європейської цивілізації.  

Тільки в перші десятиліття ХХ ст. в Україні почала форму-
ватися школа етномистецтвознавства, в рамках якої народне 
мистецтво отримало теоретичне обґрунтування, й було осмис-
лене як основа української національної культури. Але діяль-
ність таких мистецтвознавців, як М. Біляшівський, К. Широць-
кий, Д. і В. Щербаківські була б неможлива, або, принаймні, 
дуже загальмована, без важливого попереднього етапу, на якому 
відбувалося накопичення матеріалу у вигляді приватних та му-
зейних колекцій, визрівала потреба у зверненні й переосмис-
ленні традиційної культури.  

Як відзначав М. Грушевський у своєму популярному «Куль-
турно-національнім русі на Україні в XVI–XVII віці», відрод-
ження інтересу до «артистичної старовини» було помітним 
культурним явищем: «Все замітнійше і сильнійше прокидаєть ся 
останніми часами в нашім громадянстві живе і глубоке заін-
тересованнє нашою артистичною старовиною – памятками по-
буту і культури, що носять на собі печать естетичного почутя і 
артистичної творчости…»31. Йдеться не про поодинокі факти, а 
повномасштабне переформатування інтелігентського побуту, за 
яким виразно проглядає кристалізація нової естетичної плат-
форми: орієнтація на народну художню традицію, повернення 
до оригінальних мотивів та художніх засобів, і разом з тим, 
необхідність інтерпретації цих мотивів, їх сполучення з еле-
ментами «вищої культурності». Фактично, українська інтелек-
туальна еліта – в опосередкований предметною поведінкою 
спосіб – проголошувала свою готовність сприйняти національне 
мистецтво – заглиблене в національній традиції, але не закап-
сульоване в ній.  

Врешті-решт, з цього замилування народною традицією по-
стали перші паростки самобутнього мистецтва, відсутність яко-
го так довго чорною дірою зяяла в українському культурному 
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розвитку. Народна творчість у всіх її локальних відмінностях – 
гуцульщина на західноукраїнських землях, українське бароко в 
Центральній Україні і т.д. – стала джерелом натхнення для 
багатьох визначних українських митців, чия творчість припадає 
на початок ХХ ст., і з якими пов’язують становлення т.з. 
«українського стилю» в мистецтві.  

Отже, М. Грушевський не був одиноким у своєму захопленні 
народними виробами і їх естетичній інтерпретації. Його ко-
лекція була лише одним з елементів більш масштабного соціо-
культурного руху, який ґрунтувався на потребі становлення 
самостійних художніх процесів на теренах України, й вироб-
лення канонів українського оригінального мистецтва. Разом з 
тим, збірка історика цей публічний елемент органічно поєд-
нувала з суто особистими мотивами колекціонування. Це спле-
тіння є лише одним з проявів співіснування та взаємозв’язку 
публічного та індивідуального контекстів в житті М. Гру-
шевського.  
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ТРАДИЦІЯ Й РЕВОЛЮЦІЯ  

У ВЕЛИКОМУ ТЕКСТІ М. ГРУШЕВСЬКОГО 
  
 

Традиція є наріжним концептом у історичному письмі  
М. Грушевського як творця великого українського наративу, 
котрий хоч-не-хоч був змушений апелювати до національної 
спадщини та її витоків. Тому вже у вступі до першого тому своєї 
монументальної праці автор обґрунтовував потребу вживання 
здвоєної назви Україна-Русь щодо української минувшини саме 
конструюванням традиції. «Щоб підчеркнути зв’язки нового 
українського житя з його старими традиціями, се українське 
ім’я уживано також (в останній чверти минулого століття) в 
зложеній формі “Україна-Русь” (тут і далі курсив наш. – Авт.), 
“українсько-руський”», – наголошує М. Грушевський1.  

У цьому сенсі традицію можемо вповні зіставити з іншим 
терміном – народ («народна маса»), хоч останнє поняття є більш 
багатозначним і суперечливим, що зумовлено цілою низкою 
причин. Утім, представлення традиції чи традицій у великій 
оповіді М. Грушевського є також достатньо складним, розмитим 
і суперечливим. Адже автор «Історії України-Руси» не тільки 
конструював українську традицію, а й виступав із деконструк-
цією імперської схеми східноєвропейської історії. Крім того, він 
був опонентом, критиком й інтерпретатором різних версій про-
читання української минувшини, котрі спиралися на інші на-
ціональні традиції (російську, польську та ін.). 

Скажімо, навіть назва його знакового есе «Звичайна схема 
“руської” історії й справа раціонального укладу історії східного 
слов’янства» чудово ілюструє те, яке становище посідав М. Гру-
шевський щодо імперської, централістичної традиції росій-
ського історіописання. Причому навіть М. Яворський – відомий 
опонент історика у відгуку про його наукову діяльність від  
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7 листопада 1928 р. зауважив: «Вже один цей методологічний 
виступ М.С. Грушевського з проблемою самостійної схеми 
українського історичного процесу створив епоху в українській 
історіографії; це була спроба ідеологічної революції і в росій-
ській історіографії, яка мала величезне значення, якого не 
заперечує і сучасна марксистська історична школа, не дивлячись 
на ідеалістичний, буржуазний зміст цієї спроби…»2. 

Загалом інтелектуальна біографія найвидатнішого україн-
ського історика розпочиналася за часів кризи класичного істо-
ріописанния, здебільшого зорієнтованого на нормативно-уні-
версальні та жорсткі взірці раціональності ХІХ ст., в яких чільне 
місце відводилося саме традиції в її багатоманітних виявах. 
Приміром, реконструкція й інтерпретація письмової традиції 
була вихідним пунктом у дослідницьких практиках будь-якого 
історика на зламі ХІХ – початку ХХ ст., особливо тих, хто 
студіював стародавні чи середньовічні часи.  

«Тільки ж з історією звичайно зв’язується понятє того, що 
зветься “історичними часами” в житю народів: коли вони 
дійшли вже такого соціяльного і культурного розвитку, що у 
них появляються “історичні памятки”, тягла і неперервана 
історична традиція», – наголошує М. Грушевський3. Цей пасаж 
демонструє, що його автор був свідомий того нормативного 
призначення традиції, яке відводилося їй у різноманітних націо-
нальних версіях тодішнього історіописання, хоч і ставився до 
неї із певним скепсисом. 

У публіцистичних писаннях М. Грушевський висловлювався 
більш вільно, зокрема визнавав морально-виховне значення 
традиції як засобу суспільної організації. Він навіть уважав, що 
«традиція являється підставою тої людської солідарности, на 
який живе й розвивається саме громадське житє»4. Проте  
М. Грушевський відзначав й вибіркове сприйняття традиції як 
«морального стимулу» та «засобу соціального виховання». «З 
неї (традиції. – Авт.) вибирається в кожний момент особливо те, 
що ціниться в даній хвилі в соціальнім вихованню…», – від-
значає автор5. 

Ці розумування М. Грушевського тяжіють до парадигматич-
них взірців пізньопросвітницького раціоналізму з його вихов-
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ними максимами. Однак, на початку ХХ ст. формувалися й 
ширилися інші типи раціональності, пов’язані із паростками 
некласичної історіографії, зокрема з гуманітарно-ціннісними та 
соціально-орієнтованими вимірами світу минувшини. Такі інте-
лектуальні й культурні віяння започаткували перегляд звичних 
інструментальних функцій традиції, зокрема витлумачення її не 
як нормативного припису, а як ціннісної настанови, інерційної 
складової або, навпаки, як кумулятивного каталізатора (примі-
ром, як у неоромантичній візії В. Липинського!), неписаної 
соціокультурної конвенції чи напівофіційного етосу історичного 
життя тощо. 

Таким чином, у цитованій вище розвідці М. Грушевського 
традиція, хоч і розглядається як культ «заслуг попередніх 
поколінь»6, але все ж таки подається як універсальне мірило 
вартості, зокрема побутує у вигляді «суду історії»7. Тож тра-
диція у його представленні постає у дуалістичному сенсі як 
своєрідний компендіум заслуг і обов’язку і, водночас, як «культ 
моральних вартостей»8.  

Певна річ, означені зауваги добре демонструють як напрочуд 
великий пізнавальний потенціал традиції, так і ті численні 
суперечності й конфлікти, які циркулювали довкола цієї пробле-
матики на початку ХХ ст. Якщо взяти до уваги ще й предметну 
заземленість переважної більшості термінів-інструментів у ве-
ликому тексті М. Грушевського, то отримаємо достатньо склад-
ний, строкатий та багатошаровий терен побутування зазначеної 
дефініції.  

На сторінках «Історії України-Руси» концепт традиції репре-
зентований у розмаїтих контекстах, які досить часто перехре-
щуються і перетікають з одного предметного поля на інше. 
Більше того, традиція є, мабуть, однією з найуживаніших дефі-
ніцій в історичному письмі М. Грушевського, зокрема у його 
великій оповіді вона згадується, щонайменше, сотні разів. 
Однак, незважаючи на таке широке застосування цього поняття, 
історик уникає якогось виразного ранжування чи диференціації 
терміна «традиція», хоч можемо простежити й певні впо-
добання. 

Передусім, М. Грушевський оперує літописною (письмовою) 
традицією, котра у його текстах представлена у вигляді різних 
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означень, як-от «легендарна», «книжна», «поетична», «літера-
турна», «задокументована», «рукописна», «письменницька», 
«писана» і навіть «усна» традиція. Зазвичай він застосовує ці 
означення щоби з’ясувати ступінь достовірності певних відо-
мостей та представити фактографічне розмаїття світу історії. 
Таке інструментальне уживання традиції для верифікації / 
уточнення / спростування конкретних фактів є найпоширенішим 
у його великій оповіді. 

Зауважимо, що М. Грушевський досить критично та скеп-
тично ставився до письмової традиції, позаяк уважав, що саме у 
її річищі часто-густо формувалися уявлення про «історичні» чи 
«неісторичні» нації. Натомість він обстоював тезу про всесвітню 
минувшину як «історію людства», а не «обраних» чи «істо-
ричних» народів. До того ж, письмова традиція, як правило, 
містила чимало міфологічних («легендарних») нашарувань, а 
також численні спотворення, зумовлені соціальною («класо-
вою») і політичною мотивацією, культурним середовищем, які 
виступали як формуючі чинники нормативних елементів та 
напівофіційних приписів.  

«З’являється письменство – котрого одним з завдань буває як 
раз зафіксованнє, записаннє нових правних норм, утворених 
клясовим устроєм. В останнім рахунку витворюється “істо-
рична традиція”, певна сума відомостей про розвій політичного 
і громадського житя такого “історичного народу”», – від-
значає історик9.  

Отож М. Грушевський посідав досить складну позицію щодо 
письмової традиції, позаяк, з одного боку, він виступав як її 
пильний критик та інтерпретатор. Утім, із другого боку, вчений 
конструював національну історичну традицію, себто мусив 
спиратися й адаптувати ті чи інші письмові пам’ятки та свід-
чення до відповідних потреб великого наративу.  

Ця суперечливість становища М. Грушевського, приміром, 
виявляється у його ставленні до норманізму, походження якого 
він виводив із «варязької теорії київських літописців», що 
спричинилася до постання «пізнішої історичної традиції» в 
російському історіописанні10. Причому історик усвідомлював, 
що чимало західноєвропейських учених украй скептично ста-
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вилися до антинорманізму. Відтак він зауважує, що склалася 
ситуація, коли західні наукові кола сприймали «антинорманізм 
як певний симптом ненаукового мишлення»11. 

Зазначимо, що антинорманізм М. Грушевського викликав 
низку поважних зауваг різних учених12. Та, попри багатоманітні 
аргументи прихильників «норманської теорії» походження Русі, 
вчений залишався переконаним антинорманістом. С. Томашів-
ський – один із його найвідоміших учнів ще у рецензії 1905 р., 
написаній виключно у позитивному дусі, наголосив на відмін-
ності власних поглядів щодо походження Київської держави, 
порівняно з візією свого вчителя13. 

На перший погляд, такі розумування М. Грушевського спи-
ралися на традицію автохтонності походження давньоруської 
держави, котру обстоювало чимало репрезентантів українського 
історіописання ХІХ ст. (М. Костомаров, М. Максимович та ін.). 
Тож наукова полеміка навколо норманізму майже завжди мала 
присмак політичної чи ідеологічної заангажованості. 

Проте найважливішим видається те, що питання про початки 
Русі було однією із установчих ідей української історичної 
традиції, котру конструював М. Грушевський у великому тексті. 
Схоже, що антинорманізм був одним із небагатьох випадків, 
коли місія «конструктора» національної традиції все ж таки 
перемогла критичні й скептичні устремління історика у його 
«Історії України-Руси». Тим паче, що питання про походження 
чи початки народу належало до ключових (і сакральних!) 
складових будь-якої національної історії. 

Однак, попри ці спостереження, варто підкреслити, що згад-
ки про народну («національну») чи історичну («місцеву», 
«стару») традицію споглядаємо значно рідше, аніж про різно-
манітні вияви письмової традиції. М. Грушевський не є по-
слідовним, коли йдеться про народну / національну традицію. 
Інколи він використовує цю чи подібну термінологічну сув’язь у 
розумінні літописної чи письмової традиції, себто розглядає пе-
ребіг фактографічної канви у відповідному історичному світлі.  

У низці випадків М. Грушевський послугується «народною» 
чи «національною» традицією, щоб освітити й оцінити важливі 
зрушення і перетворення історичного життя, себто уживає її як 
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своєрідний ціннісний маркер. Наприклад, згадуючи про полі-
тичні й культурні практики останніх галицько-волинських кня-
зів він зауважує, що «зближеннє з заходом не було індифе-
рентизмом або вириченнєм зі своєї культурної й національної 
традиції, і глухою для сеї традиції суспільність через те не 
ставала»14. 

Іноді автор «Історії України-Руси» помітно специфікує й 
обмежує сферу уживання цієї дефініції певною предметною 
областю, зокрема культурною чи політичною площиною минув-
шини. У такому ж дусі він означує традицію на полі культури, 
приміром пише про спадок античних міст-держав, з-поміж яких 
вирізняє «Корсунь–Херсонес, що зіставив сильну традицію в 
культурній історії Руси»15.  

У схожому сенсі М. Грушевський трактує процес розпаду 
давньоруської держави. «Те що колись було вповні реальною 
державною звязею, переходило на свідомість певної спільної 
політичної традиції, спільного права, спільної релігії, спільної 
культури», – підкреслює історик16. Прикметною рисою цього 
авторського пасажу є пов’язання зі свідомістю, себто з усві-
домленням колишньої державно-політичної спільності, котра 
набувала ролі ціннісної основи старої чи давньоруської 
традиції! 

Власне, й політичне буття Галицько-Волинської держави  
М. Грушевський пов’язує з відповідною політичною традицією. 
На його думку, ця держава «завязавшися на порозі ХІІІ ст., 
протягнула в українських землях іще ціле столітє по упадку 
Києва в повній силі традиції великодержавної політики й житя, 
князівсько-дружинного режіму, суспільно-політичних форм і 
культури, виробленої Київською державою»17. Тому навіть 
галицько-волинського князя Данила М. Грушевський уважав 
своєрідним «продуктом князівсько-дружинної політичної тра-
диції»18. В іншому місці він зауважує, що «система земель 
давньої Руської держави від половини ХІ в. представляється як 
група автономних, незалежних земель-князівств, зв’язаних од-
ностию династії (до певної міри також й одностию дружини) й 
традицією давнійшої приналежности до одної, Руської дер-
жави (що полишила незатерті сліди в правнім устрою й 
культурі земель)»19. 



 226 

У великому наративі М. Грушевського механізм традиції 
дедалі більше слугує для представлення і збереження певного 
смислового «ядра» української історії. Первісно цим «ядром» 
була давньоруська політична, культурна, соціальна та інша 
спадщина, котра по-різному переломлювалася й трансформу-
валася на обширах тої чи іншої землі або князівства. Діапазон 
такого вживання досить широкий: від політичної та культурної 
сфери до «захованнє неперерваної традиції» на ниві коло-
нізації20. Зокрема історик згадує, що останки «староруської 
культурної традиції» переховувалися поміж соціальних низів – 
народних мас та нижчого духовенства21. Водночас він звертає 
увагу на причини й передумови консервування староруської 
традиції, як-от «сильна децентралізація» Великого князівства 
Литовського22, а також на церковну сферу, у котрій «старалися 
можливо старанно консервувати церковну традицію, старо-
руський доробок книжности й літератури»23. 

М. Грушевський прагне простежити й ті метаморфози, кот-
рих зазнала місцева чи староруська («русько-візантійська») тра-
диція, зокрема у період «прилучення українських земель до  
в. кн. Литовського»24 чи за часів засвоєння західних культурних 
впливів25.  

Зрештою, М. Грушевський поступово, крок за кроком, набли-
жається до того повороту, коли у його великій оповіді ста-
роруська / руська / місцева традиція («традиція руської віри») 
набуває прикмет традиції національної / народної («всенарод-
ної»). Цей поворот відбувається за посередництвом місцевого 
духовенства, котре історик уважає «сторожем українського 
національного житя, національних традицій, національної сві-
домости, патріотизму»26. Відтак цементуючим елементом і 
навіть спільним підмурком оновленої традиції історичного жит-
тя стає православна віра. 

На думку М. Грушевського, «єдиний ґрунт, на котрім можна 
згуртувати всі верстви і части українського народу – се старий 
православний ґрунт, з котрим нерозривно зв’язалося саме по-
нятє українського, або як тоді говорили (по старій традиції 
Руської держави) – руського житя»27. 

Втім, М. Грушевський відводить певну роль і дрібній шляхті, 
котра спричинилася до консервування «українського елементу й 
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його національної традиції»28. «Та українська шляхта, що ще не 
зовсім розірвала з національними традиціями, мусіла бути біль-
ше консервативною. – зазначає вчений. – Її вірність національ-
ним традиціям була також проявом консерватизму…»29. Проте 
головним формуючим елементом оновленої національної тра-
диції стає козацтво, котре опановує й трансформує «стару 
руську спадщину» до нових потреб. Більше того, козацтво 
перетворюється на головного репрезентанта і навіть творця 
національної української традиції. 

Зауважимо, що М. Грушевський задекларував своє негативне 
ставлення до популярної тези української історіографії ХІХ ст. 
про «зв’язки організаційних форм козачини з старшими сус-
пільними традиціями, княжих часів»30, яка побутувала, скажімо, 
в писаннях М. Костомарова. Заразом автор акцентує увагу на 
способі представлення козацтва у письмовій традиції початку 
XVII ст., зокрема наголошує на тому, що «українська інте-
лігенція в своїй характеристиці своєї козацької репрезентації з 
притиском підчеркнула сими словами (у меморіалі 1621 р. – 
Авт.) органічну зв’язь нового, козацького чинника з історичним 
життєм України, з її старими традиціями – всупереч пізній-
шим теоріям чужоземного походження козачини та чужих впли-
вів на її сформованнє, і взагалі всупереч всяким розриванням 
української історичної традиції»31. 

Творець «Історії України-Руси» розмірковує і про соціокуль-
турні підстави українського історичного процесу, зокрема його 
метаморфози від доби середньовіччя до ранньомодерних часів. 
У цьому контексті постає його думка про Середнє Подніпров’я 
як своєрідний соціокультурний простір, на якому взаємодіяли 
старі, традиційні й нові, модерні вияви історичного буття. 
«Середнє Подніпровє, що в перших віках історичного житя 
українських земель було огнищем політичного, економічного, 
культурного житя для цілої Східної Европи, в тих темних 
століттях (½ XIII – ½ XVI) стало глубоким перелогом, на якім 
буйно віджила дівича природа, не чуючи над собою важкої руки 
чоловіка, і серед неї наново сходили сходи суспільного життя, 
де в чім нав’язуючи до традицій давнійших, староруських, в 
иньшим розвиваючися вповні оригінально серед дозвілля сих 
здичілих пустинь», – підкреслює вчений32. 
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Таким чином, у текстах М. Грушевського традиція постає як 
один із формуючих чинників плину історичного життя, котрий 
забезпечує його сталість та спадковість, попри різноманітні 
флуктуації, метаморфози і навіть масштабні катаклізми. Водно-
час традиція виступає як ціннісна настанова, котра напрочуд 
добре узгоджується з еволюційним рефреном, який є всеохоп-
люючим у багатотомній «Історії України-Руси». Саме традиція 
й еволюція складають той засадний інтелектуальний та куль-
турний підмурок, на якому розгортаються як різні конфлікти, 
так і відбувається трансформація великого наративу М. Гру-
шевського.  

На відміну від поняття «традиція», концепт «революція», 
якщо не випадає, то, принаймні, побутує десь на маргінесах 
історичного письма М. Грушевського, зокрема його великого 
тексту33. Тим більше, що еволюційна спрямованість є доміну-
ючою у стильовому профілі українського історика на всіх ета-
пах його життя і творчості, зокрема досить добре уживається з 
конструюванням та репрезентацією національної традиції.  

Та М. Грушевському судилося бути не тільки очевидцем і 
активним учасником, а й певний час одним із провідників укра-
їнської революції 1917–1921 рр. З такої перспективи револю-
ційна стихія мала справити і таки справила сильний вплив на 
історика. Революційні події спричинили суттєве полівіння полі-
тичних поглядів М. Грушевського, які навіть розглядаються у 
світлі перемоги соціалістичного дискурсу над націоналістичним 
чи національним34.  

Ба більше, революція породила низку нових дискурсивних 
практик – політичних, культурних, соціальних, поза якими не 
міг залишитися жоден поважний політичний чи громадсько-
культурний діяч того часу. Відтак переконаний еволюціоніст  
М. Грушевський був змушений не тільки повсякчасно реагувати 
на революційні виклики, а й опановувати нові ролі, зокрема 
керманича держави за доби воєнного лихоліття та революційних 
потрясінь. Не випадково в одній із публіцистичних статей він 
зауважить, що «еволюція відступила місце революції»35. 

Ця разюча революційна метаморфоза, котра перетворила ко-
лишнього інтернованого засланця на впливового політичного 
діяча, міцно закарбувалася у пам’яті М. Грушевського. Зокрема, 
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він досить емоційно споминає березневі події 1917 р.: «По трьох 
роках всякого в’язницького і засланського, підполіційного існу-
вання – позбавлення права і можності якогось явного єднання з 
громадянством, – були се для мене світлі і радісні хвилі – 
дихати “вільним повітрям”, промовляти до ширшої аудиторії, не 
оглядаючись на шпиків і яке-небудь “начальство”. Але і для 
українського громадянства – його київського центру – се було 
перше революційне хрещення, момент незвичайно важливий в 
його динаміці»36. До того ж, слід згадати й про політичні 
практики М. Грушевського еміграційної доби, коли він деякий 
час посідав місце одного із чільних лідерів Української партії 
соціалістів-революціонерів, себто організації, що навіть у своїй 
назві декларувала революційний шлях перетворення сус-
пільства.  

Вочевидь, означені політичні й ідеологічні метаморфози му-
сили виплекати й інтелектуальні трансформації М. Грушев-
ського, зокрема позначитися на його історичному письмі. На 
думку В. Герасимчука, висвітлення Хмельниччини у дев’ятому 
томі «Історії України-Руси» хоч-не-хоч нав’язувало порівняль-
ний контекст двох революцій у суспільній думці37.  

Первісно М. Грушевський сприймав поняття «революція» 
досить утилітарно і буденно, позаяк не вважав, що цей концепт 
продукує якісно інший зміст, порівняно зі звичним «колесом» 
історичної еволюції. Тому на сторінках «Історії України-Руси» 
дефініція «революція» вживається стосовно низки локальних 
зрушень, які навіть віддалено непов’язані з тими образами кар-
динальних, руйнівних та масштабних трансформацій суспіль-
ства, що панували у соціогуманітаристиці модерної доби.  

Наприклад, М. Грушевський пише про причини «першої 
описаної в наших джерелах української революції»38, себто про 
повстання 1068 р. у Києві, яке призвело до втечі київського 
князя Ізяслава Ярославича. У такому ж дусі М. Грушевський 
згадує про «київську революцію» 1113 р., коли великокняжий 
стіл посів Володимир Мономах39. У цьому ж контексті він 
трактує боротьбу князя Ярослава Осмомисла з галицьким бояр-
ством під час «революції 1170 р.», яку навіть називає 
«боярською фрондою»40. Схожі означення М. Грушевський ужи-
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ває і щодо пізніших епох. Зокрема, він нарікає «військовою 
революцією» яничарський переворот 1622 р. у Константинополі, 
котрий призвів до страти султана Османа ІІ та повернення на 
престол Мустафи І41. 

Власне, у більшості випадків йдеться про певні політичні 
зміни, пов’язані зі змаганнями за той чи інший княжий / коро-
лівський / султанський стіл. Відзначимо, що М. Грушевський 
оповідаючи про перебіг подій 1340 р., завдяки яким Любарт 
Гедимінович став галицько-волинським князем, метафорично 
нарік їх «двірською революцією»42. Це означення покриває 
більшість із наведених прикладів, принаймні відповідає тому 
змісту, котрий автор-інтерпретатор прагне передати читачу. 

М. Грушевський послугувався зазначеним терміном і щодо 
представлення інших подій та явищ зі світу історії. Приміром, 
він схарактеризував знамениті «Устава на волоки..» 1557 р. як 
«економічну революцію»43, а братський рух кінця XVI – початку 
XVII ст. охрестив «церковною революцією»44.  

Таке вживання зазначеного концепту нав’язує порівняння із 
застосуванням М. Грушевським факторного підходу як у вели-
кому наративі, так і в історичному письмі, що вкотре демон-
струє локальність та умовність термінологічних уподобань ав-
тора. Передусім, очевидною є звуженість предметних значень, 
які часто-густо заступаються фактографічною багатоманітністю 
минувшини. Проте в «Історії України-Руси», зокрема навіть у 
томах, присвяченим різним епохам, що передують Хмельнич-
чині, простежується й інший семантичний шар щодо уживання 
концепту «революція».  

Скажімо, у першому томі віднаходимо згадку М. Грушев-
ського про те, що в «лівобічній Україні, де нова колонізація і 
велика соціальна революція дали народу, можна сказати, пере-
жити ще раз наново цілу еволюцію форм власности»45. У чет-
вертому томі історик пише про «велику українську революцію», 
котру ототожнює з Хмельниччиною46, а в шостому – згадує про 
участь української шляхти зі східного Поділля в «революції 
Хмельницького»47.  

Схоже, що автор «Історії України-Руси», з одного боку, 
віддавав перевагу локальному, ба навіть фрагментарному змісту, 
пов’язаному з динамікою історичного життя, котрий продукував 
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його вибіркове, часто-густо непослідовне і суперечливе вжи-
вання цього поняття. Проте, з іншого боку, М. Грушевський був 
свідомий тих кардинальних перетворень, які нав’язував рево-
люційний концепт, хоч до дев’ятого тому його великої оповіді 
такі смисли зазвичай побутували на маргінесах авторського 
викладу.  

Варто наголосити, що означення Хмельниччини як революції 
споглядаємо ще у текстах М. Грушевського, написаних упро-
довж 1890-х років, хоч і з виразною акцентуацією на піднесенні 
національних почуттів чи «народної самосвідомості»48. Водно-
час історик порівнював Хмельниччину та її історичне значення з 
Реформацією на німецьких теренах чи французькою революцією 
кінця XVIIІ ст.49 

Поворот М. Грушевського до кардинальних, кризових смис-
лів революційного концепту споглядаємо у його «Ілюстрованій 
історії України» версії 1921 р. «Російська революція 1905 р. була 
великим святом світової свободи. Вісти про неї як електрична 
течія пройшли скрізь, осмілюючи і підіймаючи прихильників 
політичного і соціального визволення. За революцією росій-
ською пішла турецька, китайська, перська. Здавалося, світ іде 
швидким кроком в краї свободи і справедливости», – зазначає 
історик50. Ця сентенція однозначно виказує авторське захоп-
лення революційними метаморфозами, котре більш властиве 
політику та публіцисту, аніж історику, тим більше такому 
виваженому і схильному до фактографічного об’єктивізму до-
сліднику, яким був М. Грушевський.  

Однак, цього піднесення чомусь не спостерігаємо у його 
переказі подій французької революції кінця XVIIІ ст. на сторін-
ках відомого курсу зі всесвітньої історії. Більше того, М. Гру-
шевський висвітлює з великим скептицизмом «революційний 
вибух 1793 р.», який «стратив скоро свої мотиви»51. Ймовірно, 
історик не був у захваті від тих революційних крайнощів, які 
виплекали постать імператора Наполеона І Бонапарта та добу 
наполеонівських війн у Європі.  

Та про липневу революцію 1848 р. у Франції М. Грушев-
ський відгукується не тільки вельми прихильно, а й надзвичайно 
високо оцінює її впливи на тодішню Європу, порівняно з фран-
цузькою революцією кінця XVIIІ ст. «Вона (революція 1848 р. – 
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Авт.) зробила незвичайне вражіннє, викликала в Європі такий 
рух, якого не зробила ні велика революція (кінця XVIII ст. – 
Авт.), ні пізніша липнева (революція 1830 р. у Франції – Авт.)», – 
стверджує історик52. Він уважає, що з поразкою революції  
1848 р. «справа свободи, справа народу була похоронена, і не 
тільки для Франції: фінал французької республіки відбився на 
успіхах революції в цілій Европі»53. 

На цьому тлі авторське захоплення духом революційних 
перетворень за часів Хмельниччини, котре споглядаємо у де-
в’ятому томі «Історії України-Руси», видається не таким одно-
значним. За спостереженням С. Плохія, у цьому томі «особливо 
в останньому розділі, він (М. Грушевський. – Авт.) уживав 
термін “революція” частіше, ніж в усіх попередніх працях на 
цю тему разом узятих»54.  

Передусім, варто взяти до уваги, що роботу над дев’ятим 
томом М. Грушевський відновив 1924 р., коли повернувся до 
Радянської України55. Певна річ, історик усвідомлював доле-
носне значення цього життєвого та політичного вибору, який 
диктувався великими планами, очікуваннями й сподіваннями.  

Кореспондент львівської газети «Діло», який спілкувався з 
М. Грушевським та його родиною у Варшаві напередодні 
переїзду, зауважив: «Професор мав дуже бадьорий вигляд, – 
ніби помолодів. На запитання, як це він поважився їхати до 
большевиків, професор відповів, що радянська влада через Ака-
демію Наук з певністю забезпечує йому недоторканість при 
умові припинення  в с я к о ї   п о л і т и ч н о ї   д і я л ь н о с т и 
(розбив редакції газети «Діло». – Авт.)»56.  

Такі настрої М. Грушевського накладалися на атмосферу 
пореволюційних устремлінь і відчувань, підживлену політичним 
курсом на українізацію, що панувала у середовищі тодішніх 
інтелектуалів, письменників, митців. До того ж, давалися взнаки 
й враження та почування, породжені недавніми революційними 
практиками, котрі залишалися ще доволі свіжими у його 
пам’яті.  

Видається, що саме у річищі таких інтелектуальних, куль-
турних та психологічних впливів варто дошукуватися причин 
поширення революційного концепту у великому тексті М. Гру-
шевського, зокрема його захоплення революційною добою 
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Хмельниччини. Формальним приводом до таких розумувань 
послугували записки Павла Халебського (Алеппського) – араб-
ського мандрівника та письменника, котрий супроводжував 
свого батька – антіохійського патріарха Макарія у подорожі до 
Москви, під час якої автор двічі (1654 та 1656 рр.) відвідав 
Україну.  

Промовистою є навіть сама характеристика Павла Халеб-
ського, подана М. Грушевським. На його думку, «як представ-
ник віками поневоленого народу він незвичайно живо відчув 
красу сеї героїчної доби в життю Українського народу: патос 
революції, народнього повстання, боротьби за визволеннє, пов-
ної жертв самовідречення й ідеалізму»57. Патетичні нотки спо-
глядаємо і в авторському переказі свідчень Павла Халебського, 
в якому висвітлюється розмах тодішньої революційної стихії.  
«З правдивим, істно-революційним патосом алєпський архиди-
якон говорить про могутні пориви життя, що розгорталися під 
подувами новоздобутої свободи після довговікового понево-
лення», – підкреслює історик58. 

Зрештою, у тексті дев’ятого тому з’являється й низка своє-
рідних означень, які разючі дисонують з уживанням революцій-
ного концепту у попередніх томах. Зокрема, М. Грушевський 
пише про «високу оцінку революційної української маси – її 
безмежних інтелєктуальних і моральних ресурсів»59, «револю-
ційну практику», котра висунула «фактичне державне керів-
ництво»60 і т. п. 

Здавалося б, що М. Грушевський кардинально переглядає 
роль старого – нового колективного героя на авансцені укра-
їнської історії у світлі революційних подій Хмельниччини. 
Відтак у фокусі дослідника опиняється проблема взаємин про-
відника та народної маси у революційну добу.  

З такої перспективи постать Б. Хмельницького є досить 
складною і почасти навіть незручною для М. Грушевського. Ця 
історична особа була «народним» вождем і, заразом, репрезен-
тувала вищі верстви козацької старшини, котра на історичних 
підмостках змагалася з нижчими станами, з якими автор 
здебільшого й ототожнював народ / націю. Така двоїстість 
становища Великого гетьмана виразно вимальовується у тексті 
дев’ятого тому «Історії України-Руси». 
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Отож Б. Хмельницький «лишається не тільки центральною 
фігурою, репрезентантом найважнішої епохи в життю нашого 
народу – найбільшої революції ним пережитої, – але і великим 
діячем, головним актором її, людиною дійсно великою своїми 
індивідуальними здібностями і можливостями»61. В іншому 
місці М. Грушевський навіть риторично запитує: «Богдан був 
безсумнівно великий чоловік, але в тих блискучих рядах, що 
його окружали, і в тих скромніших лавах Революційного 
Українського Народу, що проробив сю велику революцію чи не 
було здібніших і кращих кандидатів на фундаторів Української 
Держави, на визволеннє Української землі, на промованнє укра-
їнської культури ніж Зиновій-Богдан Хмельницький?»62. 

Але М. Грушевський так і не дає однозначної відповіді на 
порушене питання. Тому визнаючи важливу роль й неабиякі 
особисті якості провідника Хмельниччини вчений одразу коре-
гує місце цієї історичної постаті. Тож історик підкреслює со-
ціальну вмотивованість дій Б. Хмельницького, а найбільше 
вказує на неусвідомленість гетьманом і його оточенням справж-
нього розмаху та значення, яких набула українська революція 
середини XVII ст. Саме з цих позицій М. Грушевський нама-
гається спростувати тезу В. Липинського про «організаційний 
геній» Б. Хмельницького та його визначні досягнення як бу-
дівничого Української Держави63.  

У такому ж ракурсі автор великого наративу прагне про-
демонструвати соціальний вектор у політиці Великого гетьмана. 
«Хмельницький і Кº пустилися поправляти свої соціяльні пози-
ції в Річипосполитій і непомітно проробили з народними масами – 
міщанськими, селянськими і дрібно-інтелігентськими ту вели-
чезну революцію, що стала підставою Нової України і пере-
рисувала карту Східньої Европи. Проробили не помітно для 
себе, не хотячи тої революції, і цілком не здібні були пора-
хуватися з її значіннєм і наслідками», – стверджує М. Гру-
шевський64. 

На думку В. Герасимчука, «ш[ановний] автор (М. Грушев-
ський. – Авт.) зняв з голови гетьмана авреолу, як з недости-
жимого ідеального провідника мас, за якого многі попередні 
історики хотіли би мати. Але все-таки уважає Хмельницького за 
визначну індивідуальність»65. 



 235

Отже, перегляд традиційної ролі народних мас, який намі-
чався і майже анонсувався з уведенням революційного концепту 
у великому тексті М. Грушевського, так і не відбувається! 
Натомість історик намагається вписати постать Великого Геть-
мана у контекст загальних тенденцій розвою українського сус-
пільства середини XVII ст., себто знівелювати яскраві і непов-
торні елементи цієї харизматичної особистості, котрі губляться 
й розчиняються у плині потужної історичної еволюції. Не 
випадково автор уважає самоцінним надбанням доби революції, 
принаймні з перспективи майбуття, ті засадні трансформації 
«народної маси», котрі висунули її на роль першорядної сили на 
авансцені історії.  

Таким чином, коло «замикається», позаяк М. Грушевський у 
тому чи іншому вигляді знову повертається до старої тези про 
«об’єктивну вищість» народу / нації на терезах історії.  

У цьому світлі історичні ролі персональних героїв (причому 
навіть такого масштабу як Великий Гетьман!) поступово пере-
водяться на другий план, оскільки підпорядковуються канону 
телеологічної репрезентації національної історії, що має випле-
кати чергове відродження народу / нації. Відтак Б. Крупницький 
слушно зауважив, що «гетьман Б. Хмельницький – не герой 
Грушевського»66. Така думка видається загалом адекватною, хоч 
і спирається здебільшого на прочитання «Історії України-Руси», 
позаяк в інших працях М. Грушевський по-різному представляє 
Великого гетьмана: від невиразного і загалом «негероїчного 
персонажу» в «Очерке истории украинского народа» (1904)67 до 
«головного героя української національної оповіді» у працях 
1907–1912 рр.68 

Однак, перебіг Хмельниччини, принаймні її основних віх,  
М. Грушевський репрезентує послугуючись революційним кон-
цептом. Скажімо він уважає, що «крива революції заломилася 
під Зборовим»69, а «пакти білоцерківські» сприймає як «яскраве 
свідоцтво погрому-фіяско всіх надлюдських зусиль пророблених 
протягом чотирьох років революції»70.  

Врешті-решт, М. Грушевський розмірковує стосовно надбань 
української революції середини XVII cт. – «української дер-
жавности, горожанських і економічних привілеїв, всього полі-
тичного і соціяльного укладу українського життя», котрі були в 
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епіцентрі тодішніх українсько-російських перемовин71. Пока-
зово, що він оцінює революційні перетворення у контексті 
формування народної / національної традиції. На його думку, 
«все таки і в таких безконечно несприятливих обставинах 
організовувалось життє, творились якість соціяльні і культурні 
вартости, якась національна традиція»72.  

На сторінках десятого тому «Історії України-Руси», виданого 
вже після його смерті заходами К. Грушевської, термін «рево-
люція» спливає ще декілька разів. Зокрема, історик пише про 
розправу з «революцією української черні»73 чи про загрозу 
нової «соціальної революції»74.  

Втім, ці епізодичні згадки незавершеного й невикінченого 
тексту десятого тому помітно дисонують із описаними вище 
авторськими настроями. Таким чином, «колесо» еволюції, спер-
тої на плин чи перетворення / трансформування традиції, по-
глинає та нівелює, ба навіть розчиняє революційний концепт у 
великій оповіді М. Грушевського. Революція середини XVII ст. 
на сторінках «Історії України-Руси» постає як яскрава й по-
тужна, проте невід’ємна складова загальної еволюційної течії 
українського історичного життя, спрямованої до нового відрод-
ження народу / нації.  

Видається, що саме домінування еволюційної репрезентації 
світу минувшини в історичному письмі М. Грушевського у 
кінцевому рахунку й визначало вибір інструментів модернізації 
великого наративу. Цей вибір постав у загальному еволюцій-
ному річищі, зокрема на ґрунті органічних чи віталістичних 
візій, а не у руслі революційного концепту. Тим паче, що ос-
танній вимагав би інших версій прочитання й конструювання 
історії, ніж канони Паризької соціологічної школи кінця ХІХ – 
початку ХХ ст., які значною мірою сприймав і поділяв автор 
«Історії України-Руси». 
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УДК 930.1 (477) «Грушевський» 
 

Юлія Лєбєдєва  
 

ВНЕСОК М. ГРУШЕВСЬКОГО  

У ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ 

ТА РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ РУСІ  

ЯК ДЕРЖАВИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 
 
 

Українська історіографія здійснила досить тривалий і склад-
ний шлях наукового осмислення місця Київської Русі в за-
родженні, становленні та розвитку української державності. 
Знакова роль на цьому шляху належить найвидатнішому укра-
їнському історику Михайлу Грушевському, його концепції Київ-
ської Русі як держави українського народу. Незважаючи на те, 
що новітнє грушевськознавство присвятило цій проблемі чи-
мало праць1, ряд її аспектів залишається недостатньо з’ясова-
ними, що й надає їй актуальності. Передусім зазначимо, що 
інтерес до історії Києва і Києво-Руської держави не зникав у 
істориків за жодних обставин. Першопрохідцем у цій проблемі 
можна вважати Нестора Літописця. Загалом, це одна з най-
дискусійніших тем в українській та зарубіжній історіографії, 
свідченням цього є великий пласт літератури, приурочений 
даному питанню. Серед сучасних авторів, що досліджують істо-
ріографію утворення та розвитку Київської Русі, багато як уже 
відомих2, так і нових імен3. Один із сучасних представників 
української історіографії – Ю. Фігурний – так висловлює свою 
позицію стосовно Київської Русі: «За своєю сутністю – це була 
феодальна імперія, яка утворилася в кінці ІХ ст., а саме в 882 р. і 
фактично розпалася на незалежні князівства в першій чверті  
ХІІ ст. Радянські, сучасні й деякі теперішні українські науковці 
стверджують, що Київську Русь населяла т.зв. давньоруська 
народність, на ґрунті якої пізніше сформувалися етноси росіян, 
українців і білорусів»4. Але автор категорично не поділяє даного 
твердження і вважає «…Київську Русь першою українською 
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державою», де головним державотворчим стрижнем називає 
автохтонне місцеве населення – український етнос: «Ми, сучасні 
українці, по праву можемо вважати себе нащадками і спад-
коємцями військової слави та культурного багатства Київської 
Русі»5. 

До того ж навколо києво-руської спадщини не вщухають 
гострі дискусії: з одного боку, продовжуються спроби деяких 
російських істориків представити Київську Русь як російську 
державу, а з другого боку, реанімується ідея Київської Русі як 
«колиски трьох братніх народів», сформована радянською про-
пагандою і нав’язана історичній науці. Мета пропонованої статті 
полягає в тому, щоб розкрити процес вироблення М.С. Гру-
шевським принципово нової схеми дослідження історії україн-
ського народу і показати значення цієї схеми для переосмис-
лення етнічної приналежності державницької традиції, закла-
деної у княжу добу.  

Заінтересованість історією Київської Русі прослідковувалася 
у М. Грушевського ще у студентські роки, яка сформовалася під 
впливом В. Антоновича, але свого апогею досягла у львівський 
період його творчості. Принципове значення мало опрацювання 
М. Грушевським нової схеми історії східних слов’ян і обґрун-
тування окремішності українського народу. За його концепцією, 
кожна народність, включаючи й українську, має свою самос-
тійну історію, початок якої пов’язаний з Київською державою6. 
Їй «судилося стати політичним, територіальним, економічним, 
військовим і культурним ядром, навколо якого консолідувалися 
майже всі княжіння східнослов’янських племен. Поступово роз-
будовувалась одна з найбільших і наймогутніших європейських 
держав – найдавніша держава українського народу з центром у 
Києві, що пізніше отримала назву Київська Русь»7. Вже навіть у 
першому томі «Історії України–Руси» М. Грушевський поставив 
собі наступне завдання – дати: «... образ історичного розвою 
життя українського народу або тих етнографічно-політичних 
груп, з яких формується те, що ми мислимо тепер під назвою 
українського народу»8, підкресливши, що для «тяглости й без-
перервности» українського національного життя та для наголо-
шення зв’язків нового життя з його старими традиціями він 
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використовує назву «Україна-Русь». Це відтворювало його ос-
новну ідею нової історичної схеми, в якій він  вживав терміни 
«українська держава», «українські племена» для висвітлення 
ранньої і середньовічної історії українського народу: «... по цій 
схемі укладаю я свою історію України–Руси»9.  

Опрацьована М. Грушевським теорія етногенезу східних сло-
в’ян, була ударом по великодержавній схемі історії «загально-
руської народності», запропонованій М. Карамзіним, М. Погоді-
ним, С. Соловйовим. Як твердження очевидне та безумовне, 
історик підкреслював у дослідженні «Звичайна схема» руської 
історії…» про те, що «київська держава», право, культура були 
утвором одної народності, українсько-руської, і Київський пе-
ріод перейшов не у володимиро-московський, з якого повинна 
вести свій родовід Московська держава і Російська імперія, а в 
галицько-волинський ХІІІ в., потім литовсько-польський ХІV–
ХVІ ст.»10 і далі акцентував: «Володимиро-московська держава 
не була ні спадкоємницею, ні наступницею Київської, вона 
виросла на своїм корені… Хоча Київська Русь й пересадила на 
великоруські землі форми суспільно-політичного устрою, право, 
культуру, вироблені історичним життям Києва, але на сій під-
ставі ще не можна включати Київську державу в історію 
великоруської народності»11. У зв’язку з тим, що в Росії схема 
М. Грушевського приховувалася, дослідник прийняв рішення 
розповсюдити її у країнах Західної Європи. Викладаючи курс 
історії України в Парижі, він провів перемовини щодо пуб-
лікації своєї схеми французькою, а пізніше й німецькою мовами. 
У 1904 р. М. Грушевський випустив українською мовою на 
сторінках збірника Петербурзької Академії наук «Статьи по сла-
вяноведению» – дискурс під назвою «Звичайна схема «Рускої» 
історії й справа раціонального укладу історії східного сло-
в’янства»12.  

Неординарність представленого нового стандарту історич-
ного розвитку східнослов’янських народів зводилася до того, що 
вона спрямовувала істориків до наукових досліджень історії 
кожного слов’янського народу окремо, на переміщення інтересу 
з історії Російської держави на історію народів. Пізніше основні 
переконання цієї схеми були розміщені у вступі до другого 
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видання «Очерка истории украинского народа»13, а також у 
третьому виданні першого тому «Історії України–Руси».14 Ця 
схема заклала основу теорії окремішності української народ-
ності, а відтак і самобутності  державності Київської Русі. 

Схема Грушевського, як зазначав Л. Винар15, яка будувалася 
на основі глибинного аналізу джерел до історії Київської Русі, 
стала національною схемою української історіографії, в якій 
стверджувалося, що культура та політичний розвиток ранньої 
Русі були українськими та автохтонними.  

Як відомо, представники радянської історіографії усіляко 
заперечували висновки М. Грушевського, звинувачуючи його у 
фальсифікації історії, який, мовляв, штучно та безпідставно 
намагався пристосувати історію Київської Русі лише до однієї 
України. І це нібито заважало йому справедливо оцінити 
справжній розвиток Київської Русі16. В тому чи іншому обсязі 
названі звинувачення відомого історика можна виявити в 
більшості наукових дослідженнях радянських істориків.  

Але й траплялися поодинокі випадки оборони «Звичайної 
схеми…» видатного вченого. Наприклад, Д. Багалій вважав пра-
вильною схему українського історичного процесу, розроблену 
та аргументовану М.С. Грушевським. Він також визнавав, що 
українська історія зобов’язана бути ізольованою від російської і 
виділятись характерною національною ідентичністю. Стосовно 
праці М. Грушевського «Історія України–Руси», то, на думку 
Д. Багалія, вона була першою узагальнюючою науковою працею 
з історії українського народу. Побіжно Д. Багалій висловлював 
сумніви щодо оцінки М. Грушевським Київської Русі як ви-
ключно української держави. Він допускав, що право на неї 
мають і росіяни, але в дещо меншій мірі, ніж українці.  

В інтерпретації М. Грушевського, «рання» Русь розглядалася 
як територія, що споконвічно була заселена праотцями українців – 
автохтонами. З часом наші прадіди підійшли до етапу фор-
мування найпростіших державних утворень, таких як Антська 
держава та трохи пізніше почали виокремлюватися княжіння 
окремих племен, зокрема полян, сіверян, деревлян, дулібів та 
інших. «Найбільш організованим і розвиненим з племен були 
поляни, навколо яких та їх політичного осердя – Києва, розта-
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шованого на перехресті торговельно-економічних, політичних і 
культурних зв’язків, що переживав стрімке піднесення як вій-
ськово-стратегічний і стольний град, поступово гуртувалася час-
тина інших племен колишнього Антського союзу, поєднуваних 
їх спорідненістю, спільними інтересами самозахисту і дедалі 
тіснішими внутрішніми зв’язками. Все це призвело до утво-
рення Києво-Полянської держави під назвою Русь»17. Такі ви-
сновки цілковито ґрунтуються на концепції М. Грушевського 
про автохтонність українського народу. 

Київська Русь характеризується не лише як країна давніх 
українців, але і як створена ними держава. Ця схема обґрун-
товувала самобутність, окремішність і безперервність історич-
ного буття українського народу та була покладена в основу 
фундаментальної «Історії України–Руси», що підтвердив її 
перший том, випущений у світ в 1898 р. у Львові. Вивчення 
Київської Русі як держави є дуже важливим для вчених в 
цілому, тому що дає змогу розкрити місце і ступінь розвитку 
держави, період завершеності суспільної структури східного 
слов’янства ІХ – початку ХІІ ст. в загальнокультурній еволюції 
українського народу, котру М. Грушевський дослідив у своїх 
працях до першої третини ХХ сторіччя.  

Особливість дослідження М. Грушевським Києво-Руської 
держави полягала в тому, що воно здійснювалося крізь призму 
діяльності народних мас і розвитку культури, що й давало 
можливість вченому ухилитися від необхідності штучно відді-
ляти вказані елементи від багаторівневого й надто різнопла-
нового цілого, давало право підтвердити не лише практику, а й 
теорію і висвітлити низку подій шляхом аналізу багатогранних 
досягнень різних наук.  

На основі творчого осмислення джерельних матеріалів 
М. Грушевський змоделював Київську Русь як європейську 
державу з високим рівнем організації влади, правової системи і 
культури. Він підійшов до її розгляду в контексті суспільного 
поступу української народності, фундамент якої української 
народності та її державності був закладений ще до Київської 
Русі. В статті, присвяченій пам’яті першого ректора Київського 
Університету М. Максимовича, він писав: «Коли я… брав 
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сміливість договорювати сі тези до останнього слова, проти-
ставляючи віками усвяченій російській схемі Східного Сло-
в’янства – Московсько-династичній – схему, надиктовану реаль-
ними взаємовідносинами східнослов’янських народностей; коли 
я трактував Київську добу української історії і позволив собі 
називати Ярославів і Мономахів українськими князями, я тільки 
назвав поіменно ті тези, ті погляди, ті зіставлення, які давав сей 
наш ректор і після нього розвинули великі продовжувачі його 
діла – Костомаров, Антонович, Драгоманов»18.  

Працюючи над багатотомною «Історією України–Руси», го-
туючи до друку «Жерела до історії України-Руси», вчений 
вийшов на нове розуміння етногенезу українського народу, яке 
ґрунтувалося на пріоритетній ролі території у цьому процесі. 
Відомо, що наукові погляди М.С. Грушевського знайшли най-
більш повне відображення у багатотомній «Історії України – 
Руси» – першому фундаментальному викладі історії україн-
ського народу з найдавніших часів і до середини ХVІІ ст. 
Широка джерельна база, врахування висновків своїх поперед-
ників, а також використання матеріалів суміжних галузей наук – 
археології, лінгвістики, соціології, фольклору, дали можливість 
автору створити багатогранну далеко не однозначну, але разом з 
тим цільну наукову концепцію історії одного із східносло-
в’янських народів – українського.  

М. Грушевський розпочинає виклад історії українського на-
роду з з’ясування і визначення конкретних меж, у яких наш 
народ проживав під час написання багатотомної «Історії Ук-
раїни–Руси». У часи М. Грушевського Україна входила до скла-
ду двох іноземних держав: Росії та Австро-Угорщини. На 
окресленій вченим території український народ перебував у 
більшій спільноті і не мав переважаючих «іноплемінників». 

М. Грушевський наголошував, що саме поселенням на озна-
ченій території розпочав свій історичний шлях український 
народ. Під впливом території, її культурних особливостей та 
процесів закінчується об’єднання племен самостійної етногра-
фічної цивілізованої одиниці, названої українським народом19. 
Родючі безкраї землі, на яких розквітала українська нація, 
постійно були об’єктом заздрощів сусідів. Якраз географічні 
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властивості території трагічно визначили майбутню політичну 
долю українського народу і фатально визначили хід його куль-
турного і національного життя20. 

Основною рисою цього уривку авторського аналізу над по-
чатком та майбутньою долею Київської держави є їх поглиблена 
науковість. Ґрунтовне опрацювання вітчизняних літописів, кри-
тичний розгляд інших джерел дали змогу М.С. Грушевському 
поставити під сумнів абсолютизацію норманської теорії поход-
ження Русі. Держава, на думку вченого, виникла у слов’ян на 
власному історичному ґрунті (водночас історик не заперечує 
«служібного значіння» варязького елемента « в процесі будови 
сієї держави»)21. 

М. Грушевський по суті першим виступив з концепцією, за 
якою родоначальницею Київської держави була південна група 
східних слов’ян – предків українського народу, на землях яких 
вона й була створена. Серед тих племен, із яких сформувався 
руський (український) народ, переважали поляни. «Русь – це 
земля полян, – писав він, – русини – це поляни передовсім, хоч в 
ширшому значенні се ім’я обіймало в ХІ–ХІІ ст. всю Україну, а і 
все східне слов’янство, зв’язане київськими князями в одну 
державу, під іменем Русі протиставлялося теж часом іншим 
політичним організмам»22. За його ж словами: «…державний 
елемент не прийшов ззовні, а розвинувся в історичних умовах 
життя самої полянської общини».23 Історик аргументовано до-
вів, що створення Києво-Руської держави – це закономірний і 
об’єктивно обумовлений результат історичного розвитку схід-
них слов’ян. Разом з тим, аналізуючи життя східнослов’янського 
світу і його роль у справі конституювання власної державності, 
М. Грушевський слушно надавав першість появі та розвитку 
міст. «Творчим… елементом у політичній організації й полі-
тичних відносинах сих часів, – пише вчений, – стало перед усім 
городське життє, городські відносини»24. 

Не оминув М. Грушевський і походження термінів «Русь», 
«руський», зазначивши, що ніколи до московських земель вони 
не відносились. Він довів, що назви «русь», «руський» були 
присвоєні російськими правителями, які апелювали до динас-
тичних зв’язків із київською династією25. Назва «Русь» закрі-
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пилася на Московщині лише в ХІІІ столітті після розгрому 
монголами Києва і з часом прийнялася представляти собою 
Росію. Осердям же слов’янського життя на фінських землях 
була річка Вєлікая в Новгородській області, звідки слов’янське 
плем’я, що жило там, одержало назву «вєлікороси», яка згодом 
розповсюдилася та набула загальної назви для росіян і, як на-
слідок, українців місцями почали уникати при самоідентифікації 
назви руський народ.  

Продовжуючи розгляд заявленої теми, варто зазначити, що 
початок державного життя України М. Грушевський датував  
VІІ ст. і пов’язував із розвитком торгівлі: «…торговельні кара-
вани потребували збройної охорони від напасників на сухо-
дільному шляху та на Дніпрі, а дати таку охорону могла тільки 
певна організація. Тут у торговельних містах з’являються воєнні 
вожді – князі з дружинами. З другого боку, утримання дружин 
вимагало війни, яка давала здобич. Так з розвитком торгівлі у 
VІІ ст., навіть VІ ст., починає зав’язуватись державне життя. 
Серед найманих дружин могли бути й скандинави, що їх нази-
вали у нас варягами»26.  

М. Грушевський також відзначав, що краї і племена Русі з 
самого початку, рівно як і майбутньої Київської Русі, були 
зв’язані з Києвом різноманітними способами27. Історик наголо-
шував, що вже в другій половині IX ст. великий торговий шлях 
«з варяг в греки» повинен був перебувати під владою київських 
князів. Їм зобов’язані були коритися племена і міста на ньому, 
завойовані і очолені київськими князями, об’єднані з Києвом 
завдяки союзу або такі, що перебувають під управлінням Києва. 
Князівська династія, в свою чергу, брала в свої руки, що ведуть з 
Києва до північних земель. За досить тривалий час під керів-
ництво київських князів потрапили і торговельні шляхи з Києва 
на схід, в закаспійські землі28. Окрім торгових справ, князі мали 
свої інтереси в землях як ближніх, так і дальніх від Києва 
племен. Спільно з народами під владу київських князів потрап-
ляли і їхні території. 

Ведучи мову про заснування Русі, як держави, М. Грушев-
ський приділив основну увагу місту Києву – значному торго-
вельному багатому місту, найбільш поважному на величезній 
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території, підконтрольній державній структурі Русі. Київ роз-
містився на межі Полянської землі, на вузькому клині, між 
сіверянами і древлянами29. За словами історика: «Протягом ІХ і 
на початок Х віку Київ опанував уже майже всю територію, що 
входила потім в склад Руської держави. Всї східно-слов’янські 
племена, з деякими фінськими сусідами на півночи, тим чи 
иньшим способом залежали вже від нього»30.  

Київ став центром і організатором заснування Руської дер-
жави та розширення кордонів підконтрольних йому земель: 
«Київ став вихідною точкою нової державної організації, се 
було зовсім природно. Він був найбільшим торговельним і 
найбагатшим містом на цілім просторі тієї пізнїйшої Руської 
держави»31.  

М. Грушевський усвідомлював, що літописна інформація 
була недостатньою основою для дослідження такого важливого 
процесу як організація комплексу земель держави, оскільки 
джерелах було обмаль відомостей про події за часів князювання 
Олега та Ігоря. На думку ж самого М. Грушевського, до джерел 
потрібно відноситися з обачливою недовірою, аналізувати їх, 
відшукувати зерно правди: «…Так оповідає оден з лїтописцїв, 
що переробляв найстаршу київську лїтопись… Лїтописець опо-
відав наздогад, богато чого не   знаючи: не знав навіть, що Олег 
був князь київський, а не воєвода Ігорів. Як же можна вірити 
йому на слово, коли він оповідає, що Аскольд і Дир були 
варязькі ватажки, або що Ігор був син якогось новгородського 
князя з варязького роду, покликаного Новгородцями…, – і 
радить (М. Грушевський), що – краще признати ся собі, що не 
знаємо чогось напевно як воно було, аніж оповідати за правду 
чужі вигадки»32.  

Державу Київську Русь М. Грушевський зображував у широ-
кому загальноісторичному контексті. Зазвичай, через опис жит-
тя і діяльності перших київських князів, а згодом Олега, Ігоря, 
Ольги, Святослава. Вчений вивчав внутрішню і зовнішню полі-
тику Русі, її стосунки з сусідніми племенами, Візантією, Хазар-
ським каганатом, досліджував боротьбу зі Степом. Затяжний і 
проблематичний період утворення відмінних рис Київської Русі, 
як держави слов’ян, закінчився, на думку М. Грушевського, в 
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епоху князювання Володимира (980–1015). «Ми бачили... Воло-
димира, – пише вчений, – в ролі політика, державного мужа в 
повнім значінню цього слова – одного з видатніших і то не 
тільки в нашій історії. Протягом кількох років він відбудував 
розсипану руську державну систему. Він, далі, зв’язав сю слабко 
злучену систему земель династичним зв’язком, і се значно 
зміцнило її в порівнянню з попередніми часами»33.  

Визначне місце у державотворчих процесах на українських 
землях історик відводив прийняттю християнства і ролі в цьому 
Володимира. Він вказував на тривалість цього процесу, котрий 
зовсім не закінчувався всенародним обрядом хрещення 988 р. 
Християнізація Русі тривала багато десятиліть як перед 988 р., 
так і після. Цей процес охоплював різноманітні прошарки сус-
пільства та мав відношення і до київського княжого роду. 
Науковець показав широкий діапазон впливів нової релігії на всі 
сторони життя давньоруського суспільства. «Християнство було 
найважнішою складовою частиною візантійської культури, в 
певній мірі – і державного укладу Візантії, тож зближаючись до 
Візантії, запозичаючи від неї її інституції, її культуру, було 
зовсім природним і логічним – приподобитись до неї і в сім 
многоважнім моменті, прийняти християнство. Бачучи в Воло-
димирі визначного політика, трудно припустити, щоб він не 
розумів, бодай в якійсь мірі, яке многоважне політичне значіннє 
буде мати розповсюдненнє з княжої руки серед народів його 
держави з їх різнорідними, але примітивними, слабо вироб-
леними формами, міцною ієрархією, релігії, що мусила б опи-
ратись, як на свою підпору, на княжу власть і зв’язувати новим 
культурним узлом різнорідні народи і області його держави»34. 
Цей вислів М.С. Грушевського став методологічною засадою, 
яка пронизує всю працю, присвячену суспільно-політичному 
розвитку Київської русі або характеристиці історико-культур-
ного процесу того часу35. 

З приходом Володимира до влади почалася нова доба в усіх 
галузях суспільного життя: політики, релігії, культури: «Часи 
Володимира Святого, чи Великого, – писав М. Грушевський, – 
були кульмінаційною точкою процесу будови, завершенням, так 
би сказати, механічної еволюції процесу утворення давньої 
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Руської, Київської держави»36. До когорти талановитих держав-
них діячів історик відносив й велику княгиню Ольгу, яка, за 
його висловом, сильною та зручною рукою держала державну 
систему й не дала їй ослабнути ні розвалитися37.  

Важливу роль у зміцненні та розбудові Київської Русі як 
держави українського народу М. Грушевський відводив іншим 
правителям, зокрема Ярославу Мудрому і його наступнику – 
Володимиру Мономаху. 

Не обійшов дослідник аналізу причин та мотивів занепаду 
Київської Русі. До них він відносив як політичні (утворення 
нових князівських осередків), так економічні та колонізаційні 
процеси, що огорнули Подніпров’я, переорієнтували розвиток 
напрямів торгівлі, призвели до відселення мешканців: «Те, що 
колись було вповні реальною державною звязею переходило на 
свідомість певної спільної політичної традиції, спільного права, 
спільної релігії, спільної культури. Розвій сього партикуляризму 
тільки в части стримували впливи більших державних центрів: 
старого Києва і молодших: Володимира (на Клязьмі) і Галича; 
лучили часом поодинокі землі політичними зв’язками, але не 
могли спинити розвою сього процесу: він розвивався далі, коли 
переривалися й ослаблялися концентраційні впливи там, куди 
вони сягали, і ріс неустанно там, куди вони не доходили»38. 

Але наскільки б могутньою не була князівська влада, Київ-
ська Русь через тривалий час розпалася. Вчені не володіють 
кінцевою відповіддю на причини падіння Київської держави. 
Поміж них вони називають і могутність держави, яка побіжно 
була і осередком слабкості, і широченні територіальні мас-
штаби, разом з цим поширення складних зовнішньополітичних 
проблем та ін. Окрім того, поступова феодалізація давньору-
ського суспільства стрімко вели країну до провалу. Боярство, 
зміцнивши свої політичні позиції, було зацікавлене лише в по-
дальшому примноженні своїх статків, вторили їхнім інтересам і 
місцеві князьки, що багатіли коштом своїх сусідів. Таким 
чином, Київська Русь перетворилася на державу з багатьма 
окремими центрами, що були пов’язані між собою лише тра-
диціями та династичними зв’язками. Вже розпочинаючи сере-
диною ХІІ ст. країною керувала група найвпливовіших князів, 
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виносячи свої рішення на засіданнях з’їздів. Попри невтихаючу 
ворожнечу поміж князями, руське населення не втрачало своєї 
самобутньої культури, єдиних законодавчих зводів та центра-
лізованої релігійної організації. Незважаючи на всі недоліки 
феодальної роздробленості, в цілому, це був все таки прогре-
сивний поступ в історичному розвитку даного державного утво-
рення і як результат, давньоруська держава «стала важливим 
чинником» і заразом була наслідком піднесення та процвітання 
українського етносу.  

Підсумовуючи, варто ще раз наголосити, що М. Грушевський 
розглядав утворення Києво-Руської держави у нерозривному 
зв’язку з етногенезом українського народу. На його думку, 
народ творить державу, покликану захищати  його інтереси і 
сприяти розвиткові. Українська народність виросла з автохтон-
ного населення України, яке проживало на сучасних землях від 
найдавніших часів, і створило могутню державу – Київську 
Русь. Руси в ХІІ ст. прийняли нову назву – «українці» і держава 
формувалася як українська.  

Отже, розглянувши наукові праці вітчизняних істориків, до-
ходимо висновку, що М. Грушевський виводив початки україн-
ського етносу з часів Києво-Руської держави. Вона зуміла 
встояти наперекір важким випробуванням долі і згодом розви-
нутися в українську націю, свідченням чого стала Визвольна 
війна середини ХVІІ ст. і утворення Козацько-гетьманської 
держави. В ході безкінечних політичних репресій українська 
національна ідентичність піддавалася руйнуванню, але зуміла 
вистояти. Ціною великих втрат українці зберігали свою прив’я-
заність до рідної землі, мови, віри, народних звичаїв, тради-
ційних занять і т.д. І, як наслідок, у результаті національно-
державницьких устремлінь, у 1991 р. вони довели свою спро-
можність досягти довгоочікувану самостійність, відновивши 
незалежність України. 
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УДК 930.1:94(447) «Боровой» 
 

Михайло Гаухман 
 

«ЖИТТЯ ЯК ВОНО Є»:  

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ  

І МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ САУЛОМ БОРОВИМ 

ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЄВРЕЙСТВА 

ХVІІ–ХVІІІ ст. 
 
 
Від кінця 2012 р. на сторінках «Українського історичного 

журналу» триває дискусія про концептуальні засади створення 
синтетичної багатотомної історії України, що стала б сучасним 
відповідником радянських багатотомних видань під назвою 
«Історія Української РСР»1. Більшість учасників дискусії вихо-
дить із необхідності «переписати» метанаратив української 
історії, деконструювавши цей процес занепадів-і-відроджень 
української етнонаціональної спільноти. Однак виникає проб-
лема «вписування» в новий метанаратив, чи сукупність нара-
тивів, окремих історій різних етнокультурних спільнот, щоб у 
підсумку отримати бажану «суму досвідів» колективних суб’єк-
тів історії України2. 

Незадовго до цієї дискусії, в збірнику «Лабораторія трансна-
ціональної історії», австрійський історик Андреас Каппелер 
звернув увагу на контроверсійні сюжети українського історич-
ного процесу, насамперед – на повстання під проводом Богдана 
Хмельницького, адже саме Хмельниччина набула роль каменя 
спотикання для української, російської, радянської, польської та 
єврейської історичної науки й історичної пам’яті3. Загалом 
проблема місця єврейства в ранньомодерній українській історії, 
як невід’ємної складової частини історичної дійсності ХVІІ–
ХVІІІ ст., була вперше порушена одеським істориком Саулом 
Боровим (1903–1989 рр.)4. 
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І 
 
Спадщина С. Борового вже була об’єктом досліджень в 

українській історіографії. Кандидатську дисертацію про його 
наукову творчість захистила Наталія Чермошенцева. Вона ре-
тельно вивчила біографію Саула Яковича, етапи та напрями 
його наукової роботи, але залишила поза увагою соціокультурні 
умови та методологічні засади його досліджень5. Аналогічне 
значення має спільна біоісторіографічна розвідка Віталія Анд-
рєєва і Наталії Чермошенцевої, в якій автори не обмежилися 
біографічним нарисом і стислим розглядом проблематики одесь-
кого історика, а спробували накреслити психологізований порт-
рет С. Борового, як людини високої культури, якого цілком 
слушно називали просто «професор»6. Зауважимо, що ми не 
вважаємо за доцільне «українізувати» прізвище вченого, як 
зробили В. Андрєєв і Н. Чермошенцева, та перекладати «росій-
ське» Боровой на «українське» Боровий, а у своїй статті зали-
шимо його прізвище незмінним – Боровой. 

Завданнями нашої статті є визначення соціокультурних кон-
текстів і методологічних принципів роботи С. Борового над 
тематикою історії українського єврейства ХVІІ–ХVІІІ ст. Для 
цього нам потрібно з’ясувати, по-перше, причини звернення 
історика до україноюдаїки, по-друге, шляхи розробки постав-
лених ним наукових проблем, по-третє, соціокультурні кон-
тексти наукової творчості історика. 

Подібні завдання для історіографічних досліджень ставили 
сучасні науковці, – дніпропетровець Володимир Ващенко й кия-
нин Олексій Ясь, – при вивченні наукової спадщини україн-
ських істориків середини ХІХ – середини ХХ ст. Ці праці по-
слугують нам за приклади здійснення біоісторіографічних до-
сліджень, в яких основна увага приділена методології (або 
методологіям) історичних студій. 

Темою двох монографій В. Ващенка став зв’язок між осо-
бистістю й науковою творчістю Михайла Грушевського7. Дніп-
ропетровський історик, по-перше, прослідкував індивідуальне 
становлення Михайла Сергійовича яко «патріарха» – своєї долі, 
своєї сім’ї, своєї науки та своєї нації8, по-друге, вказав на вибір 
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ним «модних» методологій межі ХІХ–ХХ ст. (скептицизму, 
соціологічного позитивізму, генетичного методу, понятійного 
апарату термодинаміки, тощо), які уможливили утвердження 
М. Грушевського як провідного науковця свого часу та автора 
українського метанаративу9. Найбільша заслуга В. Ващенка, на 
наш погляд, полягає в установленні залежності концептуального 
підґрунтя наукової роботи від особистості історика, який праг-
нув завоювати своє «місце під сонцем» у науці та суспільстві. 

Статті О. Яся, що стали основою його двотомної моногра-
фії10, присвячені доробку українських істориків минулого, їхнім 
концепціям, методам і стилю. З-поміж його статтей для нашої 
праці важливою є розвідка про «пізнього» Пантелеймона Ку-
ліша, який перейшов від романтизму з його оспівуванням етно-
національної історії – до позитивізму, що передбачає розгляд 
суспільства як складного утворення – «соціального організму»11. 
Подібний перехід від «простого» до «складного» бачення сус-
пільства зробив, як ми покажемо далі, і С. Боровой. В іншій 
статті О. Яся показано «переписування» Матвієм Яворським – 
загалом штучне та схематичне – доробку «народницької» істо-
ріографії з позиції довоєнного радянського марксизму12. А в той 
час марксистом став і С. Боровой, але, на відміну від «істориків-
марксистів», він дотримувався норм і стандартів професійної 
історіографії. 

 
ІІ 

 
Мотиви переходу С. Борового до вивчення історії євреїв в 

Україні, за його спогадами, були як зовнішніми, так і внут-
рішніми13. Однак при дальшому викладі науковець не пояснив, 
які саме чинники були для нього зовнішніми, а які – внут-
рішніми. Відзначимо, що наші попередники не розкрили поділ 
між зовнішніми та внутрішніми чинниками наукової творчості 
С. Борового. В згаданій вище статті В. Андрєєва і Н. Чермо-
шенцевої вказано, що до розробки цієї проблематики С. Боро-
вого «спонукала ціла низка обставин, у тому числі недослід-
женість в історичній науці єврейської проблематики загалом та 
ролі євреїв в історії України, проблем єврейсько-українських 
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взаємин зокрема»14. Однак далі у статті йдеться винятково про 
«зовнішні чинники» творчості Саула Яковича. У своїй одно-
осібній статті Н. Чермошенцева навела ті ж самі причини звер-
нення С. Борового до історії українського єврейства, що і в 
статті, написаної спільно з В. Андрєєвим, але не згадала ані про 
«зовнішні», ані про «внутрішні» обставини вибору істориком 
нової проблематики досліджень15. 

Для з’ясування цих зовнішніх і внутрішніх чинників нам 
варто звернутися до його опису роботи над монографією про 
єврейську землеробську колонізацію ХІХ ст.16 С. Боровий згаду-
вав у своїх споминах, що «пробудження інтересу до колоніза-
ційної теми було викликано певними зовнішніми обставинами». 
До «зовнішніх обставин» належали, по-перше, ініціатива пере-
селити частину єврейського населення колишньої «смуги осі-
лості», містечкових торговців і ремісників, до сільської міс-
цевості з метою залучення їх до сільськогосподарської праці. 
Спроба «єврейської колонізації» мала величезне символічне зна-
чення, позаяк означала розрив зі «старорежимним» містечком17. 
Ця спроба мала історичний прецедент у намірах російських 
чиновників та єврейських просвітників переселити частину єв-
реїв «на землю» в першій половині ХІХ ст.18 Другою «зовніш-
ньою обставиною» стала пропозиція молодому історику з боку 
Соломона Шапіро, – громадського діяча, який співпрацював із 
закордонними єврейськими товариствами щодо питань колоні-
зації, – зайнятися історією колонізації ХІХ ст., за що той по-
обіцяв сплатити гонорар. 

Отже, «зовнішніми обставинами» наукової творчості для 
С. Борового був «соціальний попит», тобто соціально-полі-
тичний контекст наукової творчості. Тоді постає питання: що 
було для С. Борового «внутрішніми чинниками»? Відтак нам 
знову доведеться гортати сторінки його мемуарів у зворотному 
порядку. 

Говорячи про початок своєї архівної роботи, С. Боровой від-
значив, що перед архівістами були відкриті «величезні мож-
ливості» для дослідження тематики революційного руху, яка 
вважалася за «актуальну та цікаву», на відміну від «єврейської 
проблематики», що за неї взявся молодий історик. У даному разі 
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«актуальність і цікавість» проблеми належали до «зовнішніх 
обставин», а до «внутрішнього чиннику», що домінував у 
творчості науковця, належав, як ми це назвемо, особистий ін-
терес. Річ у тім, що С. Боровой вказав на домінування «націо-
нально-єврейської точки зору» у сімейній атмосфері та згадав 
про власну участь у діяльності єврейських громадських і куль-
турних товариств. Звідси випливає, що залученість до «єврей-
ської справи» визначила наукові інтереси С. Борового, як його 
особистий інтерес, а решта чинників – належала до «зовнішніх 
обставин». 

Повернемося до причин звернення науковця до україно-
юдаїки. Першим чинником він назвав «усвідомлення, що ця 
тема недостатньо розроблена в науці». На підтвердження цього 
висновку він згадав історіографічний внесок Юлія Гессена 
(1871–1939 рр.), Саула Гінзбурга (1866–1940 рр.), Сергія Цин-
берга (1873–1939 рр.), Іллі Галанта (1867–1941 рр.) і Товія Гей-
лікмана (1873–1948 рр.). Історіографічний чинник був, нагада-
ємо, «зовнішнім». Адже, як ми вказували вище, «актуальність і 
цікавість» проблеми належали до «зовнішніх обставин» нау-
кової роботи С. Борового. До того ж другий чинник, про який 
далі згадано у споминах, він назвав «другим зовнішнім пош-
товхом», а значить – недостатня розробленість проблеми була 
все-таки «першим зовнішнім поштовхом». 

А цим другим зовнішнім чинником стало звернення до 
С. Борового з боку Олександра Рябініна-Скляревського (1878–
1942 рр.). Він досліджував архів Коша Запорізької Січі, вияв-
лений іще Аполлоном Скальковським (1808–1899 рр.). Олек-
сандр Олександрович знайшов документ, написаний єврейським 
письмом. Він дав почитати цей документ молодому колезі, а той 
встановив, що знайдений документ написано українською мо-
вою та складено єврейськими купцями з Умані, які торгували із 
Січчю. Про подальшому викладі Саул Якович прямо не вказав 
на «внутрішні чинники» переходу до україноюдаїки. Але він 
навів промовистий пасаж, що його варто процитувати цілком: 

«Мої заняття проблематикою історії євреїв на Україні неми-
нуче підводили до дослідження та витлумачення найбільш тра-
гічної глави, яка в існуючій традиції йменувалася “хмельнич-
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чина”, що, – так само, як і “гайдамаччина”, – назавжди запа-
м’яталась як час звірячого винищення євреїв. Це, звісно, не 
можна була заперечити, і це затуляло решту. Але чи можна було 
тлумачити “хмельниччину” тільки як грандіозний “погром”?  
І для мене річ була зовсім не у цьому. Офіційна історія України 
та СРСР визначала цей період як справедливу національно-
визвольну війну народи, що привела в кінцевому рахунку до 
об’єднання двох “братських народів” і т. под. Єврейські аспекти 
теми були зовсім замовчувані. Це дуже “спрощувало” картину. 
Подібне триває по сьогоднішній день [курсив наш. – М. Г.]». 

У наведеному фрагменті йдеться про два принципові мо-
менти, які пояснювали необхідність «переписування» узвича-
єних історичних наративів. По-перше, трагічні сторінки єврей-
ської історії ХVІІ–ХVІІІ ст. вимагали нових досліджень, позаяк 
неможливо було «тлумачити “хмельниччину” тільки як гранді-
озний “погром”». По-друге, офіційна історіографія ігнорувала 
«єврейські аспекти» цієї сторінки української історії. У виді-
лених нами моментах ідеться не про соціальний попит, сус-
пільний контекст, кількість і якість історичних праць, а про 
історіографічні образи, що ізсередини впливають на історіо-
писання. Саме тому ми вважаємо, що у цьому фрагменті було 
охарактеризовано «внутрішній чинник» наукової роботи С. Бо-
рового: подолання суперечностей між історіографічними уяв-
леннями та історичною дійсністю. 

Спробуємо перевірити наш висновок на іншому прикладі 
вивчення С. Боровим суперечностей минулого. В історика була 
мрія, – що так і не була здійснена і про яку він навіть не згадав у 
мемуарах, – написати монографію про єврейського лжемесію 
Сабатая (Шабтая) Цві (1626–1676 рр.). Він поділився своєю 
мрією зі старшим колеґою, С. Цинбергом, у листі від 1931 р.: 

«Я розпочинав свої заняття єврейськ[ою] історією міркуван-
нями над проблемою єврейського середньовічного духу. Тоді ж 
замислив велику працю про Сабатая Цеві, – для якої я всякчас 
щось робив, в останні роки, – на жаль, – зовсім мало, підбираю 
матеріал. – Цеві я прагну розглянути, як своєрідну історичну 
матеріалізацію багатовікової ідеологічної підготовки; як тра-
гічне й парадоксальне зіткнення життя, як воно є (економіка, 



 261

політика, будні…) зі світом ідей… Я ще не полишив надію, що 
коли-небудь напишу цю книжку. Але вона має бути результатом 
дуже великої роботи [курсив наш. – М. Г.]»19. 

Припускаємо, що причиною «мовчання» С. Борового було те, 
що задум залишився задумом: жодної його публікації про 
Сабатая Цві нам невідомо. Однак звернення уваги на важливу 
проблему зв’язку між сабатіанством («світом ідей») та його 
епохою («життям, як воно є») вказує на амбітність молодого 
історика. До речі, видатний російсько-єврейський історик Семен 
Дубнов розпочав свою наукову кар’єру із дослідження біографії 
наступного лжемесії – Якова Франка (1726–1791 рр.)20. Напевно, 
релігійна проблематика у сфері юдаїки була чи не найбільш 
«респектабельною» для науковців наприкінці ХІХ – в першій 
половині ХХ ст. Тож якби С. Боровой утілив свій задум, він 
претендував би на роль одного з провідних фахівців з юдаїки, 
можливо, не тільки в загальнорадянському масштабі. 

Як випливає з процитованого фрагменту, в біографії Сабатая 
Цві С. Борового приваблювала суперечність між «життям як 
воно є» та «світом ідей». Якщо проводити аналогію, в до-
слідженні українського єврейства науковця цікавило зіткнення 
між «життям як воно є» з його маловивченими «єврейськими 
аспектами» та «світом ідей», тобто «традиційними» історич-
ними наративами та міфологіями. Так протиріччя ставали ру-
шієм особистого інтересу історика – «внутрішнім чинником» 
його студій. 

Процитований фрагмент ставить питання про зв’язок між 
епохою Сабатая Цві та Хмельниччиною, або – у сучасній ук-
раїнській історіографії – початком Української революції 1648–
1676 рр. Адже появу цього лжемесії в історіографії, – як у 
відомій С. Боровому21, так і в пізнішій22, – пов’язують із осмис-
ленням катастрофічного для єврейства 1648 р. У цьому ж листі 
С. Боровой опосередковано вказав на зв’язок між сабатіанством 
і Хмельничииною. Адже історик згадав у наступному – за на-
веденою цитатою – абзаці про свою розвідку щодо євреїв Ліво-
бережної України ХVІІ–ХVІІІ ст., тобто часів лжемесій Сабатая 
Цві та Якова Франка: 

«Нещодавно я закінчив невеличкий нарис з історії євреїв на 
лівобережжі України ХVІІ–ХVІІІ ст. Не думаю, що б його добре 
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прийняли і навіть боюся звинувачення в… антисемітизмі. Але 
вважаю, що давно пора писати суворо й точно (без солодку-
ватості) про суворі та складні речі. Якщо складуться сприятливі 
обставини (в мене особисто на це мало сподівань), то я роз-
махнусь і напишу курс історії євреїв на Україні. Це дуже важка – 
в усіх відносинах – тема»23. 

Як бачимо, проблема «вписування» євреїв в українську істо-
рію, тобто переходу від «історії євреїв на Україні» до, говорячи 
сучасною мовою, історії українського єврейства, здавалася 
С. Боровому справою безперечно важкою, зате гідною молодого 
й доволі амбітного історика-реформатора. Адже він прагнув 
переглянути доробок попередніх істориків, котрим не вистачало 
«суворості й точності» в дослідженні «суворих і складних 
речей». 

Отже, «внутрішнім чинником» розробки С. Боровим історії 
українського єврейства ранньомодерної епохи була суперечність 
між наявними уявленнями та відомими фактами. А обрана 
Саулом Яковичем проблематика випливала з його роботи над 
монографією про Сабатая Цві, що неминуче вимагало вивчення 
«єврейських аспектів» Української революції середини ХVІІ ст. 

Визначення «внутрішніх чинників» наукової творчості С. Бо-
рового, себто мотивації історика, необхідно, зокрема, для уник-
нення ідеологізації його спадщини. Так, сучасний ізраїльський 
науковець Йоель Раба назвав марксистські висловлювання зі 
статтей одеського історика 1930-х рр., що їх ми розглянемо 
нижче, «потоком слів, які доводять вірність дослідника припи-
саній лінії історичного аналізу»24. Звісно, ми не можемо пого-
дитись із Й. Рабою. Якщо С. Боровой і «зловживав» марк-
систською риторикою, то це зовсім не означало, як ми покажемо 
далі, що «насправді» він не поділяв засад радянського марк-
сизму. Саме радянський марксизм, у своєму історіографічному 
вимірі, дозволив Саулу Яковичу реалізувати «внутрішні чин-
ники» його наукової роботи, його особистий інтерес до ревізії 
україноюдаїки. 

Але тут постає нове питання: чому для історика, за його 
спогадами, «вододілом» у «науково-літературній роботі» став 
«приблизно» 1930 рік: «ті події на ідеологічному фронті, які, 
мабуть, можна назвати “культурною революцією”»? Або сфор-
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мулюємо питання інакше: як «культурна революція» спри-
чинилася до переосмислення С. Боровим історії українського 
єврейства? 

 
ІІІ 

 
Володимир Ленін у 1923 р. назвав «культурною революцією» 

процес перевиховання народних мас, спрямований на будів-
ництво «соціалістичної країни» шляхом діалектичного зв’язку 
культурного та матеріального поступу25. Переформулюємо ос-
танню фразу словами С. Борового: діалектичного зв’язку між 
«життям як воно є» та «світом ідей». Однак вираз «культурна 
революція» позначив радянську гуманітарну політику 1930-х рр., 
а 1920-ті рр. були часом здійснення іншого курсу, що теж 
уплинув на творчість С. Борового. 

Стаття В. Леніна побачила світ одразу після проголошення на 
ХІІ-му з’їзді РКП(б) політики «коренізації» – культурного двій-
ника «нової економічної політики». Засади нової культурної 
політики 1920-х рр. проголосив на з’їзді народний комісар  
у справах національностей Йосиф Сталін26. «Фактична нерів-
ність» неросійських націй, на яку вказав доповідач і з якою 
покликана була боротися нова політика, уважалася за «болісну 
спадщину» від епохи «царату та буржуазії»27. Для зміни ста-
новища Й. Сталін запропонував бюрократичні заходи, які стосу-
валися роботи партійних функціонерів і державних службовців: 
поширити використання місцевих мов, надати місцевим кадрам 
представництво в органах партії/держави та утворити загально-
союзний орган у справах національностей28. Тож головним на-
слідком ХІІ-го з’їзду було визнання нації як об’єкта радянської 
політики, не менш придатного для політичних маніпуляцій, ніж 
клас29. Так клас і нація стали двома характеристиками радян-
ського громадянина, а значить двома інструментами соціальних 
експериментів революційної влади. 

Дійсність пішла далі від слів Й. Сталіна, адже бюрократичні 
методи були лише початком процесу (пере)творення національ-
них культур. «Коренізація» призвела до здійснення «націона-
лізації» неросійських народів Радянського Союзу шляхом вихо-
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вання нових кадрів з-поміж представників цих народів30. Нові 
кадри з’являлися не лише для розбудови партійного та дер-
жавного апарату, щоб радянська влада презентували себе як 
«народна влада», а і в царинах виробництва, освіти та культури. 
В гуманітарній сфері «коренізація» означала апеляцію до «на-
ціональних особливостей», а відтак – до місцевих символів і 
цінностей, себто до традиції, яка зазнавала переробки та винай-
дення з боку провідників модерної епохи. 

Міжнаціональні відносини доби «коренізації» були афорис-
тично описані американським істориком Юрієм Сльозкіним за 
допомогою метафори комунальної квартири. В ній кожен народ 
мав свою кімнату, але росіяни не мали власної кімнати, зате, 
будучи панівним народом, контролювали кухню, коридор і ван-
ну кімнату31. Науковець не вказав на місце євреїв у комунальній 
квартирі. Однак у цій моделі представники радянських еліт 
єврейського походження, до яких без сумніву належав і С. Бо-
ровой, мали бути заодно з росіянами, а «містечкові євреї»32 
мали, принаймні, власний кут, з якого молодь прагнула вир-
ватися до великого та світлого коридору33. А нове життя по-
требувало нової науки. 

Як період «коренізації» позначився на наукових пошуках 
С. Борового? «На першому етапі [до 1930 р. – М. Г.] мої пошуки 
й знахідки, публікації і виступи, – згадував одеський історик, – 
майже цілком були присвячені єврейські проблематиці». Тож 
інтереси молодого історика відповідали установці «коренізації» 
на піднесення національних культур неросійських народів Ра-
дянського Союзу. Однак перший етап його творчості мав і 
власні методологічні особливості. Тоді науковець займався 
переважно архівною роботою. Звідси випливає, що його пошуки 
полягали здебільшого у введені до наукового обігу нових дже-
рел та опрацюванні нової фактичної інформації. Результатом 
цього стала перша монографія С. Борового про єврейську коло-
нізацію та статті про маловідомих на той час єврейських 
літераторів і просвітників другої половини ХІХ ст. – Аркадія 
Ковнера, Осипа Левнера та Ізраїля Аксенфельда. 

Наполегливий пошук С. Боровим нових джерел і фактів від-
повідав створенню нових наукових інституцій, в яких він пра-
цював у 1920-ті рр., та культурному піднесенню й національ-
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ному конструюванню неросійських народів. Так утворювався 
своєрідний трикутник культурного «відродження»: пошук нових 
фактів – створення нових інституцій – піднесення і творення 
нових націй. Натомість дослідження життя Сабатая Цві та 
українського єврейства ХVІІ–ХVІІІ ст. потребували нової не 
«екстенсивної» (спрямованої на накопичення та відтворення 
нового), а «інтенсивної» (орієнтованої на переосмислення та 
подолання суперечностей відомого) методології, що, як випли-
ває з мемуарів історика, була пов’язана із «культурною рево-
люцією» 1930-х рр. 

Політика «культурної революції» була почасти продовжен-
ням того, що не змогла виконати політика «коренізації», яка 
була орієнтована на «націоналізацію» етнічних культур і вибір-
кову модернізацію традиційного суспільства. Але «культурна 
революція» виявлялася не тільки в «етнізації», а ще і в «про-
летаризації» радянської культури34. Творення нових національ-
них культур часів «коренізації» було доповнено виховуванням 
«дружби народів» серед багатонаціонального радянського про-
летаріату, що передбачало приділення значної уваги «націо-
нальним особливостям» і міжнаціональним зв’язкам35. Однак 
від початку 1930-х рр., через уповільнення «коренізації» та 
здійснення репресій проти її виконавців, в реальності вже не 
йшлося про рівність радянських народів36. 

Для характеристики політики «дружби народів» ми засто-
суємо метафору піраміди. На вершині піраміди перебувала ро-
сійська культура, що мала стрижневе значення для всього ра-
дянського суспільства37. Українська культура опинилася на дру-
гому місці після російської, а єврейська культура – в умовах 
російської акультурації єврейського населення індустріальних 
міст – пересувалася все нижче і нижче. Ієрархічні відносини 
«дружби народів» не сприяли піднесенню суспільного значення 
національних культур неросійських народів, оскільки вимагали 
певної уніфікації, щоб кожна національна культура була «на-
ціональною за формою – соціалістичною за змістом». Однак 
формально політика «дружби народів», як декларування спіль-
ності-у-відмінностях, створювала умови для переосмислення 
відносин між різними радянськими націями, наприклад, між 
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українцями та євреями в Радянській Україні. Тож якщо у  
1930-ті рр. радянські народи спільними зусиллями будували 
соціалізм, то актуальності набувало вивчення взаємодії цих 
народів у попередні епохи. 

Дослідження міжнаціональних відносин уможливлювало по-
ширення нової методології – радянського марксизму. 1930-ті рр. 
були часом ствердження істориків-марксистів, які виступали під 
прапором нового знання, хоча їхній професіоналізм був сумнів-
ним. Зокрема, доробок українських марксистів, зокрема – пред-
ставників «школи» Матвія Яворського, являв собою не самос-
тійні праці, а насправді перелицювання «схеми Грушевського» 
та загалом спадщини «буржуазних» науковців, переосмисленої з 
марксистських позицій, хоча нова методологія і відкривала для 
істориків раніше невідомі горизонти економічної історії38. 

С. Боровому вдалося застосувати марксизм як методологію 
вивчення «складного» суспільства, в якому етнонаціональний та 
етноконфесійний поділ поставав другорядним. Ця методологія, 
через її офіційне визнання та широке поширення, ставала у 
1930-ті рр. ідеальним підґрунтям для вивчення багатонаціо-
нальних суспільств, оскільки відкидала розуміння нації як «ко-
лективної особистості». Якщо класові межі не збігаються з 
національними та існують паралельно з ними, то історична нау-
ка постає не вченням про історичне буття націй, як було з 
позицій «методологічного націоналізму»39, а знанням про взає-
модію різноманітних етносоціальних груп40. Так марксистська 
методологія історії дозволяла вивчати, говорячи словами С. Бо-
рового, «життя як воно є». Виходячи із цього, у своїх істо-
ріографічних оглядах одеський історик проводив лінію на 
заперечення «методологічного націоналізму» в українській 
«націоналістичній», російській «великодержавній» та єврейській 
«буржуазній» історіографіях: 

«“Євреї та Запоріжжя” і все коло питань, що примикає до цієї 
теми, ще ніколи не був предметом спеціального вивчення. 
Відсутність інтересу до цієї теми легко пояснюється панівним у 
великодержавній російській і націоналістичній українській істо-
ріографіях традиційним поглядом на Запоріжжя, як на своєрід-
ний воєнно-монашеський орден, форпост православ’я та укра-



 267

їнської (або російської – залежно від політико-національної 
орієнтації історика) національної ідеї»41. 

«…Єврейська буржуазна історіографія знайшла вихід у тео-
рії, що її справедливо буде назвати теорією “між молотом і 
ковадлом”. Коротше, ця теорія була зведена до такого: всіляко 
доводили, що в подіях антипольської війни [українців у сере-
дині ХVІІ ст. – М. Г.] євреїв не можна розглядати яко суб’єкт 
історичних явищ: євреї, мовляв, були винятково об’єктом. Але, 
будучи стороною в грізному історичному зіткненні, євреї являли 
собою тільки жертву його. Соціальна верхівка єврейського 
населення була, згідно із цією “теорією”, не співучасником 
польського пана в кріпацькій експлуатації селян, а тільки його 
знаряддям (чи навіть жертвою)»42. 

Методологічний поворот» С. Борового спричинився до «пе-
реписування» наративів і «перечитування» джерел з історії 
українського єврейства. Завдяки цьому повороту, «єврейські 
аспекти» ранньомодерної України перетворилися з випадкових 
епізодів на окремі сюжети загальноукраїнського історичного 
процесу. Так, за працями С. Борового, органом класового пану-
вання купецько-рабинської верхівки, союзника польської шлях-
ти, над єврейством Речі Посполитої були станово-корпоративні 
кагали; єврейська соціальна верхівка передодня Української 
революції середини ХVІІІ ст. була повноцінним учасником фео-
дальних відносин землеволодіння; деякі представники єврей-
ського простонароддя долучилися до українських повстанців43. 
До того ж, у хроніці Натана Гановера, перекладеній істориком, 
було прямо вказано на соціально-економічний визиск українців 
(за тодішньою польською термінологією – «хлопів», а за єврей-
ською – «греків», себто православних) з боку польської шляхти 
та єврейських орендарів, що поставило українців на соціальній 
драбині навіть нижче за євреїв44. 

А в іншій статті С. Борового йдеться про торгівлю єврей-
ських купців на Запорізькій Січі у ХVІІІ ст., які були пов’язані 
комерційними інтересами із січовою старшиною45. Була ще 
третя розвідка С. Борового про єврейське населення Лівобе-
режної України ХVІІ–ХVІІІ ст., згадана у листі до С. Цинберга, 
але вона не була опублікована. Зрештою, всі три праці з укра-



 268 

їноюдаїки склали докторську дисертацію «Дослідження з історії 
євреїв на Україні у ХVІІ–ХVІІІ ст.», захищену Саулом Якови-
чем в Інституті історії АН СРСР (сучасний Інститут російської 
історії РАН) у 1940 р.  

Таким чином, соціокультурний контекст 1930-х рр., позначе-
ний поширенням радянського марксизму в тогочасній історіо-
графії, призвів до переорієнтації С. Борового із фактологічних 
досліджень раніше невідомих сторінок історії євреїв до переос-
мислення єврейських сюжетів української історії ХVІІ–ХVІІІ ст. 
Нові умови історіописання 1930-х рр. окреслили рамки для фор-
мування задуму молодого історика висвітлити біографію Саба-
тая Цві в широкому соціокультурному контексті ХVІІ ст. та 
дозволили реалізувати його особистий інтерес до вивчення 
контроверсійних проблем україноюдаїки – ревізії сюжетів єв-
рейської історії в українському контексті. Втілення цього наміру 
потребувало висвітлення «єврейських аспектів» історії козацької 
України, в якій українці та євреї були переплетені спільним 
«життям як воно є», що й було зроблено С. Боровим шляхом 
«перечитування» єврейських джерел і «переписування» україн-
ських та єврейських наративів. Перспективним напрямком по-
дальших досліджень є комплексне вивчення радянської укра-
їноюдаїки міжвоєнного періоду. 

 
 
 

———————— 
1 Див., напр., полемічні й узагальнювальні статті, з яких розпо-

чалася, – але зовсім не завершилася, – історіографічна дискусія: 
Касьянов Г.В., Толочко О.П. Національні історії та сучасна історіогра-
фія: виклики й небезпеки при написанні нової історії України // 
Український історичний журнал. – 2012. – № 6. – С. 4–24; Га-
лушко К.Ю. У пошуку common sense: до дискусії з приводу націо-
нального ґранд-наративу // Український історичний журнал. – 2013. – 
№ 1. – С. 4–23; Ададуров В.В. Теоретичні засади та методологія впи-
сування української історії в європейський контекст (погляд історика-
всесвітника) // Український історичний журнал. – 2013. – № 2. – С. 4–
23; Плохій С.М. Якої історії потребує сучасна Україна? // Український 
історичний журнал. – 2013. – № 3. – С. 4–12; Маґочій П.-Р. Конст-



 269

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

руювання чи деконструкція: як повинна виглядати «майбутня історія 
України»? // Український історичний журнал. – 2013. – № 4. – С. 4–7. 

2 «Майбутня “історія України” може бути насправді описом суми 
історичних досвідів… з власними смислами…» (Касьянов Г., То-
лочко О. Національні історії та сучасна історіографія: виклики й 
небезпеки при написанні нової історії України. – С. 21). 

3 Kappeler A. From an Ethnonational to a Multiethnic to a Transnational 
Ukrainian History // A Laboratoty of Transnational History. Ukraine and 
Recent Ukrainian Historiography / Ed. by G. Kasianov, P. Ther. – 
Budapest–New York, 2009. – P. 51–54. 

4 Проблеми українсько-єврейських відносин та українського кон-
тексту єврейської історії залишаються одними із найбільш цікавих для 
сучасної історіографії не тільки завдяки своєї актуальності, а й через 
необхідність методологічних новацій для дослідження україноюдаїки. 
Докладніше про це див.: Petrovsky-Shtern Y. Mapping the Field // Kyiv-
Mohyla Humanities Journal. – 2014. – Vol. I. – P. 135–157. Відтак доро-
бок С. Борового залишається новаторським і на сьогоднішній день. 

5 Чермошенцева Н. С.Я. Боровий як дослідник історії України: 
автореф. дис. … канд. іст. наук. – К., 2009. 

6 Андрєєв В., Чермошенцева Н. Саул Боровий: життя заради науки // 
Український історичний журнал. – 2009. – № 4. – С. 143–163. 

7 Результатом досліджень В. Ващенка стала докторська дисертація 
про методологічні принципи наукової творчості М. Грушевського в 
контексті становлення особистості вченого та стану тогочасної гума-
нітаристики: Ващенко В.В. Стратегії конструювання М. Грушевським 
українських метанаративів: методи та їх функції: Автореф. дис... д-ра 
іст. наук. – Д., 2009. – 36 с. 

8 Див.: Ващенко В. Неврастенія: непрочитані історії (Деконструкція 
одного надпису – сеанс прочитання автомонографії М. Грушевського). – 
Дніпропетровськ, 2002 

9 Див.: Ващенко В. Від самопрезентації до методології: психобіо-
історіографічний простір історіописання М. Грушевського. – Дніпро-
петровськ, 2007. 

10 Див.: Ясь О. Історик і стиль. Визначні постаті українського 
історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ – 80-ті роки 
ХХ ст.): У 2 ч. – К., 2014. – Ч. 1; Ч. 2. 

11 Ясь О. Історичні погляди Пантелеймона Куліша в світлі інте-
лектуальних метаморфоз 1870–1880-х років // Історіографічні дослід-
ження в Україні. – К., 2007. – Вип. 17. – С. 98–99. 

12 Ясь О. Клас і нація у концепції української історії Матвія 
Яворського // Історіографічні дослідження в Україні // Історіографічні 
дослідження в Україні. – К., 2013. – Вип. 23. – С. 203–204. 



 270 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

13 Тут і далі в квадратних дужках наведені посилання на сторінки 
мемуарів С. Борового: Боровой С. Воспоминания / Вступ. ст. М. Соко-
лянского. – М.–Иерусалим, 1993. 

14 Андрєєв В., Чермошенцева Н. Саул Боровий: життя заради науки. – 
С. 148. 

15 Чермошенцева Н. С.Я. Боровий: дослідник історії євреїв в Украї-
ні // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного 
університету. – Запоріжжя, 2004. – Вип. XVIII. – С. 212. 

16 Боровой С. Я. Еврейская земледельческая колонизация в старой 
России: Политика, идеология, хозяйство, быт (По архивным матери-
алам). – Москва, 1928. 

17 Наприклад, життя євреїв на землі, вчорашніх вихідців із «ста-
рорежимних» містечок, стала провідною темою в популярній п’єсі 
молодого українського письменника Леоніда Первомайського «Міс-
течко Ладеню»: Петровський-Штерн Й. «Належати до тих, кого вби-
вають…»: внутрішній вибір Леоніда Первомайського / Пер. з англ. 
М. Климчука за наук. ред. Я. Цимбал // Judaica Ukrainica. – 2012. – 
Vol. І. – С. 340–343. 

18 Див.: Дубнов С.М. Новейшая история еврейского народа. – 
Изд 2-е. – Пг., 1919. – Т. І (1789–1848). – С. 225–226, 391–392; 
Боровой С.Я. Еврейская земледельческая колонизация в старой Рос-
сии. – С. 41–144; Клиер Дж. Россия собирает своих евреев: происхож-
дение еврейского вопроса в России (1772–1825 гг.) / Пер. с англ. – М.–
Иерусалим, 2000. – С. 442–443. 

19 Письмо С. Борового С. Цинбергу (28 июля 1931 г.) / Музычко А. 
«Работаю довольно много, но без особого удовольствия». Судьба 
одесского историка С. Я. Борового в 1930-е годы в свете его мало-
известных писем // Дерибасовская–Ришельевская. Одесский альманах. – 
Одесса, 2011. – Кн. 44. – С. 249. 

20 Дубнов С. Яков Франк и его секта христианствующих // Восход. – 
1883. – Кн. 1–10. 

21 «Викликаний Сабатаєм Цві месіанський рух послідкував за жа-
хами козацької різанини в Польщі», – писав російсько-єврейський 
історик С. Дубнов (1860–1941 рр.), старший сучасник С. Борового 
(Дубнов С. Краткая история евреев. – Т. ІІ: http://jhistory.nfurman.com/ 
code/dubnov39.htm). 

22 «…Він [Сабатай Цві. – М. Г.] залишився б одним із багатьох 
невідомих ентузіастів свого покоління, які, переживши велику 
катастрофу переслідування євреїв Хмельницьким у 1648 р., плекали 
смутні сподівання на своє месіанське покликання», – стверджував 
класик дослідження єврейського містицизму, німецько-ізраїльський 
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УДК 930.1(477) «Шевченко» 
  

Світлана Батуріна  
  

ФЕДІР ШЕВЧЕНКО: ДІЯЛЬНІСТЬ  

В ІНСТИТУТІ ІСТОРІЇ 1972–1995  

(ДО 100#РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 
  
  

Життєвий шлях та творча біографія українського історика  
Федора Шевченка (1914–1995) опосередковані особливостями 
розвитку українського суспільства радянської і пост-радянської 
доби. Інерції ліберальних змін, започаткованих “хрущовською 
відлигою” вистачило ще на декілька років після усунення від 
влади їх ініціатора – до початку 70-х. 1972 рік став початком 
погрому української культури, відомого під терміном “малан-
чукізм”. Період життя вченого, започаткований цією датою, 
тісно пов’язаний з Інститутом історії – установи, де він пра-
цював до кінця свого життя. 

Після звільнення з посади директора Інституту археології, де 
Шевченко працював з 1968 р. він був призначений на посаду 
старшого наукового співробітника відділу історії феодалізму 
Інституту історії АН УРСР1. Призначення професора, доктора 
історичних наук, член-кореспондента АН УРСР на таку низьку 
посаду було ще одним із засобів покарання колишнього дирек-
тора. Втім повністю звільнити вченого з академії не наважу-
валися аби не зашкодити її іміджу закордоном. 

На час повернення Ф. Шевченка до інституту, з нього були 
звільнені провідні співробітники, які розробляли проблеми ран-
нього нового часу української історії, погляди яких різнилися 
від офіційних позицій (О. Апанович, О. Компан та ін.).  

Піддалася змінам і структура інституту, яка цілком підпоряд-
ковувалася підготовці багатотомної “Історії Української РСР”2. 
Цей проект був започаткований ще в 1969 р., але дійсна робота 
над ним розпочалася в 1973 р. і була завершена до 1979 р. 
Замість запланованих десяти томів, світ побачило 8 томів у 
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десяти книгах. Згідно нової структури в інституті утворювалися 
нові структурні одиниці – сектори, але вони не входили до 
складу окремих відділів, а навпаки – один сектор об’єднував 
декілька відділів. Так, до сектору дожовтневого періоду входили 
відділи історії феодалізму, капіталізму та джерелознавства і 
допоміжних історичних дисциплін, сектор історії соціалістич-
ного будівництва об’єднував відділи історії Жовтневої револю-
ції, історії соціалістичного будівництва та історії Великої віт-
чизняної війни. Сектор розвинутого соціалізму включав відділи 
історії комуністичного будівництва, дружби народів СРСР та 
зарубіжної історіографії3. Така структура проіснувала до 1978 р., 
тобто приблизно до часу завершення написання “Історії Укра-
їнської РСР”. 

За короткий час роботи Ф. Шевченка у відділі історії фео-
далізму навколо його особи не припинявся ажіотаж у зв’язку з 
відомими подіями 1972 р. Як згадує він у своєму щоденнику про 
події 1973 р. – фактичний початок роботи в інституті: “Думав, 
що все йде на спад, а воно живуче і може саме тепер почи-
нається нова хвиля. Доведеться ще пережити багато і не один 
місяць...”4. Дійсно за період роботи у відділі з вересня 1972 р. по 
жовтень 1974 р. Ф. Шевченко зіткнувся із значними трудно-
щами. Його було фактично усунуто від можливості брати участь 
в роботи редколегії “Українського історичного журналу”, статті 
та рецензії вченого знімалися з друку, лунали звинувачення у 
зраді, через згадку його прізвища в одному з випусків “Радіо 
Свободи”5. На одному із засідань відділу розглядався другий і, 
як виявилося, останній випуск збірника “Середні віки на Украї-
ні”, було піддано різкій критиці ряд його статей, зокрема робота 
Ф. Шевченка “Про народ і класи-стани на Україні під час 
Визвольної війни 1648–1654 рр.” Зокрема, за “посилання без 
належної потреби на праці Грушевського”. Крім того підда-
валася ревізії і робота історика як редактора видання6. Незва-
жаючи на це, збірник був схвалений, однак невдовзі його зняли 
з продажу. 

Про те, що переживав Ф. Шевченко в ті дні, може свідчити 
його запис у щоденнику від 14 вересня 1973 р. – тобто через рік 
після його зняття з посади. “Сьогодні рік як мене знову кинули 
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на Президії АН УРСР. Звільнили від попередніх обов’язків. А 
нові обов’язки стали дуже погані. Коли б знав, що таке буде, не 
допустив би цього. Покінчив би з усім та з собою. А зараз 
обезсилів... Стільки пережити принижень. А як тяжко, коли 
один повинен все це переносити. Навіть сьогодні вдома ніхто не 
згадав про ці “роковини”... Як тяжко самому все переносити, 
хоч не для себе все робив. Та історичний досвід свідчить, що 
майже завжди так буває. Я не виключення. Хоч в деяких 
випадках хотілося бути виключенням у кращому відношенні”7.  

У жовтні 1973 р. Ф. Шевченка було призначено виконуючим 
обов’язки завідуючого відділу історії феодалізму замість помер-
лого В. Дядиченка. У своїй доповідній записці директору інс-
титуту А. Шевельову новий завідуючий виклав своє бачення 
стану вивчення історії феодалізму в Україні. Зокрема зазна-
чалося, що за останні роки померли вчені, які гідно пред-
ставляли цей напрямок історичних досліджень – І. Гуржій, 
І. Крип’якевич, В. Голобуцький, В. Дядиченко, І. Бойко, В. Ро-
мановський. Крім цього, відзначав автор записки, за останні 
п’ять років не було захищено жодної докторської дисертації по 
цьому періоду, не написано жодного монографічного дослід-
ження, не видано жодного джерела. Такий стан Ф. Шевченко 
означив як катастрофічний. Шляхи подолання кризи вчений 
вбачав у формуванні колективу спеціалістів, які б досліджували 
історію феодалізму, варто також вести пошук талановитих 
аспірантів, скласти перелік перспективних тем для дослідження, 
активно використовувати спадщину дореволюційних істориків, 
зокрема О. Левицького, Д. Яворницького8. Втім ці пропозиції не 
були реалізовані. Відділу для розробки часто давалися кон’юнк-
турні теми на кшталт “Історичні зв’язки і дружба українського і 
російського народів”. 

В рамках роботи відділу історії феодалізму Ф. Шевченко 
активно працював над редагуванням багатотомних видань – 
“Історії міст і сіл Української РСР”, “Історії Української РСР”. 
До останньої були також підготовлені розділи про формування 
української народності, соціально-економічні та політичні від-
носини в роки Визвольної війни (у співавторстві з К. Стецюк), 
“Возз’єднання України з Росією – акт великого історичного 
єднання” (у співавторстві з В. Борисенком). 
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В той же час “за минулі гріхи” завідуючий відділом пере-
бував під пильним контролем. Директор інституту, згідно ін-
формації щоденника Ф. Шевченка, у справах відділу говорив із 
співробітниками відділу, ігноруючи завідуючого9. До того ж від 
співробітників відділу до директора та в ЦК КПУ відсилались 
анонімні та звичайні листи із звинуваченнями на адресу Ф. Шев-
ченка. Один із таких він наводить у своєму щоденнику. Ми 
процитуємо повністю цей документ аби проілюструвати атмо-
сферу, в якій доводилося працювати історику, та певним чином 
відобразити елементи ментальності, що були притаманні окре-
мим представникам наукового середовища. “В Інституті історії 
АН УРСР відділ історії феодалізму очолює Федір Павлович 
Шевченко, який в минулому розвалив наукову роботу в Інсти-
туті археології, проповідував ідеї українського буржуазного 
націоналізму, деспотично переслідував своїх противників, спи-
рався на групу некваліфікованих співробітників, щоденно випи-
вав і т.д. За негідну діяльність він був знятий з посади дирек-
тора. На Секретаріаті ЦК КП України йому винесено сувору 
догану і заборонено в майбутньому займати керівні посади. 
Чимало праць Шевченка знято з користування, як антинаукові і 
шкідливі. Повністю відкинув попередній проспект багатотомної 
історії і написав свій проспект. Створив свою групу, в якій 
об’єднав нероб і людей сумнівних. Шевченко разом з Котляром 
проповідує буржуазно-націоналістичну концепцію про існуван-
ня української народності з ХV ст., а Київська Русь ого-
лошується ним українською державою. За науковим планом 
Інституту в 1973 р. мав написати ряд §§ та розділи. Але не 
виконав жодної роботи. Це прямий злодій, якого потрібно 
судити і вигнати з партії. Протягом року Шевченко запевняв 
дирекцію, що розділи про Запоріжжя буде писати Володимир 
Голобуцький. Але обманював дирекцію. В кінці року Шевченко 
доручив писати розділ про козацтво Гапусенко. Шевченко нав-
мисно зволікає доопрацювання розділу Гуслистого. З особистої 
ініціативи Шевченко дозволив йому протягом 6 місяців писати 
власну роботу. Зловживає Шевченко своїм становищем, щоб 
чинити розправу над тими, хто критикував його націоналістичні 
погляди. Зірвав дискусії намічені в плані Інституту. Веде себе у 
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відділі як деспот, роз’єднав відділ на два табори. Робота над  
І–ІІ томами фактично уже зірвана, а Шевченка це не турбує. Він 
діє за принципом – чим гірше, тим краще. У своїх працях 
Шевченко не дає глибокої критики ідеям українського буржуаз-
ного націоналізму. А в багатьох працях має місце буржуазно-
націоналістична концепція (про походження української народ-
ності, українського козацтва і т.д.). Під час редагування УІЖу 
він всіляко ухилявся від друкування статей, в яких крити-
кувались буржуазно-націоналістичні фальсифікації. Сам Шев-
ченко – син куркуля-жандарма царської охранки і приховує своє 
походження. Одружений він на дочці крупного капіталіста. 
Тесть живе в США, великий міліонер, запеклий сіоніст, не-
примиримий ворог Радянського Союзу. Шевченко підтримує з 
ним нелегальні зв’язки через українських буржуазних націона-
лістів Пеленського та ін. Щорічно його тесть висилає з США, 
Канади та інших імперіалістичних країн різну літературу, періо-
дику. Серед українських буржуазно-націоналістичних істориків 
США, Канади, ФРН, Франції та інших імперіалістичних країн 
Шевченко користується великим авторитетом. Багато його робіт 
частково або повністю надруковані у виданнях українських 
буржуазних націоналістів Вони широко посилаються на його 
праці. Різні українські буржуазні націоналісти, коли прибувають 
у Київ із Заходу, завжди намагаються особисто познайомитися з 
Шевченком і подарувати йому свої праці. Шевченко часто 
одержує книги і газети з імперіалістичних країн. Безумовно, що 
значна частина їх висилається його тестем та різними націо-
налістами з якими підтримує різні зв’язки. Особиста бібліотека 
Шевченка наповнена буржуазно-націоналістичною літературою, 
яку він широко використовує в своїх роботах”10. 

Листи такого змісту були непоодинокі і якими б абсурдними 
не були звинувачення, висунуті в них, Ф. Шевченко змушений 
був виправдовуватися і писати пояснювальні записки у ЦК11.  

“На горі” також не забували про провини Ф. Шевченка. в 
1974 р. був підготовлений проект доповіді В. Маланчука для 
виступу перед партактивом Київської області, в якому знову 
після двох років актуалізувалася справа директора інституту 
археології Ф. Шевченка, який “протиставив себе колективу, 
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допустив політичну короткозорість та націоналістичні викрив-
лення”12.  

Звичайно, подібна атмосфера не сприяла науковій діяльності 
Ф. Шевченка. Він змушений був написати заяву про звільнення 
з посади в.о. завідуючого відділу історії феодалізму. У своїй 
заяві таке рішення він аргументував слабким здоров’ям. У що-
деннику цей випадок прокоментував таким чином: “Находжусь 
у підвішеному стані і кожен негідник мене хоче розхитати”13. 
Такий “підвішений стан” відбився певним чином і на його 
науковій позиції. Вчений змушений був змінювати власні пере-
конання під тиском обставин, що склалися. Так, на відомому 
закритому засіданні вченої ради інституту історії по обгово-
ренню статті М. Брайчевського “Приєднання чи возз’єднання”, 
яка викликала широкий резонанс в наукових і партійних колах 
республіки а також закордоном14. Лейтмотивом цієї статті була 
теза про приєднання України до Московського царства в 1654 р. 
та колоніальний характер їхніх подальших взаємин. Ф. Шев-
ченко, який в своїй кандидатській дисертації “Російські воєводи 
в містах Лівобережної України в другій половині XVII ст.” та в 
монографії “Політичні те економічні відносини України та Росії 
в першій половині XVII ст.” обстоював термін “приєднання” та 
ряд інших принципів, присутніх і в роботі М. Брайчевського, 
піддав критиці його твердження. “Як розуміти таку дивну мета-
морфозу?” – написав згодом М. Брайчевський. Втім, згідно спо-
гадів відомого вченого-археолога І. Винокура, М. Брайчевський, 
якому Ф. Шевченко багато допомагав, перебуваючи на посадах 
директора інституту археології, головного редактора “Україн-
ського історичного журналу”, дуже добре розумів набір обста-
вин, які змушували Ф. Шевченка змінювати свою позицію і 
ніколи його не засуджував за це. 

Ф. Шевченку пропонували зняти обов’язки завідуючого від-
ділом, залишившись його співробітником, однак він наполіг на 
переході до іншого відділу. Його було призначено старшим 
науковим співробітником у відділ дружби народів СРСР, де він 
пропрацював до 1978 р.  

Проблематика, якою займався цей відділ, мала як заідеоло-
гізований так і певною мірою універсальний характер. Серед 
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розроблюваних тем була – “Советский народ – единая исто-
рическая общность”15. В її рамках Ф. Шевченко мав можливість 
реалізовувати теми “Українсько-білоруські відносини в XVII–
XVIII ст.”, “Українсько-молдавські зносини в XIV–XVII ст.” По 
останній темі він опублікував розділи в колективній моно-
графії16.  

Навіть після звільнення з посади завідуючого Ф. Шевченка 
не полишали в спокої. Від нього вимагали “покаяльної статті”, 
де мали бути вказані всі власні помилки. Він відмовився, поси-
лаючись на свій науковий доробок, в якому міситься повний 
виклад його дослідницьких та суспільно-політичних прин-
ципів17. До ЦК продовжували надходити анонімки, в яких, крім 
іншого, вказувалося на націоналістичні мотиви в текстах 
Ф. Шевченко, написаних для “Історії Української РСР”. Згаду-
валося також недбале керівництво відділом18. 

Наприкінці 1977 р. почався тривалий бюрократичний процес 
зняття з Ф. Шевченко партійної догани, отриманої п’ять років 
тому, яка змінила особисте та професійне життя вченого. 
Закінчився цей процес лише в 1979 р. постановою ЦК КПУ “про 
зняття партійного стягнення...”19. Не випадково 1979 рік приніс 
таку зміну в життя історика. Адже вкінці 70-х – на початку  
80-х рр. в Україні сталися певні ідеологічні зрушення в бік 
лібералізації, певним чином пов’язані з відставкою в 1979 р. 
секретаря ЦК КПУ з ідеології В. Маланчука. Послабився конт-
роль за гуманітарними установами, почали друкувати твори 
раніше заборонених авторів – В. Симоненка, Л. Костенко, 
Л. Кисельова20.  

Після зняття партійного стягнення Ф. Шевченка наче пере-
віряли на лояльність, доручивши йому інспектувати в складі 
київського міському партії діяльність партійної організації істо-
ричного факультету Київського державного університету.21 

В 1978 р. Ф. Шевченка було призначено керівником не 
структурної групи з історичної географії та картографії відділу 
джерелознавства та допоміжних історичних дисциплін. Фак-
тично він повертається до проблематики, яку розробляв на межі 
60–70-х рр. Дослідження проблем картографії, на думку І. Ко-
лесник, варто сприймати як “захисну реакцію” на процеси 
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подальшої провінціалізації та маргіналізації української істо-
ричної науки. В умовах ідеологічної реакції та адміністра-
тивного тиску ідея історичного атласу, тобто “історії в картах” 
мала продуктивний характер і мусила відтворити синтетичний 
погляд на історію України. Ф. Шевченко був впевнений, що 
картографічними методами можна вивчати історичний процес 
як єдине ціле22.  

Протоколи засідань та плани роботи відділу відображають 
активний організаційний процес по підготовці історичного ат-
ласу України, що включав в себе визначення принципів його 
створення, окреслення переліку карт, підбір корпусу необхідних 
джерел23. 

О. Маркова – головний редактор історичного атласу, яка 
входила до складу групи, очолюваної Ф. Шевченком, у своїх 
спогадах відмічала справжній організаторський талант її керів-
ника, його вміння працювати з колективом. “Ф. Шевченко, – 
згадує вона, часто приносив крадькома праці М. Грушевського, 
В. Антоновича, В. Кубійовича, С. Рудницького, кажучи: “Ці ро-
боти потрібно обов’язково знати головному редактору Атласу 
історії України, щоб підправляти наших авторів, але посилатися 
на них не слід”24. 

У 1982 р. в структурі відділу джерелознавства й допоміжних 
історичних дисциплін був утворений сектор історичної геогра-
фії та картографії, керівником якого призначено Ф. Шевченка25. 
Він його очолював до 1987 р., після чого був звільнений через 
досягнення граничного віку для зайняття керівної посади26. За ці 
роки проводилася динамічна робота з підготовки атласу, у ре-
зультаті якої вже в 1986 р. був готовий і переданий до типо-
графії його макет. Втім робота по публікації затримувалась 
спочатку через технічні причини та деякі доопрацювання, потім 
через нестачу коштів, згодом вже в 90-х рр. його зміст та кон-
цепція застаріли та вимагали переробки. 

Окрім роботи, пов’язаної зі створенням історичного атласу 
Ф. Шевченко розробляє тематику краєзнавства, “за допомогою 
якого, в умовах радянської дійсності конструювалася цілісна 
картина української історії” із сукупності регіональних історій27. 
Ф. Шевченко, зокрема пише статті по історії Поділля, Буковини, 
тобто країв безпосередньо пов’язаних з його біографією.  
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На початку 80-х рр. в українському суспільстві поглибилися 
“інерційні тенденції”, що прийшли на зміну певному відрод-
женню культурного життя за часів “відлиги”. В інституті історії 
напрямки історичних досліджень були доволі абстрактними і 
тісно прив’язаними до загальносоюзної тематики. Наприклад, 
“Історія Великої Жовтневої соціалістичної революції і побудова 
соціалізму в СРСР”, “Етнічна історія і сучасне націотворення”, 
“Зовнішня політика КПРС і радянської держави” та ін. Історія 
України не згадується як об’єкт досліджень28. В 1986 р. для 
інституту було визначено ще один великий проект – підготовка 
п’ятитомної “Історії класів та соціальних верств УРСР”, яка 
була частиною союзного проекту. “Історія” мала показати зако-
номірність прогресу станів та класів до соціалістичного сус-
пільства29.  

В той же час інститут не оминули зміни, що мали місце на 
найвищому союзному рівні. Це, зокрема, стосується пов’язаних 
з приходом до влади Ю. Андропова гіперболізованих заходів по 
підвищенню трудової дисципліни, які ставали до порядку ден-
ного кожного з відділів в тому числі й відділу, де працював  
Ф. Шевченко30.  

У 80-х рр. співробітники інституту історії, так само як і 
історики всієї України, були залучені в розробці чергових 
ювілейних дат. Йдеться про 1500-річчя Києва та 325-річний 
ювілей Переяславської Ради. Ф. Шевченко в цей період також 
пише численні статті із визначених тем. В цілому, його нау-
ковий доробок за початок – середину 80-х рр. значну частину 
робіт, опублікованих в енциклопедіях та інших багатотомних 
виданнях. 

В цей же час Ф. Шевченко бере активну участь в науково-
організаційній роботі. Він був членом багатьох наукових та 
громадських організацій. Зокрема, Наукової ради по історії АН 
СРСР, Наукової ради по історичній географії та картографії АН 
СРСР, Наукової ради Головного архівного управління УРСР, 
Українського комітету по вивченню і розповсюдженню слов’ян-
ських культур, Ономастичної комісії АН УРСР, Координаційної 
ради по краєзнавству АН УРСР, Міжнародного комітету сла-
вістів, Археографічної комісії АН УРСР, також був головою 
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наглядової комісії Українського товариства охорони пам’яток 
історії та культури, Державної комісії Київського державного 
університету31. Крім цього він був відповідальним редактором 
“Історико-географічного збірника”, членом редколегії “УІЖу”. 
Ф. Шевченко на засіданнях відділу піднімав питання про від-
новлення заборонених збірників “Історичні джерела та їх вико-
ристання”, “Історіографічні дослідження в Українській РСР”32. 

Стенограми засідань відділу джерелознавства та допоміжних 
історичних дисциплін ілюструють високу ерудицію Ф. Шев-
ченка та його ґрунтовну обізнаність в проблемах допоміжних 
історичних дисциплін. Він виступав в активних обговореннях 
статей, дисертацій по геральдиці, генеалогії, нумізматиці, оно-
мастики, джерелознавства. Вчений брав участь у наукових кон-
ференціях, в тому числі й міжнародних (зокрема, Міжнарод-
ному конгресі ЮНЕСКО, що відбувся в Києві в 1979 р.)33. 

Висвітлення діяльності Ф. Шевченка в Інституті історії Ук-
раїни буде неповним, якщо не згадати ще один її аспект – 
підготовку наукових кадрів, участь в роботі спеціалізованої вче-
ної ради по захисту дисертацій в якості офіційного опонента34.  
В цілому за свою наукову кар’єру Ф. Шевченко підготував  
7 докторів і 60 кандидатів наук. Значна частка цих захистів 
проходила в Інституті історії. Якщо прослідкувати тематику 
робіт, що захищались в цій установі під керівництвом Ф. Шев-
ченко, то близько 80% з них написані на теми пов’язані з 
історією України XVI-XVIII ст., історіографією та спеціальними 
історичними дисциплінами. Серед його аспірантів були В. Смо-
лій, Г. Боряк, Н. Шип, Ф. Шабульдо, Н. Герасименко та багато 
інших відомих нині істориків. Загалом, за спогадами спогадів 
М. Дмитрієнко, Ф. Шевченко так чи інакше допоміг більше 
сотні науковцям знайти свій шлях у науці. 

За період 1946–1995 рр. Ф. Шевченко 60 разів виступав 
офіційним опонентом під час захисті в інституті історії. Аналіз 
назв захищених дисертацій дозволяє виділити декілька тема-
тичних блоків: Велика Вітчизняна війна, події громадянської 
війни, середньовічна та ранньомодерна історія України, історіо-
графія та спеціальні історичні дисципліни, історія слов’янських 
народів та західноукраїнських земель у ХІХ ст. Тематика дисер-
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тацій, на захисті яких Ф. Шевченко виступав офіційним опо-
нентом, певним чином залежала від його професійної діяль-
ності. Так в 40-х рр., працюючи в Комісії по вивченню історії 
Великої Вітчизняної війни, він опонував дисертації на цю ж 
тему, в 50-х рр. – під час роботи у відділі історії країн народної 
демократії, – тематика була більше пов’язана з історією сло-
в’янських країн, західноукраїнських земель за часів імперії 
Габсбургів. З 1968 р., коли вчений став очолювати відділ спе-
ціальних історичних дисциплін, відповідно змінилася і тематика 
робіт. Найтяжчий період біографії вченого (1973–1979 рр.), 
пов’язаний зі звільненням з інституту археології за ідеологічним 
формулюванням та компанією по його дискредитації, яскраво 
відобразився на інтенсивності опонування. За цих сім років 
Ф. Шевченка лише один раз в інституті історії було запрошено 
бути офіційним опонентом. Очевидно здобувачі просто боялися 
пов’язувати свою наукову кар’єру з “опальним” істориком. І 
лише з 1980 р., коли було офіційно знято партійні стягнення він 
знову з колишньою інтенсивністю брав участь в засіданнях 
вченої ради як опонент. 

Слід відзначити, що Ф. Шевченко, принаймні в інституті 
історії, ніколи не опонував відверто кон’юнктурним роботам на 
теми історії партії та соціалістичного будівництва, навпаки 
брався за більш “небезпечні” періоди Середньовіччя, раннього 
нового часу, дорадянської історіографії. У зв’язку з останньою, 
варто навести приклад один з яскравих прикладів, коли вчений 
погодився бути офіційним опонентом на захисті дисертації 
Ю. Пінчука про творчість М. Костомарова, коли це відмовилися 
зробити інші науковці через “крамольність” самої тематики 
дисертації, звинуваченні її автора у ревізіонізмі із негласною 
забороною друкувати його роботи в провідних фахових часо-
писах.  

З кінця 80-х рр. на хвилі ліберальних змін в радянському 
суспільстві, в інституті історії починають організовуватися 
круглі столи, дискусійні клуби, в яких обговорюються різні 
контраверсійні теми української історії, зокрема актуальні 
проблеми середньовіччя та раннього нового часу, доба україн-
ської революції 1917–1921 рр., період 20–30 рр. ХХ ст.35  
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В 1990 р. інституту повертається його стара назва – Інститут 
історії України. Однак і надалі існує практика узгодження інс-
титутських дослідницьких тем із загальносоюзною тематикою. 
В цьому році вперше в історії інституту його співробітники 
обговорювали концепцію розвитку АН УРСР36. 

Ф. Шевченко був активним учасником та організатором якіс-
но нових процесів у вітчизняній історичній науці. Він став 
одним з фундаторів Археографічної комісії при АН УРСР, 
відновленої в 1987 р. В рамках якої працював над виданням 
Зборівського реєстру 1649 р., опублікований в 1995 р. В планах 
вченого було також наукове видання “Історії Русів”, якому не 
судилося бути здійсненим37. 

Наприкінці 1990 р., також вперше в історії інституту нау-
ковці обговорювали дослідницькі плани, долучившись до роз-
робки “Республіканської програми розвитку історичних дисцип-
лін, поліпшення вивчення і пропаганди історії УРСР”38. Ця 
програма передбачала докорінні зміни у дослідженнях вітчиз-
няної історії, відкриття нових напрямків, вивчення раніше “за-
критих” тем, перевидання творів із спадщини української істо-
ричної думки, документальних джерел. В 1991 р. вперше були 
сформовані оригінальна тематика, над якою працювали спів-
робітники інституту історії України, яка не мала потреби узгод-
жуватись із загальносоюзними науковими планами. Йдеться про 
теми “Історія України в контексті світової цивілізації”, “Етапи 
формування української державності”, “Джерела історії України 
та спеціальні історичні дисципліни”39. Останню тематику роз-
робляли співробітники відділу джерелознавства та спеціальних 
історичних дисциплін, де працював і Ф. Шевченко. З реорга-
нізацією відділу і утворенням на його базі відділу історіографії 
та спеціальних історичних дисциплін Ф. Шевченко стає в ньому 
головним науковим співробітником. Після утворення в 1994 
році відділу української історіографії вчений працює в його 
структурі, розробляючи тему “Шляхи розвитку української 
історіографії (початок ХІХ – 90-і роки ХХ ст.)”40. 

Помер Федір Павлович Шевченко 1 листопада 1995 року. 
Більше двадцяти років пропрацював в Інституті історії 

України після звільнення з посади директора. В цьому часовому 
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відтинку можна виділити періоди 70–80-х рр., який можна 
умовно означити як “покарання”41 або “тимчасової особистої 
поразки”42. Цей період, окрім ідеологічних переслідувань, що, 
безперечно негативно позначилися на науковій діяльності вче-
ного, відмічено і активною участю Ф. Шевченка в розробці 
актуальних тем вітчизняної історії. Йдеться про його роботи в 
галузі історичної картографії, краєзнавства, дослідження міжна-
родних зв’язків України доби середньовіччя та раннього нового 
часу. На жаль, Ф. Шевченку мало довелося проявити свою 
діяльність в умовах відсутності ідеологічного тису на історичну 
науку (кінець 80-х – 90-ті рр.). Однак, за цей короткий період він 
видав Зборівський реєстр 1649 р. – важливе джерело для 
вивчення історії України XVII ст., сприяв розробці принципів та 
перспектив роботи Археографічної комісії в цілому. В історика 
з’явилась можливість по-новому підійти до аналізу раніше 
розроблюваних проблем, зокрема “Історії Русів”, вивчення твор-
чості та біографії М. Грушевського.  
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УДК 930.1: 94(477.41) «1654» 
 

Ярослав Федорук 
 

ПЕРЕЯСЛАВ 1654: ПЕРЕДУМОВИ, 

ІСТОРИКО#ПРАВОВИЙ ЗМІСТ  

І НАСЛІДКИ В ЕПОХУ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ 
 
 
Переяславська рада 1654 р. була, без сумніву, однією з 

етапних подій в українській історії. Про це згадувалося дуже 
багато в історіографії. У Російській імперії і потім у СРСР 
витворювався міф про “споконвічну мрію” українського народу 
возз’єднатися зі своїм “старшим братом”. Міф цей набував 
гіпертрофованих і небачених раніше форм, які у своїй суті не 
мали нічого спільного з наукою і слугували лише до зміцнення 
великоросійської самодержавної або радянсько-комуністичної 
ідеології. Однак етапність цієї події визначається її впливами на 
весь дальший розвиток в українській історії. Укладаючи договір 
з Москвою у Переяславі й Москві, український гетьман шукав 
насамперед союзника у війні з Річчю Посполитою. У цьому 
сенсі фігура російського царя Олексія Михайловича надавалася 
чи не найкраще до такої ролі не лише з огляду на спільність віри 
або на протиріччя й безвихідність українсько-татарського сою-
зу, а й на ті суперечності, які існували між Річчю Посполитою і 
Московським царством ще з часів Смути й укладення Полянов-
ського договору 1634 р. Залучити такого союзника у боротьбі з 
польським королем було важливою справою української дип-
ломатії упродовж 1648–1654 рр. У цій статті хотілося б пору-
шити ключові питання, пов’язані з Переяславською радою 1654 
року і українсько-московською угодою середини XVII ст., а 
саме: передумови цього дипломатичного акту з особливим наго-
лосом на українсько-російські відносини, його історико-правову 
оцінку і наслідки для України, щонайменше до смерті Богдана 
Хмельницького. Український гетьман розпочав повстання у 
1648 р. і Переяславську раду й українсько-російську угоду  
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1654 р. слід розглядати не інакше, ніж у широкому контексті 
міжнародної політики України середини XVII ст. 

 
І 

Розпочинаючи повстання Богдан Хмельницький змушений 
був орієнтуватися на якихось союзників, оскільки у геопо-
літичній ситуації між Річчю Посполитою, Московською дер-
жавою і Османською імперією та Кримом він був приречений 
виборювати незалежність України, спираючись на якихось 
союзників. Якщо б він не укладав договору з цими союзниками, 
то вони могли б перейти на бік його ворогів. Так було з 
Кримським ханством, і гетьман шукав впливів на хана Іслама 
Ґірея ІІІ за допомогою турецького султана, намагаючись піти під 
протекцію до Османської імперії. У цьому сенсі треба роз-
глядати також і те, як гетьман намагався залучити на свій бік 
Росію у війні з Річчю Посполитою.  

Починаючи з 1648 р. українсько-російські відносини вибу-
довувалися не завжди гармонійно, хоч цілком природно було, 
що, розпочинаючи повстання і укладаючи союз із Кримським 
ханством, гетьман звертав свої погляди до Олексія Михайловича 
як до потенційного союзника. На той час Московська держава 
будувала свої відносини з Річчю Посполитою на умовах Поля-
новського договору 1634 р., який був для неї вкрай невигідний. 
Повстання в Україні могло стати для Росії доброю нагодою 
повернути собі втрачені у 1630-х роках території й політичні 
впливи.  

У 1647 р. напередодні повстання Богдана Хмельницького Річ 
Посполита уклала в Москві додатковий договір про спільні дії 
проти татар. За цим договором, який укладав з польського боку 
брацлавський воєвода Адам Кисіль, у разі нападу кримських 
татар на одну з країн, інша мала допомогти своїм військом1.  
І оскільки наступного року почалося повстання Богдана Хмель-
ницького, який об’єднав козацьке військо з кримськими тата-
рами, то Річ Посполита зверталася до Олексія Михайловича з 
проханням виконати домовленості 1647 р. і надати військову 
підтримку. У цій справі багато російських та польських послів 
переходили через Україну, які перехоплювалися гетьманом 
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разом з їхніми листами. Через одного з таких російських послів 
він передав свій перший лист до царя від 18 червня 1648 р. з 
Черкас про те, щоб цар виступив війною проти Речі Посполитої 
і щоб він був обраний на польський престол після смерті короля 
Володислава IV, що сталася 20 травня2. У радянські часи цей 
документ дуже сильно спотворювався: його інтерпретували і 
навіть досі інтерпретують в російській історичній думці як до-
кумент, у якому Хмельницький вперше звернувся з проханням 
про возз’єднання України з Росією. У дійсності ж, якщо вчи-
татися в це джерело, ми нічого там подібного не знайдемо3.  

У 1648 р. Росія починала збирати війська на українсько-
російському кордоні в Путивлі. У травні було видано указ царя 
про збір війська і невдовзі його кількість налічувала до 40000 
стрільців. У липні й серпні 1648 р. ситуація між Б. Хмель-
ницьким і російськими воєводами була досить напруженою, що 
виявляється у його листах, написаних у цей час до них4.  

Однак Росія не була зацікавлена в тому, щоб твердо дотри-
муватися Поляновського договору і тому цар не спішив пере-
ходити кордон на допомогу полякам, відтягуючи час і про-
водячи дипломатичну гру з Річчю Посполитою. До того ж 
улітку 1648 р. у нього почалися внутрішні проблеми, а саме у 
Москві розгорілося велике повстання, і йому було вкрай неви-
гідно підтримувати поляків своїми військами5.  

Отож цього не відбулося і наступного року, у 1649 р., 
розпочалися активні відносини між Україною і Росією, голов-
ною метою яких – з українського боку – було забезпечити 
військами царя нову кампанію проти Речі Посполитої, що тоді 
готувалася. Але російський цар і на цей раз відмовчався, 
витримуючи довгу паузу, і в Зборівській кампанії участі не брав.  

Через це після укладення Зборівського договору українсько-
російські відносини знову погіршуються. У той час під тиском 
татар Хмельницький готував нову кампанію, як він тоді свідчив, – 
проти Московської держави, а також переховував у Чигирині 
претендента на московський престол Тимофія Акундинова, який 
видавав себе за сина московського царя Василя Шуйського6.  

У той самий час гетьман продовжує відносини з Османською 
імперією, перші посольства до якої було відправлено ще у  
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1648 р. У 1650 р. ці відносини активізуються і головною їхньою 
метою було знайти османський протекторат над Україною, який 
було оформлено у 1651 р.7 

Олексій Михайлович розумів, що у разі прийняття протек-
торату Османської імперії над Україною його впливи на роз-
виток політики у регіоні значно послабляться. На початку  
1650 р. він вислав до Варшави посольство Григорія Пушкіна, 
який заявив перед Яном Казимиром, що у Речі Посполитій 
ображали гідність царя в опублікованих книгах, робили по-
милки в його титулах, вимагали стратити винуватців й випла-
тити грошову компенсацію. Фактично це був стан, коли Росія 
могла розірвати Поляновський договір. Поляки були настільки 
здивовані цим посольством, що вони відправили до Москви 
своїх представників довідатися, чи в посольських інструкціях 
Пушкіна не було помилки. Політика Росії на той час змінилася, 
зокрема через новгородське і псковське повстання, які розго-
рілися на початку 1650 р., і Олексій Михайлович відкликав ці 
вимоги8.  

Незважаючи на це, така політика продовжувалася і у лютому 
й березні 1651 р. зібрався Земський собор. У дослідженнях до 
сьогодні ще можна натрапити на твердження, що на цьому 
соборі було прийнято рішення про приєднання України з 
Росією. Насправді ж ще у 1959 р. Федір Шевченко доказав, що 
на цьому соборі не було прийнято жодних рішень, а це питання 
лише обговорювалося – був наказ царя, зібралося духовенство, 
бояри та ін. і справа мала зрушитися9. Проте у той час Росія 
знову не пішла на цей крок загострення відносин з Річчю 
Посполитою.  

Наступними подіями була Берестецька кампанія 1651 р., 
укладання невигідного для України Білоцерківського договору, 
в результаті якого Військо Запорозьке було дуже ослаблене.  
У період наступних років вплив українсько-османських відно-
син мав великий вплив на рішення царя прийняти Україну під 
свій протекторат. Ці відносини між Хмельницьким і султаном 
пожвавилися у 1653 р. і у той самий час цар відправив по-
сольство Бориса Репніна-Оболенського до Яна Казимира з про-
позицією бути посередником між Україною і Річчю Поспо-
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литою10. Ця пропозиція була відхилена і це було остаточною 
краплею того, що у жовтні 1653 р. Земський собор прийняв 
рішення приєднати Україну і почати війну з Річчю Посполитою.  

 

ІІ 

Далі були відомі події, на яких детальніше зупинятися не 
входить у завдання цієї статті, а саме: скликання гетьманом ради 
в Переяславі у січні 1654 р., відправлення посольства з України 
до Москви з 23 статтями у березні й відповідь царя, оформлена в 
11 статтях. Більше хотілося б акцентувати увагу на історико-
правових основах українсько-російської угоди. Свого часу ми 
давали детальний огляд цієї проблематики11 й у цій частині 
обмежимося лише загальними оцінками історіографії задля 
повноти картини викладу. 

Ще М. Грушевський, оцінюючи цю угоду, підкреслював, що 
у 1654 р. гетьман не створив чітких юридичних норм відносин 
між Україною і Росією. Історик стверджував, що формальний 
зміст статей договору досить сильно розходився з фактичним 
станом справ, що виник в результаті акту 1654 р. У XVII ст. 
погляди на українсько-російську угоду з боку України і Росії 
відрізнялися. При цьому дослідник чітко квалафікував цей 
дипломатични й акт, як договір, який російська влада саме так і 
сприймала у другій половині XVII–XVIII ст.12 

Починаючи з кінця ХІХ ст. історики намагалися визначити ці 
історико-правові основи угоди 1654 р. Дискусії на цю тему 
розпочалися в російській науці й вони йшли в контексті істо-
рико-юридичних оцінок інших приєднаних до Росії територій – 
Царства Варшавського, Фінляндії, прибалтійських провінцій 
тощо.  

У цьому сенсі були найрізноманітніші теорії, початок яким 
було покладено у 1880-х роках з праці Василя Сергеєвича про 
персональну унію між Богданом Хмельницьким та Олексієм 
Михайловичем, яка мала існувати тільки до смерті гетьмана. 
Свої висновки він базував на тому, що Україна не була при-
єднана до Росії шляхом анексії, як багато інших земель, а лише 
визнала московського царя з його нащадками13. 
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Ці ідеї критикували прихильники теорії васалітету між 
Україною і Росією (М. Коркунов, В. М’якотін). Вона базувалася 
на тому, що після 1654 р. Україна, хоч і була підпорядкована 
Росії, все ж мало право на зовнішню політику і зберігала власні 
державні органи й структури. Богдан Хмельницький, за цією 
теорією, підпорядковувався російському цареві, який своєю 
особою, однак, не об’єднував дві окремі державні влади14.  

Обидві ці теорії – персональної унії та васалітету – піддав 
критиці М. Дьяконов, який виступав за оцінку Переяславської 
угоди як реальної унії. Він стверджував, що у 1654 р. відбулося 
об’єднання двох держав, оскільки васалітет передбачає присягу 
не сюзеренові, як це було в Україні, а своєму правителеві-
васалові15. 

Інкорпоративність як основу політики Московської держави, 
а потім і Російської імперії визнавав інший історик А. Алексеєв. 
На його думку, приєднані частини зливалися з державою, 
поступово втрачаючи свою самобутність16. Згодом цю теорію 
підтримали Д. Одинець і В. М’якотін, який змінив свої погляди 
й на цей заперечував уже васальний статус України стосовно 
Росії17. 

На початку ХХ ст. Борис Нольде висловив ідеї про автономію 
України. Ця теорія мала такий великий вплив на українську 
науку, що праці Нольде перекладалися українською мовою й 
видавалися М. Грушевським в НТШ у Львові, а також фран-
цузькою18.  

Учень Нольде І. Розенфельд висловився за неповну інкорпо-
рацію України, вважаючи що до 1654 р. вона фактично здобула 
державну незалежність19.  

У цей самий час, на початку ХХ ст., ці дискусії перенеслися в 
українську історіографію. Михайло Слабченко підтримав теорію 
васалітету, як і М. Грушевський, який у 1917 р. видав спе-
ціальну брошуру на цю тему. Основний пункт концепції цих 
істориків полягав у тому, що буква статей угоди далеко роз-
ходилася з фактичними відносинами, утвореними актом 1654 р. 
Грушевський, зокрема, зазначав, що багато істориків цієї проб-
лематики накладали сучасне для них розуміння правової оцінки 
Переяславської ради на той контекст подій, який існував у 
середині XVII ст.20 
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У цьому сенсі великий внесок зробив В. Липинський, який у 
1920 р. розвинув думки, що й сьогодні найбільше підтриму-
ються в українській історіографії, про мілітарний союз України і 
Росії, забезпечений формою протекторату. У контексті тогочас-
них міжнародних відносин це було абсолютно нормальним яви-
щем: молдавський господар, наприклад, будучи васалом турець-
кого султану, шукав протекторату московського царя або поль-
ського короля; український гетьман, ставши васалом турецького 
султана, не полишав цього васалітету й після 1654 р. (як-от було 
здійснено його підданство султанові у 1655 р.) тощо. 

Головна теза Липинського полягала в тому, що погляди на 
Переяславську раду 1654 р. кардинально різнилися в Україні і 
Росії. Для останньої це було прийняття “холопів” у підданство, 
хоч ця територія і зберігала права певної автономії: податкова 
система, зовнішня політика, армія, судовий, адміністративно-
територіальний устрій тощо21.  

Майже одразу після появи цієї монографії Р. Лащенко також 
опублікував статтю на цю тему. Незважаючи на відносно толе-
рантне ставлення до концепції В. Липинського, дослідник все ж 
схилявся до теорії персональної унії між Б. Хмельницьким та 
Олексієм Михайловичем22. 

Однак згадані дві головні тези Липинського – про мілітарний 
союз і про різне розуміння Переяславської ради в Україні і Росії – 
пустили дуже глибокі коріння в українській історичній науці.  
У середині ХХ ст. вони були підтримані А. Яковлевим та  
О. Оглоблиним23, а на початку 1990-х років стали відправними 
пунктами для істориків уже незалежної України.  

Отже, ми бачимо, що у 1654 р. Богдан Хмельницький дійсно 
не оформив українсько-російські відносини згідно з вимогами 
міжнародного права, які існували на той час. Він робив це за 
тою традицією, за якою укладав перед тим Зборівський договір з 
Яном Казимиром, про що в історіографії згадували, зокрема,  
М. Грушевський і А. Яковлів24. Як відомо, у цих дипломатичних 
актах гетьман посилав до Яна Казимира статті договору, а 
король відповідав на них декларацією своєї ласки. Така сама 
процедура була виконана й у Москві у березні 1654 р. 
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ІІІ 
Останній пункт, про який хотілося б говорити сьогодні, – це 

наслідки Переяславської ради від 1654 до 1657 рр. У цьому сенсі 
важливо виокремити одну справу: для того, щоб знати, заради 
чого Богдан Хмельницький укладав угоду з Росією, треба знати 
його політичну мету у цілій війні – що він хотів досягнути під 
час своєї боротьби з Річчю Посполитою? Тут знову ж таки 
українські історики в більшості одностайні. Вони стверджують, 
що десь від кінця 1648 р. до своєї смерті у 1657 р. гетьман 
намагався об’єднати всі українські етнічні землі, які були в 
історичній традиції з часів Київської Русі, в адміністративно-
територіальному устрої Війська Запорозького. Йшлося спершу 
про територію до Вісли, проте на польсько-московських пере-
говорах під Вільном у 1656 р. він погоджувався на поділ по  
р. Західний Буг, тобто за сучасним кордоном України з Поль-
щею25. Мета Росії у 1654 р. була іншою. Починаючи з кінця  
XVI ст. відбувалася багатолітня боротьба зі Швецією за Бал-
тику, а також з Річчю Посполитою за повернення територій, 
втрачених за Поляновським договором 1634 р., і розповсюд-
ження своїх впливів на Велике князівство Литовське до Балтій-
ського моря. 

Для здійснення своєї мети Богдан Хмельницький у 1654 р. 
розпочав організацію нового походу в Галичину. Він зібрав свої 
війська під Фастовом, проте рушити з ними на захід так і не 
зміг. Москва почала наступ на Білорусь, Смоленщину й Литву і 
вимагала підтримки цих акцій козацькими військами. Почалася 
білоруська кампанія українських козаків на чолі з Іваном Золо-
таренком, під час якої вони вимагали присяги від захоплених 
міст на ім’я гетьмана, а не царя. Це призводило до виникнення 
великих українсько-московських суперечок у Білорусі. 

Урешті восени 1655 р. відбувся спільний похід української і 
московської армій до Львова й Любліна. Під час цього маршу 
знову загострилися протиріччя між гетьманом і російськими 
воєводами, які хотіли приймати присягу завойованих міст на 
ім’я царя. У кінцевому підсумку цей похід не закріпив Україну 
на території Галичини: облога Львова була знята у жовтні, а 
Люблін, хоч і був захоплений, проте невдовзі його було поки-
нуто українсько-російськими військами.  
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Найбільші проблеми в українсько-російських відносинах 
того часу з’явилися у 1656 р., коли російський цар почав готу-
вати мирний договір з Яном Казимиром за посередництвом ім-
ператора Фердинанда ІІІ. У травні 1656 р. Олексій Михайлович 
оголосив війну шведському королю Карлові Х Ґуставу і почав 
шлях до примирення з Річчю Посполитою. Тобто те, заради чого 
Богдан Хмельницький у 1654 р. укладав угоду з Олексієм Ми-
хайловичем, аби мати союзника проти Речі Посполитої, наби-
рало цілком іншої, протилежної такому проектові якості.  

У результаті 3 листопада 1656 р. було укладено московсько-
польський Віленський договір. Україна у відповідь на це збли-
ження Росії та Речі Посполитої уклала 7 вересня угоду з 
трансільванським князем Юрієм ІІ Ракоцієм, яка у жовтні була 
схвалена гетьманом у Чигирині. Трансільвансько-шведський 
договір у Радноті від 6 грудня 1656 р. остаточно сформував 
антипольську коаліцію, до якої входила також і Україна. У січні 
наступного року розпочалася нова війна у Короні Польській і 
Великому князівстві Литовському, в якій брав участь корпус 
козаків на чолі з Антоном Ждановичем. Це розцінювалося ца-
рем, як дуже серйозний виклик його власній політиці, оскільки 
Ян Казимир на той час був його союзником.  

Війна Юрія ІІ Ракоція у Речі Посполитій не була, однак, 
успішною і в червні й липні 1657 р. завершилася поразкою тран-
сільванських, шведських та українських військ. За цих обставин 
Богдан Хмельницький відійшов у кращий світ 27 липня ст. ст. 
1657 р.  

 
* * * 

Таким чином, українсько-російська угода 1654 р. не ви-
правдала тих надій, які на неї покладав Богдан Хмельницький у 
Переяславі. Московська держава мала свої пріоритети в полі-
тиці, одним з головних яких було розширення володінь до 
Балтійського моря. Це великою мірою ішло всупереч з тими 
політичними цілями, які Б. Хмельницький ставив перед собою, 
намагаючись встановити новий західний кордон з Короною 
Польською. 
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УДК 930.1: 94(477.41) «1648/1657» 
 

Володимир Горак 
 

ХМЕЛЬНИЧЧИНА (1648–1657 рр.):  

ДО ПИТАННЯ ПРО КРИТИКУ 

УКРАЇНСЬКОЇ КРИТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ 
 
 
У світовій історичній науці навряд чи знайдеться будь-яке 

питання, яке б інтерпретувалося істориками однозначно. Навпа-
ки, досвід вивчення світової історіографії свідчить, що такі 
суспільно-політичні явища, як французька буржуазна революція 
1789 року, більшовицька революція 1917 року в колишній 
Російській імперії, Велика Вітчизняна війна 1941–1945 років та 
багато інших викликають різні, а нерідко – взагалі протилежні 
оцінки дослідників. Не стала в цьому плані винятком і так звана 
Хмельниччина 1648–1657 років – широкий український козаць-
ко-селянський рух, який у процесі кривавої, жорстокої боротьби 
проти поляків, татарів, німців та інших ворогів привів до ство-
рення і функціонування першої за весь період новітньої історії 
української держави. 

Про цей широкий суспільно-політичний рух ХVІІ століття 
існує величезна кількість історичних праць, перші з яких були 
написані ще сучасниками Хмельниччини. В усій великій літе-
ратурі, присвяченій цьому українському народному руху на чолі 
з гетьманом Богданом Хмельницьким, з часом сформувалися дві 
різні концепції: апологетична і критично-негативна. Суть пер-
шої, апологетичної концепції, полягає у визнанні Хмельниччини 
як у цілому позитивного і прогресивного явища нашої вітчиз-
няної історії, якій вдалося втілити в життя суспільний ідеал 
абсолютної більшості українців – ідеал національної незалеж-
ності і економічної свободи. Критично-негативна концепція, 
навпаки, інтерпретує рух на чолі з Б. Хмельницьким суто нега-
тивно, – як регресивний феномен, який значно відкинув назад 
або ж принаймні суттєво загальмував суспільний розвиток 
України практично в усіх сферах її життя. 
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Впродовж ХХ – початку ХХІ століть помітно збільшилась 
кількість тих істориків, які, базуючись на серйозній аргумен-
тації, розробляють саме першу концепцію. Але чи означає це, 
що критично-негативна концепція є повністю антиісторичною, – 
тобто такою, яка зовсім не відповідає історичній правді? А якщо 
вона частково відтворює історичні реалії, то яка з цих двох 
концептуальних конструкцій краще відтворює історію Хмель-
ниччини? Ця стаття і є саме спробою дати детальну відповідь на 
це питання. 

У свій час представники польської історіографії приклали 
чимало зусиль для того, щоб довести, що по суті єдиною 
причиною виникнення цього широкого народного руху була 
велика образа майбутнього гетьмана Богдана Хмельницького на 
польську владу за те, що вона позбавила його родового маєтку – 
хутора Суботова. На їхню думку, керуючись лише гострим ба-
жанням помститися своїм кровним ворогам (Конецпольському і 
Чаплинському), Хмельницький поїхав у Запорізьку Січ, був об-
раний там гетьманом і підняв українців на збройну боротьбу 
проти Речі Посполитої1. 

Звичайно, у ніякому разі не можна скидати з рахунків цей 
особистий чинник, проте зводити справу тільки до особистої 
образи українського гетьмана на польську владу означало б 
ігнорувати інші важливі причини, які зумовили появу на світ 
такого досить значного суспільно-політичного явища, як Хмель-
ниччина. Відомий український історик і письменник Петро 
Куліш, якому судилося стати одним з найбільш непримиренних 
критиків Хмельниччини, зазначив у одній із своїх праць, що 
вона була покликана до життя головним чином суспільними 
протиріччями між великим магнатським землеволодінням Ук-
раїни і козацькими та селянськими верствами, на яких з роками 
все більше і сильніше поширювався шляхетсько-магнатський 
гніт2. До речі, згаданий П. Кулішем фактор згадується у працях 
практично всіх істориків, яким притаманна позитивна інтер-
претація Хмельниччини. Разом з тим, на відміну від них, 
П. Куліш робить зовсім інший висновок – що ці та інші сус-
пільні негаразди Речі Посполитої покликали до життя в особі 
Хмельниччини не позитивне, а суто негативне явище3. 
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На думку П. Куліша, негативний зміст народного повстання 
Богдана Хмельницького проти Речі Посполитої проявив себе 
перш за все заподіяним нею повномасштабним руйнуванням 
усієї України4. За П. Кулішем, ця руйнація відбувалася по кіль-
кох принципово важливих напрямках. По-перше, вже у 1648 
році, під час стрімкого і переможного наступу військ Б. Хмель-
ницького на Захід, загинула величезна кількість людей – і, перш 
за все, тих, кого учасники широкого селянсько-козацького руху 
вважали своїми ворогами (з числа польської шляхти, польських 
вояків-жовнірів, євреїв, представників католицького духовен-
ства та ін.)5. По-друге, у той же час відбулася і економічна 
руйнація України, що знайшла свій вираз у повному чи майже 
повному зупиненні усіх форм господарчого життя6. Підтриму-
вав такі і подібні судження В. Драгоманов, який підкреслив пов-
номасштабне знищення поляків і євреїв на «козацькій» тери-
торії7. 

Суттєве доповнення до подібного бачення тих подій зробив і 
широковідомий український історик Михайло Грушевський. На 
його погляд, Хмельниччина, крім іншого, призвела якщо і не до 
руйнації, то принаймні до очевидної стагнації України в сфері її 
культури. М.С. Грушевський підкреслив, що Хмельницький і 
його соратники не зробили будь-яких нових і значних кроків ані 
у справі різних форм освіти, ані у справі будівництва нових 
церков і монастирів, ані у справі написання нових і значних 
літературних творів. Михайло Сергійович навіть вивів для до-
казу таких своїх поглядів своєрідний літературний критерій. 
Якщо, на його думку, у період Хмельниччини не з’явилося 
літературного твору рівня «Слова о полку Ігоревім», то це і є 
переконливим доказом того, що Богдан Хмельницький і його 
чисельні прибічники «забезпечили» саме стагнацію у сфері 
культури України8. Впевненість у тому, що рух Хмельницького 
не уявляв собою нічого, крім великої руйнації України, привела 
П. Куліша до цілком закономірного висновку, що Хмельнич-
чина була звичайним «пустоцвітом» вітчизняної історії.  

Варто зазначити, що серйозні аргументи на підтримку «руїн-
ницької» інтерпретації Хмельниччини можна знайти також і у 
працях тих істориків, які подібні погляди у цілому не поділяли. 
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Наприклад, у своїй історичній монографії «Богдан Хмельниць-
кий» Микола Костомаров навів велику кількість фактів, що вони 
переконливо свідчили про систематичне і варварське знищення 
козаками і селянами «батька Хміля» євреїв9. Інакше кажучи, 
Хмельниччина теж, як і деякі інші політичні сили світової істо-
рії, зробила свій вагомий і досить сумний внесок у справу 
геноциду єврейського народу. 

Підкреслимо, що, якщо, як і польські історики, Петро Куліш, 
Михайло Грушевський та інші українські дослідники завжди 
підкреслювали руїнницьку суть козацько-селянського руху 
1648–1657 років, то їх опоненти, які тлумачили історію Хмель-
ниччини переважно позитивно, із цілком зрозумілих причин 
уникали конкретного висвітлення цього питання. Таким чином, 
якщо симпатики гетьмана Богдана вважали, що українська Руїна 
почалася вже після смерті «батька Хміля», то їх опоненти були 
впевнені, що ця руїна почалася саме під час Хмельниччини як 
прямий результат дій її учасників. 

То чи дійсно у 1648–1657 роках відбулася широка руйнація 
України, згадувана не тільки противниками, а й деякими при-
бічниками гетьмана Хмельницького? Поза усяким сумнівом, 
вона дійсно мала місце. У свій час ми не досить сильно замис-
лювались над зловісним змістом відомої фрази ватажка козаків і 
селян про те, що вже у перший рік боротьби (1648) на Україні не 
залишилося жодного польського шляхтича, жодного польського 
жовніра, жодного уніатського священика10. Тоді, висловлю-
ючись сучасною мовою, відбулася колосальна, небачена «за-
чистка» України від її ворогів. Немає сумнівів, в її ході загинула 
величезна кількість людей – і, до речі, не тільки поляків і євреїв, 
а й українських козаків і селян, які гинули від руки польських 
військ та їхніх союзників. На нашу думку, таку кількість жертв 
на території України не принесли за собою будь-які завойов-
ники – наприклад, гунни на чолі з Атілою, або монголо-татари. 
У значній мірі відповідає історичній правді і думка про еко-
номічну руйнацію України в той час (вона, зокрема, знайшла 
свій вираз у ліквідації наявних форм економічного життя – 
завдяки тому, що значна кількість українських чоловіків почала 
приймати участь у військових діях). Правда і те, що керівникам 
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Хмельниччини і її рядовим учасникам не було чим особливо 
похвалитися у плані культурного будівництва. 

Разом з тим, визнаючи, що «руїнницький» погляд на Хмель-
ниччину можна підкріпити досить великою кількістю цілком 
реальних фактів, слід підкреслити, що цим інтерпретаціям 
авторів критично-негативної концепції притаманні принаймні 
два суттєві недоліки. З одного боку, можна стверджувати, що 
масштаби руїни Хмельниччини, яка дійсно відбулася, є пере-
більшеними. З іншого боку, завдяки перебільшенню і абсолю-
тизації руйнівного чинника працям П. Куліша, В. Антоновича, 
М. Грушевського та інших істориків притаманна серйозна недо-
оцінка безумовно цілком реального креативного компоненту 
Хмельниччини. 

Спробуємо докладно викласти наші погляди з цих двох 
важливих питань. Так, рух на чолі з Богданом Хмельницьким 
дійсно викликав згадану вище руйнацію, але чи означає це, що в 
її результаті Україна дійсно перетворилася на пустелю, як це 
хотів представити Петро Куліш? На наш погляд, справжньою 
пустелею тоді наша батьківщина не стала. Слід враховувати, що 
при усіх величезних втратах 1648 та інших революційних років 
значна кількість українського населення залишилась живою і до 
того ж здатною до виконання характерних для України гос-
подарчих функцій. Не можна, до речі, сказати, що впродовж 
1648–1657 років українці присвячували себе лише збройній 
боротьбі. У зонах, принаймні тимчасово вільних від військових 
дій, селяни потроху господарювали, користуючись новими умо-
вами праці на землі, які їм надала козацько-селянська революція 
(велике магнатське землеволодіння зникло, а самі селяни пере-
стали бути кріпаками, ставши юридично вільними людьми). Що 
ж до того, що за часів Хмельниччини в Україні не з’явилося 
нового «Слова о полку Ігоревім», то такий виведений М.С. Гру-
шевським критерій застою України та й будь-якої іншої країни  
в культурній сфері навряд чи можна вважати правильним. 
Наприклад, у сучасні часи ніхто з українських літераторів 
(принаймні поки що) не створив твір подібного рівня, проте 
навряд чи можна на цій підставі стверджувати, що зараз в 
українському культурному житті відбувається застій. 
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Крім того, слід підкреслити, що взагалі при відтворенні подій 
будь-якого революційного процесу не варто перебільшувати і 
абсолютизувати його руїнницькі і взагалі деструктивні риси, – 
тим більше, якщо врахувати, що будь-який серйозний суспіль-
ний переворот здебільшого не обходиться без знищення ком-
понентів старого суспільного ладу. Критики Хмельниччини різ-
них часів у більшості випадків обходять питання про те, що 
українська національна революція 1648–1657 років далеко не 
обмежилась ліквідацією старого, польсько-шляхетського ладу, 
його представників і захисників. Її наступним, хоча і досить 
нелегким кроком стало утворення української гетьманської дер-
жави з її багатьма характерними атрибутами. А цей крок навряд 
чи міг бути оцінений негативно навіть таким «твердим» про-
тивником руху на чолі з Б. Хмельницьким, як П. Куліш. 

Слід зазначити, що ті історики, які розробляли критично-
негативну концепцію, не обмежувались спробами переконати 
своїх читачів у суто деструктивному характері Хмельниччини. 
Ними було також чимало зроблено для того, щоб довести не-
спроможність Б. Хмельницького вирішувати різні важливі дер-
жавні питання (військові, дипломатичні, економічні та інші) 
дійсно результативно і в інтересах переважної більшості україн-
ського народу. Зокрема, противники Богдана Хмельницького 
більш пізніх часів написали чимало про неефективність і не-
зграбність його зовнішньої політики. Зокрема, В. Антонович був 
переконаний, що дипломатія гетьмана України не уявляла со-
бою якоїсь цілісної системи, а насправді була хаотичними бор-
саннями у різні боки – до Москви, татарського Криму, Молдавії, 
Швеції та деяких інших країн. Крім того, М.С. Грушевський 
давав зрозуміти, що Богдан Хмельницький був завжди досить 
нерозбірливим у виборі потенційних союзників, нерідко шука-
ючи їх серед держав, що представляли два різні і ворожі один 
одному світи – мусульманський і немусульманський11. 

Деякі українські історики особливо закидають козацькому 
гетьманові в тому, що він на протязі кількох років мав союзні 
стосунки з ханським Кримом. Таку думку висловив, зокрема, 
Михайло Грушевський. В українсько-татарському союзі автор 
«Історії України-Русі» не бачив нічого позитивного, навпаки, 
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він вважав, що насправді татарські союзники виявилися вели-
кими ворогами України, які, «немов кліщ», впилися у тіло 
молодої Української держави12. В розумінні Михайла Сергійо-
вича союз з кримськотатарськими силами був великим злочи-
ном Богдана Хмельницького13. Подібне критичне ставлення 
було притаманне і П. Кулішу, який критикував «батька Хміля» 
за те, що він у своїй боротьбі проти Речі Посполитої спирався 
головним чином не на свої, козацькі сили, а саме на татарські 
війська14. 

Однак у більшості випадків подібні судження мають досить 
поверховий і відверто тенденційний характер – незважаючи на 
те, що їх висловлювали безумовно видатні українські історики. 
Слід почати з того, що для успішної боротьби з такою без-
умовно сильною державою, якою була Річ Посполита (яка, крім 
іншого, мала реальну можливість спертися на своїх союзників в 
Європі – зокрема, на війська герцогства Бранденбурзького), 
Хмельницькому були потрібні не тільки реальні, а й сильні 
союзники. Немає сумнівів, що основну ставку в цьому плані 
гетьман робив на царську Росію, прекрасно розуміючи її велику 
військову могутність. На нашу думку, якщо б уряд царя Олексія 
Михайловича вже у 1648 році вирішив надати гетьманській 
армії реальну військову допомогу, то питання про знаходження 
Хмельницьким інших країн-союзників або взагалі перестало б 
існувати, або принаймні стало б набагато менш актуальним. Але 
вся справа була в тому, що на протязі майже п’яти років ро-
сійський уряд по суті відкидав пропозицію гетьманських дипло-
матів про надання військової допомоги Україні, керуючись при 
цьому принаймні двома важливими обставинами: з одного боку, 
бажанням уникнути чергового військового конфлікту з Поль-
щею (яких до цього і так вже було у нього чимало), а, з іншого 
боку, намаганням дочекатися того часу, коли королівсько-
шляхетська Річ Посполита і гетьманська Україна суттєво ослаб-
лять себе під час українсько-польської війни. Саме ця обставина 
й примусила Хмельницького посилено шукати союзників за 
межами царської Росії. 

Цілком очевидно, що цей пошук був досить складною і 
довгою справою, що обумовлювалось кількома важливими фак-
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торами: досить невеликою кількістю реальних «претендентів», 
боротьбою практично в кожній з цих країн як прохмельницької, 
так і антихмельницької партій, а також досить активними во-
рожими діями польської дипломатії. І вже через це ми вважаємо 
історично неадекватною критичну думку про те, що при виборі 
союзників керівник Хмельниччини мав керуватись, але не керу-
вався їхньою релігійною належністю. Якби гетьман враховував 
цей «параметр», він міг би цілком вірогідно не виграти частину 
переможних для нього битв – зокрема, під Жовтими водами, 
Корсунем, Пилявцями та ін. 

Як відомо, ці битви закінчилися перемогами української 
армії при досить активній допомозі саме союзних татарських 
загонів. І вже цей факт не дає змоги повністю погодитись з 
думкою М.С. Грушевського про «татарський злочин» Б. Хмель-
ницького. Звичайно, Михайло Сергійович був цілком правий, 
даючи зрозуміти, що збираючи свій ясир, татари завдавали тим 
самим значної шкоди Україні, однак перебільшення, а тим 
більше – абсолютизація цієї негативної обставини неминуче 
веде до спрощеної, однобічної інтерпретації союзницької ролі 
Криму в українській національно-визвольній боротьбі 1648–
1653 років. Залучивши до неї ханські збройні сили, гетьман 
досяг двох дуже важливих позитивних цілей: з одного боку, 
помітно збільшив свої шанси на перемогу в українсько-поль-
ській війні, а, з іншого, унеможливив у ті роки існування іншого – 
польсько-татарського союзу, можливість якого теж не можна 
було виключати і який би став серйозною загрозою для справи 
розбудови молодої української незалежності.  

Разом з тим важко погодитись і з думкою Петра Куліша про 
те, що у своїх перших і безумовно історичних перемогах Хмель-
ницький спирався головним чином на татарські війська. При 
їхній безумовно важливій ролі в цьому цю роль ні в якому разі 
не варто перебільшувати, як це робить автор критичної праці 
«Хмельниччина». Є переконливі свідчення, що в об’єднаній 
козацько-татарській армії татари складали очевидну меншість. 

Не можна також прийняти й висловлювані опонентами 
Хмельницького думки про те, що його дипломати були непо-
слідовними у своїх діях і, як правило, не доводили свою справу 
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до кінця. Навпаки, факти свідчать, що козацька дипломатія 
прикладала максимум послідовних зусиль для залучення різних 
країн до збройної боротьби на боці Хмельниччини. Наприклад, 
у 1648–1653 роках з цією метою до царського уряду в Москві 
приїхало чимало українських дипломатичних місій. У той же 
час гетьман підтримував досить регулярні стосунки з Туреч-
чиною, метою яких було забезпечення турецького протекторату 
над Україною (це знову ж таки робилося в інтересах успішної 
боротьби проти Речі Посполитої). Подібним чином уряд Богдана 
Хмельницького «опікав» і Молдавію, для забезпечення союз-
ницьких стосунків з якою гетьман двічі надсилав туди свої 
війська на чолі із своїм сином Тимофієм. Звичайно, були ви-
падки, коли «батько Хміль» припиняв зносини з тією чи іншою 
країною, однак подібні факти слід пояснювати не непослі-
довністю гетьманської дипломатії, а тим, що Хмельницький 
знаходив собі більш перспективного партнера (так було, на-
приклад, у випадку із султанською Туреччиною у 1653 році, 
коли у виборі між двома можливими протекторатами – турець-
ким і російським – гетьман цілком справедливо віддав перевагу 
протекторату Росії). 

Досить часто об’єктами гострої критики гетьмана Богдана 
Хмельницького і його оточення ставали кілька важливих сто-
рінок історії Хмельниччини – відхід козацько-селянської армії 
від Львова у 1648 році, результати битви з польським військом у 
районі Зборова і зміст Зборівського договору. Так, в своїй 
«Коротенькій історії Козаччини» В. Антонович висловив від-
вертий подив з приводу того, що війська Хмельницького віді-
йшли тоді від Львова на Схід, так і не взявши його, прозоро 
натякаючи на те, що у іншому випадку гетьман міг продовжити 
свій успішний похід на Захід, в результаті якого Річ Посполита 
як держава взагалі могла припинити власне існування15. 

Таку «дивну» поведінку української армії і її керівника 
В. Антонович був схильний пояснювати низьким рівнем полі-
тичної культури Хмельниччини16. Він відверто жалкував з того, 
що повсталі не змогли полонити самого польського короля. В 
такому ж дусі втрачених можливостей Хмельниччини розмір-
ковував і М.С. Грушевський, який підкреслював, що армія геть-
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мана тоді цілком могла захопити Польщу або принаймні тери-
торію Західної України, але не зробила цього17. 

Те, що Богдан Хмельницький не зробив цього, Михайло 
Грушевський вважав однією з найбільших помилок україн-
ського гетьмана. За М.С. Грушевським, Хмельницький волів 
зробити подібне пізніше, але конкретні можливості для цього 
були вже далеко не такими сприятливими, як у перший період 
українсько-польського військового протистояння18. 

Суттєва хиба подібних інтерпретацій полягає в тому, що їхні 
автори підходять до розгляду вищеозначених питань суто тео-
ретично, а не конкретно-історично. Теоретично, звичайно, було 
б дуже добре для української держави, яка тоді народжувалась, 
щоб гетьман і польського короля у полон захопив, і ненависну 
більшості українців польську державу зруйнував. Однак суттєве 
питання полягає в тому, чи ставив тоді такі цілі сам Богдан 
Михайлович. Чимало фактів свідчать: ні, не ставив. Тоді, у пер-
ший період війни, Хмельницький ще не був налаштований щодо 
Речі Посполитої так радикально, як пізніше. У той час він вва-
жав цілком за можливе існування України у межах королівсько-
шляхетської Польщі – звичайно, за важливої умови, що укра-
їнській землі польський монарх пожалує саму широку автоно-
мію, яка до цього ніколи не існувала. Відомо, наприклад, що 
Хмельницький тоді підтримав обрання на польський трон Яна 
Казиміра, цим самим фактично визнаючи польську королівську 
державу. У світлі цього факту уявляється нелогічним, щоб геть-
ман бажав захопити в полон цього самого короля – навіть якщо 
він був його противником на полі брані. Крім того, критики цих 
дій лідера Хмельниччини не враховують ще один важливий 
фактор (безумовно, врахований самим гетьманом), який реально 
унеможливлював ліквідацію Польщі. Сам гетьман, безумовно, 
враховував, що вступ його військ на корінні польські землі 
викличе, висловлюючись сучасною мовою, масову мобілізацію 
усього польського населення, в результаті чого виникла б нова, 
набагато більш сильна армія, що змогла б захистити польську 
незалежність від козаків та «хлопів». Крім цього, у цьому 
випадку цілком вірогідною могла б бути велика і різнопланова 
допомога Польщі з боку інших європейських країн, серйозно 
занепокоєних агресією гетьманської України. 
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Варто підкреслити, що Зборівську угоду, яка фактично за-
вершила перший етап військового протистояння Речі Поспо-
литої і Польщі, представники критичної історіографії Хмель-
ниччини критикують помітно частіше і до того ж – помітно 
більш аргументовано. На їхню загальну думку, ця невдала для 
України угода була явно незакономірною з огляду на те, що 
«Малоросія» вийшла безумовним переможцем з війни з Поль-
щею у 1648–1649 роках19. З точки зору українських інтересів, 
вони суто негативно оцінюють низку конкретних статей цієї 
угоди – зокрема, пункти про географічну обмеженість території 
козацької автономії, про чисельну обмеженість нового козачого 
реєстру і про можливість поновлення польською шляхтою своїх 
господарчих позицій на козацькій території20. Природно, що 
подібний аналіз змісту Зборівської угоди привів М. Грушев-
ського, В. Антоновича, П. Куліша та інших істориків до виснов-
ку про те, що, підписавши цю угоду, Богдан Хмельницький 
скривдив і навіть зрадив інтереси України21. 

Зробимо спробу спокійно і неупереджено розібратися в тому, 
наскільки історично адекватними є такі погляди і оцінки. 
Звичайно, можна в цілому погодитись з творцями критичної 
концепції в тому, що зміст Зборівської угоди дійсно помітно 
контрастував з блиском військових перемог гетьманської армії, 
які мали місце до його підписання. Крім того, конкретні поло-
ження цієї угоди виразно контрастували з уявленням самого 
гетьмана і його воєначальників про те, якою мала бути народ-
жена в боротьбі українська автономія. Зокрема, Хмельницький, 
безумовно, волів, щоб вона включала в себе всю чи принаймні 
більшу частину території України (а не три воєводства), щоб 
новий козацький реєстр склав не 40 тис., а принаймні 60 тис. 
чоловік, і щоб ненависні переважній більшості українського 
населення польські поміщики-шляхтичі назавжди втратили в 
Україні свої економічні позиції. 

Але разом з тим було б досить тенденційно і спрощено 
тлумачити Зборівську угоду як кривду і зраду українців з боку 
Хмельницького. На нашу думку, вищезгадані негативні ви-
сновки можна серйозно заперечити принаймні з двох позицій. 
По-перше, Хмельницького можна було б цілком справедливо 
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вважати зрадником, якби він після усіх своїх перемог і без будь-
яких серйозних причин на те повернув український народ до 
стану, який існував після оприлюднення відомої «Ординації» 
1638 року (за змістом якої, зокрема, козацтвом мав керувати не 
свій, український гетьман, а призначений «згори» польський 
комісар, сам козацький реєстр набував суто символічної кіль-
кості, а про будь-яку автономію України у складі Речі Поспо-
литої вже і годі було говорити). Поставимо принципово важливе 
питання: чи означав стан української землі, визначений Збо-
рівською угодою, кроком вперед у порівнянні зі станом, який 
визначила «Ординація» 1638 року? Поза всяким сумнівом, 
означав. Там, де раніше взагалі не існувало ніякого українського 
автономного правління, нарешті виникла своя, українська авто-
номія з гетьманською адміністрацією на чолі. І хоча ця авто-
номія виявилася дійсно обмеженою, все ж таки, охопивши землі 
Київщини, Чернігівщини і Брацлавщини, вона поширилась на 
сотні тисяч українців. Там, де раніше козацький реєстр був 
символічним, було створено 40-тисячне козацьке військо – 
велика армія за поняттями не тільки ХVІІ-го, а й ХХ та ХХІ 
століть. Там, де раніше всюди, де йому хотілося, перебувало 
польське каральне військо, тепер, відповідно до одного з пунк-
тів Зборівської угоди, польським військам заборонялося бути 
присутніми на території трьох воєводств України, а єдиною 
збройною силою там ставали українські козацькі полки. І на-
решті, там, де ще так недавно православне духовенство зазна-
вало значних утисків з боку польських представників като-
лицької віри, воно повністю відновило свої права. 

По-друге, ніколи не варто забувати (як нерідко «забувають» 
критики Богдана Хмельницького) ті конкретні обставини, за 
якими була укладена Зборівська угода. Серйозною обставиною, 
яка підштовхнула гетьмана до цього кроку, стала ультимативна 
вимога союзників – татар козакам замиритися з польським 
королем, які у іншому випадку загрожували перейти на бік Речі 
Посполитої. Крім того, така позиція татар, які були зацікавлені 
не в рішучій перемозі однієї з воюючих сторін, а в компро-
місному та нестабільному мирі між ними, «вагітному» новими 
військовими конфліктами (ці конфлікти об’єктивно ослабляли 
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як Річ Посполиту, так і Україну на користь ханського Криму), у 
значній мірі визначила і зміст Зборівської угоди, і, зокрема, її 
найбільш неприйнятний для населення України пункт про від-
новлення господарчих позицій польських поміщиків в Україні. 
Отже, якщо прийняти до уваги ці дві обставини – з одного боку, 
безперечний крок вперед Зборівської угоди у зрівнянні з «Ор-
динацією» 1638 року, а також у значній мірі вимушений харак-
тер цієї угоди, то можна зробити висновок, що зрадником свого 
народу Богдан Хмельницький не був. 

Нерідко свою досить дискусійну думку про «зраду Хмель-
ницького» його опоненти і критики намагалися і намагаються 
підкріпити також і більш солідними з нашої точки зору аргу-
ментами. В їхньому розумінні суспільний лад української авто-
номії, утворений після укладення Зборівської та Білоцерківської 
угод, був типово антинародним ладом, реальні порядки якого 
вступили у кричуще протиріччя з нагальними потребами пере-
важної більшості українців. Богдана Хмельницького звинува-
чують і в свідомій підтримці поміщиків-шляхтичів, що повер-
талися у свої маєтки, і у його наказах значній кількості селян, 
яким не вдалося увійти до 40-тисячного козацького реєстру, 
повернутися до свого дореволюційного кріпосного стану22. 
Варто зазначити, що у таких поглядах представників критичної 
історіографії Хмельниччини фактично підтримують навіть ті 
їхні колеги-опоненти, які ставляться до Богдана Хмельницького 
і до очолюваного ним руху в цілому позитивно. Так, відомий 
український історик Дмитро Дорошенко підкреслив в одній із 
своїх праць, що 1652 року така політика гетьманської адмі-
ністрації викликала масові козацько-селянські заворушення, гас-
лами яких стала боротьба не тільки проти Речі Посполитої, а й 
проти «польського ставленика» і «зрадника» Хмельницького23. 
Чимало подібних фактів наводиться і в працях широковідомих 
дослідників Хмельниччини – І. Крип’якевича, В.А. Смолія, Сте-
панкова та інших. 

Заради справедливості слід підкреслити, що згадані вище ці 
та інші історики мали і мають вагомі підстави для того, щоб 
утриматись від позитивних оцінок того автономного ладу, який 
з перервами існував в Україні з 1648 до 1653 року. Внутрішня 



 315

політика адміністрації Богдана Хмельницького тоді і дійсно 
велась у значній мірі всупереч інтересам широких козацько-
селянських мас, природним наслідком якої стали великі народні 
повстання. Тоді у козацького гетьмана з’явився, крім поль-
ського, ще один і до того ж маловідомий фронт – фронт бо-
ротьби проти радикально налаштованих внутрішніх противників 
гетьманської влади. Однак, на нашу думку, навіть все це не дає 
серйозних підстав для звинувачення Хмельницького у зраді 
національних інтересів України. По-перше, як ми вже зазначали, 
такий суспільно-політичний лад був для гетьмана аж ніяк не 
ідеалом, а, висловлюючись словами одного відомого політика, 
сумною необхідністю, викликаною обставинами, що від Хмель-
ницького ніяк не залежали. По-друге (і це слід підкреслити 
особливо), козацький гетьман зробив тоді чимало для того, щоб 
якщо і не звести нанівець, то хоча б пом’якшити найбільш 
одіозні статті Зборівської та Білоцерківської угод. В.Антонович 
наводить у одній із своїй праць важливий і показовий факт. Під 
сумнівним приводом того, що кожний реєстровий козак повинен 
був мати п’ять помічників, Хмельницький неофіційно повів 
справу до того, щоб реальний козацький реєстр збільшився до 
200 тис. (!) чоловік24. Такий захід мав два важливих наслідки: з 
одного боку, він значно збільшував кількість селян, які бажали 
позбавитись свого кріпосного статусу, а, з іншого, суттєво 
ослаблював економічні позиції шляхтичів, які повернулися і на 
яких ці селяни-кріпаки мали працювати. (На жаль, цей факт 
суттєво не вплинув на загальну негативну оцінку В. Анто-
новичем як самої Зборівської угоди, так і козацької автономії, 
що вона виникла після нього25). І, нарешті, по-третє, Хмель-
ницький ніколи не розглядав такий стан справ у «своїй» 
автономії як постійний і практично ніколи не втрачав мож-
ливостей для того, щоб створити в Україні повністю новий 
суспільний лад, позбавлений характерних пережитків минулого 
(для цього, як відомо, він неодноразово відновлював військові 
дії проти Польщі). 

Цей новий лад по-справжньому з’явився пізніше, тільки у 
1654 році. Що ж уявляли собою гетьманська Україна і її 
керівник – гетьман Богдан Хмельницький у той час в інтер-
претаціях критично мислячих щодо Хмельниччини істориків?  
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П. Буцинський вважав, що «батько Хміль» був не народним 
вождем, а виразником інтересів української козацької шляхти і 
кріпосником, який взяв за суспільний взірець польські шля-
хетські порядки26. Ще більш категорично висловлювався П. Ку-
ліш, який намагався зобразити гетьмана як виразника класових 
інтересів дуже вузького кола самих заможних українських 
шляхтичів27. На думку цього історика, то було природньо з 
огляду на те, що сам Хмельницький, захопивши власність 
кількох польських магнатів, став одним з найбагатших українців 
свого часу28. 

Частина істориків не згадує про «елітарно-козацьку» суть 
Хмельницького, але визначає його як суто керівника реєстро-
вого козацтва, який, на їхню думку, не мав практично нічого 
спільного ані з селянством, ані з запорізьким низовим козацт-
вом29. Варто зазначити, що у цих двох варіантах тлумачення 
соціально-класової суті Б. Хмельницького і тодішньої гетьман-
ської влади є спільні риси, – зокрема, спроба зображувати 
гетьмана як виразника інтересів не більшості, а саме меншості 
українського народу. 

Об’єктом критичних оцінок також нерідко були гетьман 
Хмельницький як цивільний адміністратор та очолювана ним 
козацька адміністрація. На думку М.С. Грушевського, Хмель-
ницький був великим сином українського народу, але великим 
перш за все як військовий керівник (за М.С. Грушевським, геть-
ман уявляв досить типового воєначальника-завойовника схід-
ного типу30). При цьому історик прозоро натякав на те, що у 
вирішенні невійськових справ Хмельницький був набагато слаб-
кішим. Щоправда, Михайло Сергійович вважав, що гетьман 
створив непогану адміністрацію, однак при цьому давав зро-
зуміти, що її функціонування було далеко не бездоганним. 

Частину вищеозначених поглядів ніяк не можна вважати 
такими, які відповідають історичній правді. Зокрема, Хмель-
ницький аж ніяк не бажав відтворити в Україні польські маг-
натсько-шляхетські порядки – хоча б тому, що велика маг-
натська власність, притаманна аграрному ладу Речі Посполитої, 
була практично повністю знищена в ході його повстання. 
Характерний факт навів відомий український історик В. Ли-
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пинський. Свого часу гетьман рішуче відхилив прохання укра-
їнського магната Ю. Немирича про відновлення його великої 
земельної власності31. Крім того, стосовно того, що гетьман 
начебто волів відновити в Україні притаманне Речі Посполитій 
кріпосництво, взагалі не існує ніяких доказів. 

Звичайно, слід погодитись з думкою про те, що сам Богдан 
Михайлович був перш за все козацьким вождем, і саме інтереси 
реєстрового козацтва були йому найбільш близькими. Але аж 
ніяк не варто абсолютизувати цей факт і на такій підставі 
стверджувати, що гетьман ніколи не був лідером інших сус-
пільних верств українського селянства і запорізького (низового) 
козацтва. З одного боку, його заклики до боротьби проти 
«лядської неволі» відповідали нагальним потребам не тільки 
козаків-реєстрівців, а й селян та козаків-запорожців. З іншого 
боку, саме за влади цього гетьмана українські селяни перестали 
бути кріпаками, а козаки-запорожці отримали гарантію збере-
ження своїх віковічних вольностей. 

Звичайно, можна довго (і, на наш погляд, здебільшого не-
продуктивно) дискутувати з приводу того, в якій сфері укра-
їнського життя гетьман Хмельницький зіграв більшу роль, а в 
якій – меншу. Однак у абиякому разі була досить значною роль 
гетьмана у створенні і функціонуванні нової, козацької адмі-
ністрації, яка, на наш погляд, уявляла собою варіант військової 
влади. По-перше, керівник Хмельниччини був першим в укра-
їнській історії, хто таку адміністрацію створив. По-друге, буду-
чи військовим, цей адміністративний апарат функціонував (і 
особливо – на ті часи) досить ефективно. Слід до цього додати 
одну досить слушну думку об’єктивного польського історика 
Людвіка Кубали, який, далеко небезпідставно порівнюючи Бог-
дана Хмельницького з лідером англійської буржуазної рево-
люції Олівером Кромвелем, при цьому зазначав, що, на відміну 
від керівника англійських революціонерів, який під час свого 
правління використав добре налагоджений старий адміністра-
тивний апарат британської монархії, український гетьман ство-
рив власну адміністрацію буквально з нуля32. 

Як відомо, у січні 1654 року почався новий етап в історії 
Хмельниччини, який ознаменувався встановленням протекто-
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рату царської Росії над Україною. У працях істориків-критиків 
Хмельниччини можна зустріти критичну думку про те, що з 
Переяславської угоди розпочався процес поступової інтеграції 
України до складу Росії. В. Антонович вважав найбільш вин-
ними в цьому авторів «Березневих статей». Історик підкрес-
лював, що саме погана підготовка цього документу дала росій-
ським урядовцям можливість розпочати інкорпорацію України 
до складу російської держави33. Таку думку запеклого против-
ника Хмельниччини можна, очевидно, зрозуміти таким чином, 
що «Березневі статті» містили пункти, реалізація яких вела до 
встановлення тієї чи іншої ступені залежності України від Росії. 

На жаль, зміст «Березневих статей», як відомо, не дійшов до 
нас у повному обсязі. Але ті пункти цієї російсько-української 
угоди, які нам відомі, не дають змоги підтвердити такий ви-
сновок В. Антоновича. У січні 1654 року цей договір з царської 
Росією уклала по суті незалежна гетьманська держава, незалеж-
ність якої була підкріплена такими пунктами угоди, як наявність 
на її території гетьманської адміністрації, підпорядкованого їй 
60-тисячного козацького війська, можливістю розвивати вільні 
дипломатичні стосунки з різними країнами, і т.д.34 У зв’язку з 
цим В’ячеслав Липинський слушно зауважив, що, складаючи 
«Березневі статті», їх автори навіть уявити собі не могли, що 
колись справа дійде до повної залежності української держави 
від російської. 

Завершуючи нашу статтю, зазначимо, що критична україн-
ська історіографія Хмельниччини сформувалась під впливом 
кількох чинників історико-методологічного характеру, а саме: 
безпосереднього впливу політично тенденційної польської істо-
ріографії, ще більш критичної щодо Хмельниччини, ніж укра-
їнська; формування історичних поглядів, виходячи від чисто 
розумових конструкцій, а не з глибокого вивчення конкретної і 
доволі складної історичної практики (як наприклад, у випадку з 
уявленням про намагання Хмельницького відтворити в Україні 
шляхетсько-магнатський устрій; перебільшення і абсолютизації 
певних деструктивних рис Хмельниччини при повному або при-
наймні частковому ігноруванні її креативних рис (зокрема, 
питання про руйнівні аспекти широкого суспільного руху на 
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чолі з Хмельницьким) та деякі інші. Саме такі методологічні 
вади не дозволили представникам критичної негативної кон-
цепції Хмельниччини правильно зрозуміти і відтворити цілу 
низку важливих питань історії цього руху. Разом з тим, на наш 
погляд, можна вести мову і про певну позитивну роль подібних 
поглядів – хоча б тому, що вони у певній мірі стоять на заваді 
тих вітчизняних істориків, які схильні подавати історію руху на 
чолі з Хмельницьким у надто вже позитивному і навіть ідеа-
лізованому дусі. 
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Володимир Маслак  
 

БАЗОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ З ІСТОРІЇ 

ГЕТЬМАНЩИНИ В СУЧАСНІЙ ПОЛЬСЬКІЙ 

ТА РОСІЙСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ 
 
 
Як добре відомо, важливою складовою формування образу 

минулого є базова термінологія, яка маркує інтерпретовану 
реальність й покликана формувати саму тональність її спри-
йняття та позиціонувати в ширшому цивілізаційному контексті. 
Враховуючи ж, що історична  термінологія, можe перебувати не 
тільки в науковому обігу, а й у публіцистиці, художній літе-
ратурі, історичній пам’яті, на особливості використання того чи 
іншого поняття неминуче тиснуть позанаукові чинники, змі-
щуючи його семантичне наповнення. Не реагуючи на такі зміни, 
наукова продукція здатна цементувати різні стереотипи, а також 
зумовлювати використання історичних понять у значенні, яке 
має мало спільного з первісним історичним поняттям. Інша 
проблема полягає в тому, що часто-густо поняття вживаються 
автоматично, як само собою зрозумілі, коли через вплив так 
званого ефекту частоти і тривалості повсюдного використання 
на рівні підсвідомості притуплюється гострота сприйняття. 
Виникають ситуації, коли термінологія здатна суттєво змістити 
акценти в презентованих концепціях, а новітні підходи поєднати 
з неусвідомлюваною чи навпаки добре завуальованою підтрим-
кою старих концептуальних уявлень.  

У нашому випадку базова термінологія як у дзеркалі відбиває 
проблеми еволюції підходів польських та російських істориків 
до інтерпретації історії ранньомодерної української державності 
в сучасних умовах методологічного плюралізму та відсутності 
ідеологічного диктату (принаймні в Польщі). Понятійний апа-
рат, яким сьогодні оперує польська та російська історіографія, 
уособлює як оновлення наріжних засад концептуалізації, так і 
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вплив попереднього дискурсу. Тим паче, що в 1990-ті рр. в 
середовищі російської історіографії українського раннього 
модерну відбулося виокремлення так званої модернізаційної 
течії, представники якої (передовсім Т. Таїрова-Яковлєва) віді-
йшли від прочитання української історії крізь призму концепції 
«загальноросійської культури». Водночас традиціоналісти нама-
гаються в той чи інший спосіб пристосувати останню до но-
вітніх історіографічних віянь.  

Амбівалентність ситуації насамперед проявляється в марку-
ванні української Національно-визвольної війни середини  
XVII ст. як відправного пункту ланцюга змін, що визначили 
канву подальшої української ранньомодерної історії та співвід-
ношення українського наративу з російським та польським. 
Соціальний вибух в Україні часів Б. Хмельницького кваліфі-
кується в Польщі здебільшого як «повстання Богдана Хмель-
ницького» чи «велике повстання». Менш уживаним є поняття 
«Хмельниччина»1. З одного боку, це пов’язує сучасний наратив 
з попередньою історіографічною традицією, коли поруч з домі-
нантним поняттям «війна домова» «повстання» вживалося як 
технічне. З іншого, такий підхід об’єднує польських істориків з 
англомовною історіографією, де домінує поняття «Khmelnyckу’s 
uprising», «Khmelnycky`s war»2 як аналогія до типологічно 
подібних подій в Англії та Нідерландах. Натомість поза поль-
ським дискурсом залишається полеміка в українській і частково 
російській історіографіях щодо понять «національно-визвольна 
війна», «визвольна війна», «козацька революція», «українська 
революція», «українська національна революція». Польські істо-
рики стали над дискусіями про типологію явища та терміно-
логічний апарат і віддали перевагу свого роду «середньоариф-
метичному», тим більше, що воно добре вписується у західні 
практики позначення української Національно-визвольної війни.  

З-поміж численних польських дослідників, помічених у спра-
ві маркування подій і процесів середини XVII ст., лише З. Вуй-
цік, Х. Літвін та Є. Клочовський вийшли за рамки «козацького 
повстання», позначивши початок термінологічного зближення 
української та польської історіографії з приводу соціального 
вибуху в Україні середини XVII ст. Заспів належить З. Вуйціку, 
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який ще у 1989 р., як спостеріг В. Степанков3, ужив поняття 
«велика війна 1648-1654» та «велике повстання в Україні», 
повторивши підхід уже в 1990-ті рр. На початку ХХІ ст. Х. Літ-
він уже використав поняття «народна війна»4. Концептуалі-
зуючи проблему соціальної бази, гасел, цілей та вузлових на-
слідків протистояння, досліднику виявилося затісно в рамках 
«козацького повстання». Комплекс проаналізованих ним чин-
ників, які свідчили про вихід подій за рамки станового ко-
зацького повстання, підштовхнув до спроби відобразити це на 
рівні термінологічного маркера. Правда, Х. Літвін ще не мав 
виразного наміру перетворити поняття на центральне подібно до 
того, як це має місце в українській історіографії. Паралельно він 
широко послуговується поняттям «велике повстання» як основ-
ним5. Впадає в око, що з поняття прибрано визначник «ко-
зацьке», а відтак воно зміщується у бік розширення до «укра-
їнського». Утім, шлях до однозначності заміни «козацький» на 
«український» ще не пройдено, оскільки дослідник і далі авто-
матично вживає поняття «польсько-козацька війна»6, про науко-
вий обіг якого буде сказано далі. Того ж 2000 р. у подібному 
напрямку пішов і Є. Клочовський, пристосувавши до вибуху 
середини XVII ст. поняття «народно-козацьке повстання», хоча 
тут таки послуговуєтся поняттям «велике козацьке повстання»7. 
Урешті, поняття «велике народне повстання» потрапило до 
загальника з історії Речі Посполитої М. Маркевича8.  

Колись панівне в польській історіографії поняття «домова 
війна», яке набуло ще й виразного ідеологічного забарвлення та 
міцно закарбувалося в історичній пам’яті поляків на рівні сим-
волу тих подій, витіснене з базових на маргінес. Однак істо-
ріографічне життя «війни домової» далеко не закінчене. Послу-
говується ним М. Франц у традиційному звучанні як основним 
маркером подій9. Я. Тазбір, М. Маркевич, У. Аугустиняк ужи-
вають поняття амбівалентно, радше для позначення початкового 
етапу Національно-визвольної війни, після якого «домова війна» 
переростає в ширший рух, зокрема й призводить до створення 
на українських землях нової держави. Для Я. Тазбіра транс-
формація сталася, коли події набули міжнародного масштабу: 
«домова війна перетворилася із внутрішньої на зовнішню, коли 
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Росія взяла під своє крило козацьку державу (1654)»10. Пара-
лельно дослідник послуговується поняттями «козацьке повстан-
ня» та «польсько-козацька війна», які й несуть основне типо-
логічне навантаження в його прочитанні бурхливих подій сере-
дини XVII ст.11 У М. Маркевича «домова війна» переходить у 
«велике народне повстання»12. В У. Аугустиняка поняття вжи-
вається поруч з «повстанням Хмельницького»13.  

Утім, таке сусідство понять, попри те що реальні підходи 
названих дослідників і виходять за опцію, яку передбачає власне 
концепція «домової війни», нагадує спроби зберегти «домову 
війну» в активному історіографічному обігу і як поняття, і як 
своєрідну призму, крізь яку так чи інакше сприймається війна, 
що похитнула основи Речі Посполитої. Якщо в основній частині 
української історіографії такою призмою є визвольний характер 
війни / революції та відновлення державності українського сві-
ту, а прочитання  більшості російських істориків спирається на 
концепцію «загальноросійської культури», то для польської 
історіографії перебування поняття «домової війни» в історіогра-
фічній орбіті неминуче тягне за собою формат громадянської 
війни, а не українсько-польського конфлікту. Той же факт, що 
поняття функціонує саме в загальниках з польської історії, під-
живлює традиційний образ подій як суто громадянської війни 
також і в історичній пам’яті. 

Додатковим фактором, який свідчить про саме такий цін-
нісний шлейф від «домової війни», є поширення поняття 
«козацько-польська війна» як еквівалента «козацького повстан-
ня». І цього разу вже в більшості досліджень. А з самою кон-
цепцією «домової війни» асоціюється поняття «бунт Хмель-
ницького» (хоча й на маргінесі)14. Практично жодна з праць, яка 
певним чином стосується українсько-польських взаємин сере-
дини XVII ст., не обходиться без поняття «польсько-козацька 
війна». Зустрічається вона і в заголовках15.  

Свого часу Ю. Мицик16 уже звертав увагу на той факт, що 
поняття «польсько-козацька війна», «польсько-козацькі сто-
сунки» навіюють хибні історіографічні стереотипи. Обидва 
опускають події з рівня загальноукраїнського явища на щабель 
тієї ж таки громадянської війни, по суті на рівні термінології 
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консервуючи образ, так довго культивований у польській істо-
ріографії. Водночас, роблячи стороною війни польський світ, 
поняття все-таки виходить за рамки «домової війни». Як повний 
еквівалент останньої, мала б бути «козацько-шляхетська війна». 
З іншого боку, поширення цього поняття є прямим наслідком 
штучного розділення понять «козацький» та «український» у 
контексті створення державних структур на чолі з гетьманом  
Б. Хмельницьким. Додатковим підтвердженням цього є автома-
тичне вживання навіть поняття «козацько-російська війна 1659 
року»17. 

У російській історіографії для позначення рубіжного соціаль-
ного вибуху в Україні середини XVII ст. використовується 
значно ширший спектр понять. Середовище традиціоналістів 
демонструє в цьому сегменті здатність адекватно сприймати 
новітні історіографічні тенденції. Зокрема, після того, як в 
українській історіографії на початку 1990-х рр. на зміну по-
няттю «визвольна війна» прийшли поняття «Національно-
визвольна війна» та «українська революція», «козацька рево-
люція», «українська національна революція»18, традиціоналісти 
відреагували позитивно, що вилилося у використання поняття 
«національно-визвольна війна» та споріднених із ним «народно-
визвольна війна» та «народно-визвольний рух»19. Зокрема,  
А. Андрєєв прямо визнає рацію українських істориків («націо-
нально-визвольний рух чи навіть українська національна рево-
люція (так не без серйозних підстав трактує багато українських 
дослідників ці події)»20. Хоча поняття «визвольна війна» й 
залишилося в ужитку21. Нерідко використовуються паралельно 
«визвольна війна» та «національно-визвольна війна»22. Як і в 
сучасній польській, так і в англомовній історіографії (зокрема  
й українській діаспорній) прижилося поняття «повстання  
Б. Хмельницького»23.  

Натомість неформальний лідер модернізаційної течії Т. Таї-
рова-Яковлєва, пропонуючи уникати політизації, відхиляє вико-
ристання таких понять, як «Національно-визвольна війна», 
«Визвольна війна», «революція» («козацька революція»), «укра-
їнська національна революція», резонно пропонуючи вдатися до 
предметних дискусій із залученням фахівців з європейської 
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історії, щоб з’ясувати особливості типології української ситуації 
в європейському контексті. Відтак перевага віддається терміну 
«Хмельниччина», тому і на її думку, всі «мені всі інші терміни 
видаються політизованими, або з ними треба серйозно зайня-
тися»24, хоча використовує поняття «повстання Б. Хмельниць-
кого»25. Натомість О.В. Баранова оперує поняттям «Національ-
но-визвольна війна»26. Решта ж представників модернізаційного 
табору уникають термінологічного питання, можливо, тому, що 
предмет їхніх наукових зацікавлень не охоплює безпосередньо 
українську Національно-визвольну війну, хоча в декого й 
дотичний її.  

Якщо у випадку з маркуванням соціального вибуху в Україні 
середини XVII ст. представники традиціоналістського крила в 
російській історіографії не відчували особливого дискомфорту, 
оскільки ніщо тут не загрожувало основам російськоцент-
ричного представлення української історії, то позначення ук-
раїнсько-російського зближення за наслідками Переяславської 
ради вже безпосередньо зачіпало їх. Ключовою категорією, 
призначеною зберегти відповідну інтерпретацію, безперечно, є 
поняття «возз’єднання», успадковане з історіографічного канону 
радянських часів. У традиціоналістському таборі воно не має 
альтернативи. Поняття «приєднання» вживається суто технічно, 
не підважуючи позицій «возз’єднання» як осьового ідентифі-
катора українсько-російського зближення середини XVII ст. та 
виразника ідей, закладених до концепції «загальноросійської 
культури»27. Переяславська рада 1654 р. послідовно подається 
цією частиною сучасної російської історіографії в категоріях 
«возз’єднання» з використанням відповідної термінології сто-
совно Гетьманщини та Московії. Не дивно, що в рамках тра-
диціоналістської моделі знайшлося місце й для давньої росій-
ської концепції українсько-московського поєднання в Пере-
яславі 1654 р. на «вічні часи», яку обстоює, приміром, 
А. Шкваров28.  

Л. Заборовський та Б. Флоря намагалися переобґрунтувати 
потребу зберегти в ужитку поняття «возз’єднання», а К. Ко-
чегаров висловився на підтримку цих новітніх спроб29. Перший 
дослідник наголошував на тому, що  «не сам термін, але 
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відповідний йому ідейний зміст або елементи останнього 
нерідко трапляються у висловлюваннях мешканців гетьманату». 
Щоправда, жодних конкретних прикладів для наочної ілюст-
рації цього ключового положення наведено не було30. Б. Флоря 
ж розлого застосував свою інтерпретацію уявлень українського 
та московського суспільств середини XVII ст. про символіку 
Переяславської ради 1654 р., що водночас дозволило без зайвих 
ускладнень усунути віджилі елементи радянської концепції 
«возз’єднання України з Росією», які відверто наводили тінь на 
всю російськоцентричну схему, тільки завдаючи шкоди справі 
збереження її історіографічного життя. 

Дослідник відкидає саме поняття «возз’єднання України з 
Росією», удаючись навіть до жорстких формулювань: «Якщо 
«возз’єднання» розуміти як уявлення про з’єднання в одній 
державі двох споріднених народів, «як вільного з вільним, 
рівного з рівним», це звичайно ніяким історичним фактам не 
відповідає й говорити про це не доводиться»31. Такий підхід по 
суті став даниною нагальної необхідності визнати невідпо-
відність радянського подання Переяслава 1654 р. сучасним 
історіографічним уявленням про перебіг українсько-російських 
відносин до середини XVII ст., а також ідеям, закладеним 
українською стороною у власну концепцію царської зверхності 
над Гетьманщиною / Малою Руссю / Україною32. Навзамін, 
однак, пропонується повернутися до ідеї «возз’єднання Русі», 
висловленої ще П. Кулішем, яка добре вписується в наведені 
вище підходи Б. Флорі33. Тому «термін «возз’єднання» не тільки 
має право на існування, але й повинен обов’язково вживатися», 
бо мова йшла про «возз’єднання в одне ціле тих земель, які 
раніше входили до складу однієї Давньоруської держави, а 
потім виявилися розділені політичними кордонами, тобто мова 
йшла про ліквідацію цих кордонів й тим самим про як би 
повернення до вихідного положення»34. В історичній літературі 
також прослизнуло, але не утвердилося поняття «об’єднання 
України з Росією»35, очевидно, покликане усунути помічені  
Б. Флорею вади поняття «возз’єднання України з Росією». 

Утім, попри такі заклики, магістральним напрямком зали-
шається використання саме поняття «возз’єднання України з 
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Росією», яким широко послуговуються в Росії прибічники 
«вікопомного» потрактування Переяславської ради 1654 р.36 Та 
й сам Б. Флоря у своїх пізніших працях повернувся до вико-
ристання цього поняття37.   

Крім того, до «возз’єднавчої» концепції як компонент було 
включено інституційне «возз’єднання» українського та москов-
ського православ’я. Принцип використання поняття в церковній 
сфері той самий: під возз’єднанням розуміється підпоряд-
кування українського чинника московському «Возз’єднання 
України з Росією не мислилося без возз’єднання Київської 
митрополії з Московським патріархатом»38. Хоча насправді для 
відновлення цілісності православного церковного поля у Схід-
ній Європі слід було, навпаки, Московському патріархатові 
повернутися в лоно материнської київської церкви.  

Поруч із поняттями «возз’єднання України з Росією» від-
дзеркалювати розчинення українського історичного наративу в 
російському призначений упроваджуваний термін «єдина дер-
жава» для позначення царської зверхності над Гетьманщиною39. 
Задля цього ж збереглося, хоча й на маргінесі, усталене в 
радянські часи обмеження верхньої межі української Націо-
нально-визвольної війни 1654 роком, тобто відповідною Пере-
яславською радою40. Правда, під впливом новітньої історіогра-
фічної ситуації, яка просто декласує верхню хронологічну межу, 
частина російських дослідників традиціоналістського напрямку 
або уникають питання, або слідом за українськими істориками 
обтічно ведуть мову про середину XVII ст.41  

Цементувати уявлення про те, що Гетьманщина не може бути 
поставлена в один ряд із повноцінними ранньомодерними 
державами, покликаний промовистий правопис із малої літери 
понять «гетьманщина», «гетьманство», «українське гетьманст-
во», «гетьманат», «козацька держава»42, хоча вживається й 
традиційний правопис «Гетьманщина», «Українське гетьманст-
во», «Українська держава»43. У першому випадку Українська 
держава фактично зводиться на рівень особливої гетьманської 
влади, тобто на значно нижчий за «державний» ступінь само-
організації суспільства. Показова й мовчазна відмова від вико-
ристання поняття «українська еліта». Уживається лише істо-
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ричний термін «козацька старшина». Але без типологізації 
старшини як еліти губиться повнота структури українського 
світу, увінчана власне елітою та правителем-гетьманом. Відпо-
відно курс Москви на розмивання суверенітету Гетьманщини 
виглядає інакше, ніж це було б у випадку, коли б остання 
подавалася як повноцінна держава. 

Натомість у середовищі модернізаторів спостерігається одно-
значність у використання поняті «Українське гетьманство», 
«Гетьманщина», «Українська держава», «Гетьманська Украї-
на»44, за чим стоїть визнання державності військово-політичної 
структури, утвореної за часів Б. Хмельницького, про що прямо 
пише Т. Таїрова-Яковлєва45. Вона ж висловилася проти вжи-
вання в російській історіографії поняття «Гетьманат», оскільки 
він, «в російській мові абсолютно чітко асоціюється зі П. Ско-
ропадським»46. Наявність у науковому словнику модернізаторів 
понять «Українське гетьманство» та «Українська держава» під-
креслює, що вони визнають репрезентаційну стосовно україн-
ського світу функцію Гетьманщини як єдиного в ранньомодерні 
часи українського утворення державного типу.  

У польській, як і в українській, російській та в західних 
історіографіях, основним поняттям для дітища Б. Хмельниць-
кого є «козацька держава». Термін  настільки приївся, що 
перестав критично сприйматися. До останнього часу не обго-
ворювали його очевидну семантичну та ціннісну вразливість, 
яка відразу впадає в око, якщо розглянути поняття в порів-
няльній площині. Уживається навіть поняття «Козаччина» як 
еквівалент держави. Приміром, П. Кролль підкреслює, що «зі 
смертю старого гетьмана та розвитком геополітичної ситуації в 
регіоні становище Козаччини почало погіршуватися»47. На та-
кому тлі додатково підкреслює наявну тенденцію уникнення 
поняття «український гетьман», на користь «козацькому геть-
ману», «запорізькому гетьману»48. 

Хоча поняття «Козацька держава» беззастережно домінує 
серед польських та російських істориків, але дефініція «Укра-
їнська держава» все-таки пробиває собі дорогу (у Польщі навіть 
в загальних «історіях Речі Посполитої»)49. При цьому польський 
історик М. Маркевич, наприклад, уживає обидва поняття пара-
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лельно, ніби як синонімічні50. Як поєднувальний місток між 
«козацькою державою» та «українською державою» в польській 
історіографії зустрічається поняття «держава козацько-укра-
їнська»51. Однак ситуація ще не досягла тієї точки, коли б 
поняття «Українська держава» та «козацька держава» співвід-
носилися тією мірою, як поняття «Річ Посполита» та «шля-
хетська держава». Тому за домінування «козацької держави» 
спекулятивний відтінок продовжує зберігатися як і в україн-
ській, так і в російській історіографії. У польському варіанті він 
працює на збереження шлейфу концепції «домової війни», особ-
ливо на рівні історичної пам’яті. Стосовно назви держави, то в 
Польщі превалює поняття «Військо Запорозьке», яке відбиває 
історичну самоназву й фігурує у гетьманському титулі. Водно-
час як рівнозначні використовуються поняття «Гетьманщини та 
«Гетьманат»52. 

У польській історіографії традиційно відсутня дилема щодо 
возз’єднання України з Росією чи приєднання, така актуальна 
для російських і українських істориків. Так само на маргінесі 
перебуває проблема історично-правової оцінки Березневих ста-
тей 1654 р. Для маркування наслідків Переяславської ради  
1654 р. використовується поняття «приєднання». Але якщо з 
російського боку контрагент окреслено як Московська держава, 
то з українського здебільшого – «козаки», «Військо Запо-
розьке». Лише в кількох випадках мова йде про «Україну»53. 
Домінування поняття «козацька держава» на рівні термінології 
знову ж таки підсилює навіювання переконання, що козаки 
виступали лише від свого імені, не репрезентуючи український 
світ, і що держава, яка виникла упродовж війни, – суто козацьке 
утворення. 

Аналогічні проблеми та смислові конотації виникають і у 
випадку з поняттями «запорозькі козаки», «низові козаки», 
«наддніпрянські козаки». Практика використання не змінилася. 
Поняття прилаштовують до всієї української козацької спіль-
ноти, як це робиться і щодо XVI – першої половини XVII ст. 
Однак не враховуються суттєві зміни в козацькому середовищі, 
які сталися внаслідок відновлення в середині XVII ст. Україн-
ської держави і призвели до остаточного виділення запорізьких 
козаків в окрему гілку українського козацтва.  
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Важливою ознакою концептуальної заточеності є ставлення 
до понять «Україна», «Мала Русь», «Малоросія» та похідних.  
І тут спостерігаються показові відмінності між польськими 
дослідниками та представниками традиціоналістського крила 
російської історіографії, при тому як модернізатори мають із 
першими чимало точок дотику. 

Насамперед варто зауважити різновекторність еволюції під-
ходів до особливостей використання поняття «Україна» щодо 
раньомодерної доби. У польській історіографії поняття вжива-
ється амбівалетно Здебільшого йдеться про звужене семантичне 
наповнення – «козацькі краї», яке історично домінувало в 
першій половині XVII ст. Водночас з’явилися порухи до вико-
ристання поняття «Україна» в ширшому розумінні, яке прямує 
до «України» як еквівалента «Русі». Як зазначав Х. Літвін, 
«термін Україна в епоху Хмельницького (після 1648 р.) почав 
уживатися як означник організму державного чи квазідержав-
ного»54. Натомість у середовищі традиційного крила російській 
історіографії з’явилася тенденція по суті звортна. Якщо до  
1990-х рр. поняття «Україна» активно вживалося в широкому 
значенні, то нині пішли заклики відмовитися від понять 
«Україна», «український» стосовно до ранньомодерних часів на 
тій підставі, що вони постійно еволюціонували, а тоді вжи-
валися в інакшому семантичному наповненні, ніж у модерному 
ХІХ ст. й пізніше55. Поява такого підходу цілком очевидна: 
використовуючи еволюцію самоназви українського світу, наві-
яти враження про самоідентифікаційний розрив в Україні між 
ранномодерними часами і ХІХ ст., коли почала формуватися 
модерна українська нація. Середина XVII–XVIII ст. в такому 
разі постає добою відновлення нещасливо порушеної раніше 
єдності в рамках «загальноросійської культури», яке не вдалося 
завершити, внаслідок чого у ХІХ ст. й почали конкурувати 
цілком органічний проект «великої російської нації» та його 
штучна альтернатива – українське модерне націотворення. 

Терміни «Мала Русь», «малоросійський» не зажили в поль-
ській історіографії популярності, що у цьому випадку насам-
перед корелюється з приглушенням загальноукраїнського харак-
теру відновленої козаками держави. Натомість у традиціона-
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лістському таборі російської історіографії вони використо-
вуються для додаткового підкреслення органічної належності 
України до московського світу. У перших двох випадках 
спекулятивно декларується вимога досягти чистоти понятійного 
апарату шляхом якомога ширшого вживання «історичних 
понять» на позначення українських земель, що потрапили під 
царську зверхність та «малороссіянін» чи «русскій» для іден-
тифікації населення56. Відтак заперечується правомірність вико-
ристання поняття «українець» та й, за великим рахунком, 
«український»57. Насправді вживання понять «Малоросія», «ма-
лоросійський» замість «Україна», «український» призводить до 
вкорінення в науковій літературі та свідомості сучасного се-
мантичного наповнення термінів «малоросійського циклу». 
Подання «Малоросії» як частини «Великої Росії» не має нічого 
спільного зі співвідношенням цих понять у головах української 
еліти середини XVII-XVIII ст., коли Мала Русь / Малоросія були 
тотожні Україні й мислилися первісною Руссю, розширення якої 
дало Велику Росію. Це підкреслювало спадкоємність між 
Київською Руссю та Гетьманщиною / Малою Руссю / Малоро-
сією. Крім того, у візії традиціоналістів територіальний вимір 
«Малої Росії» / «Малоросії» штучно змінюється впродовж дру-
гої половини XVII ст. відповідно до цього. Уявлення україн-
ського населення про просторове наповнення поняття «Мала 
Росія» та його співвідношення з «Україною» та «Гетьман-
щиною» до уваги не береться.  

Водночас вимог про чистоту понять не дотримуються, коли 
йдеться про ранньомодерну самоназву українців «русини» та 
про Русь як тогочасну самоназву нарівні з якою від середини 
XVII ст. починає використовуватися поняття «Україна». Із ви-
годою для концепції «загальноросійської культури» русинів та 
Русь подають не як належало б це робити під кутом настанов 
про чистоту «понять», а керуючись виключно фонетичними 
особливостями сучасної російської мови. Відтак русини стають 
«русскімі», а не «русінамі», прикметник же від Русі не 
«русинський», а «русскій»58. Правда, зустрічаються й випадки 
коректного подання русинів не як тотожних «русскім», а як 
«рутенів»59.   
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Модернізатори О. Баранова, С. Лобачов та А. Каменський 
паралельно використовують поняття «Мала Росія» та «Мало-
росія»60 як синонімічні поняттю «Гетьманщина», а Т. Таїрова-
Яковлєва заперечує це. Основний аргумент дослідниці зво-
диться до того, що за ХІХ–ХІХ ст. поняття стало політизованим 
і нині неможливо відродити його семантичне наповнення сере-
дини XVII–XVIII ст., коли воно перебувало в активному обігу в 
Гетьманщині та Московії61. У своїх працях Т. Таїрова-Яковлєва 
вживає поняття «Малоросія», «малоросійський» у звуженому 
форматі, не як самостійне, а лише для демонстрації історичної 
термінології62.  

Показово, що для позначення громадянської війни другої 
половини XVII ст., польські історики не використовують по-
няття «домова війна», що дозволяє уникнути смислових на-
шарувань, однак, безумовно, заважає концептуалізувати події в 
ширших контекстах. Уживається поняття «Руїна», яке нині 
дискутується в українській та російській історіографіях63. Старт 
до жвавого обміну думками дала активна реанімація Т. Таїро-
вою-Яковлєвою «Руїни» для позначення громадянської війни в 
Україні другої половини XVII ст. Дослідниця навіть винесла 
його у назву однієї зі своїх монографій64. У сучасній українській 
історіографії поновлення після радянського затишшя обігу 
цього поняття підтримують Ю. Мицик, Д. Наливайко, З Когут, 
О. Субтельний, Ф. Сисин. Проти висловилися В. Горобець і  
Т. Чухліб. Перші два і вступили в полеміку з петербурзькою 
дослідницею. 

Обґрутовуючи правомірність використання поняття «Руїна», 
Т. Таїрова-Яковлєва, передусім зважала на переплетення двох 
чинників: історичності поняття (його вживали в Україні в другій 
половині XVII – на початку XVIII ст.) та відсутності на ньому 
пізніших політизованих нашарувань65. З сутнісного боку, за 
«Руїну» промовляв комплекс чинників, який увінчували посту-
пова деградація в Гетьманщині державної ідеї та запекла гро-
мадянська війна: «У соціально-політичному плані Руїна вира-
жалася в загостренні боротьби за владу, внутрішньому безладді і 
соціальній напруженості. Громадянська війна, часті зміни геть-
манів, втручання іноземних держав у внутрішні українські 
справи – характерні риси цього періоду»66.  
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Аргументи Т. Чухліба, найактивнішого учасника дискусії з 
українського боку, щодо сумнівності використання поняття 
«Руїна» продиктовані невідповідністю між семантикою «руїни» 
як руйнування, повного занепаду чого-небудь та сутністю пе-
ріоду, який так пропонують наректи. Дослідник оперує тим, що 
громадянську війну, яку переживало українське суспільство 
після смерті Б. Хмельницького, не була унікальною. Вона на-
гадувала внутрішні міжусобиці, які спалахували скрізь, де від-
бувалися подібні глибокі суспільні трансформації. Це «типовий 
приклад боротьби за владу під час становлення новоствореної 
держави». Водночас, якщо порівнювати внутрішню ситуацію в 
Україні напередодні української Національно-визвольної війни 
середини XVII ст. та після громадянської війни, не можна 
говорити про «руїну» в соціально-економічній сфері та в 
зовнішньополітичних відносинах. Хоча у випадку використання 
поняття «Руїна» складається враження, що «з огляду на його 
поліфункціональність, окрім державної політики стосується й 
інших сфер життя тогочасного українського суспільства – 
економіки, соціальних відносин, культури тощо»67. 

У цілому, термінологічний апарат, яким оперують сучасні 
польські та російські дослідники, демонструє як значну інер-
ційність у підходах, так і здатність адаптуватися до нових 
інтелектуальних реалій. Над модернізацією понятійного багажу 
тяжіють традиційні опції прочитання історії Гетьманщини, що 
гальмує процес оновлення понятійного ряду. Це особливо оче-
видно в традиціоналістському таборі російських істориків, де 
виразно помітні спроби зберегти в історіографічному обігові 
поняття, які формують російськоцентричний образ українського 
наративу. Водночас попри значну еволюцію підходів польських 
істориків до прочитання ранньомодерної української історії, 
навіть дослідники, які генерують якісно нові інтерпретації, по-
слуговуються поняттями, що входять у протиріччя з пропо-
нованою концептуалізацією й на маркерному рівні продов-
жують життя старим стереотипам. 
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УДК 930.1:94(477) «XVIII» 
 

Андрій Бовгиря 
 

«ГЕРОЇ» ТА «АНТИГЕРОЇ», «ІНШІ»  

В КОЗАЦЬКОМУ ІСТОРІОПИСАННІ  

XVIII ст. 
 
 

Усвідомлення різниці між «своїми» та «іншими», створення 
пантеону «героїв» не є витвором модерним чи проявами на-
ціоналізму, а притаманні історіописанню будь-якої доби. В 
козацьких наративах, творенню яких передували тривалі вій-
ськові конфлікти з сусідами й міжусобні протистояння, ці 
категорії є особливо виразними. 

За століття з кінця XVII і до кінця XVIII ст. в козацькому 
історіописанні – «Літописі Грабянки», творах Самовидця, 
Величка, різноманітних регіональних хроніках був вироблений 
власний пантеон героїв, та, відповідно, «антигероїв», під яким 
розуміється комплекс уявлень, оцінок та характеристик про 
історичні персоналії, які представлені в текстах. Ці характе-
ристики, як правило, не були сталими а змінювалися відповідно 
до часу та особистого відношення авторів. Відтак кордони між 
цими категоріями були досить умовними. На оцінку діяльності 
тієї чи іншої персоналії часто вирішальний вплив знову ж таки 
мала концепція прав і вольностей – сприяла чи перешкоджала 
воно їх утвердженню. 

Діяння перших козацьких гетьманів/ватажків – Предслава 
Лянцкоронського, Косинського, Наливайка, Гуні та інших оці-
нювалося однозначно позитивно. У візії авторів вони поставали 
своєрідними «батьками засновниками» козацької державності, 
які перші серед козаків виборювали вольності. Більшість з них 
представлені мучениками, які поклали голову задля їх утверд-
ження.  

В такому ж контексті представлений й гетьман Петро Сагай-
дачний. Глорифікація останнього вже мала свою традицію та 
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розпочалася незадовго після смерті. Йдеться зокрема про «Вірші 
на жалосний погреб…» Касіяна Саковича (1622 р.), а також в 
творах церковних інтелектуалів того ж періоду. В козацьких 
літописах його діяльність характеризується не лише зусиллями 
на підтримку православної церкви але і як приклад успішних 
взаємин між козаками й Річчю Посполитою. Останнім в істо-
ріописанні підкреслювався контраст між козацькими заслугами 
перед Короною та невдячністю поляків, які замість віддячити за 
проявлену доблесть, ліквідували їх вольності. Разом з тим тісна 
співпраця гетьмана і поляків у військовій сфері дали підстави 
автору «Повести о том что случилось в Украине как она Литвою 
завладена» трактувати Сагайдачного як «дружного полякам», 
який ходив на Москву «користи ради»1. Подібну тезу про те, що 
Сагайдачний «был более дружен полякам» знаходимо ще в 
одному пізньому творі 1780-х рр.2 Неоднозначна оцінка Сагай-
дачного міститься й в уривкові невідомого літопису, ймовірно 
межі XVII–XVIII ст.: «Слава ему Конашевичу, прозвищем 
Сагайдачний! Завсегда в миру с ляхами бил, а зато козакам 
добре було, токмо посполство терпіло зело...»3. Після смерті 
гетьмана, зазначив далі невідомий автор, козакам від поляків 
почалися нестерпні кривди, що й привели до нових повстань4. 

Серед усіх персоналій, що фігурують у творах козацького 
історіописання, найбільше уваги приділено фундатору Козаць-
кої держави «батькові вітчизни» Богданові Хмельницькому. 
Саме з його правлінням автори XVIII ст. і наступних періодів 
пов’язували «золотий вік» козацької та й української держав-
ності. Смерть якого викликала занепад, міжусобиці, Руїну. Це 
чи не єдина особа в козацьких наративах, яка заслужила за-
гального, за поодиноким виключенням, схвалення та позиціо-
нування як героя. 

Коли ж виник культ Хмельницького? Перші його ознаки 
появляються вже при Самойловичу, коли він асоціювався з 
образом ідеального гетьмана5. В наративних творах того ж 
періоду, писаних представниками православної інтелектуальної 
еліти, зацікавленості особою гетьмана не виявляється. В «Літо-
писі Самовидця» Хмельницький – постать знакова й видатна але 
далека від глорифікації. Автор навіть жорстко критикує геть-
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мана за його союз з татарами та відмову шукати порозуміння з 
польським королем. Смерть Хмельницького для Ракушки-
Романовського також рядовий факт, який він просто констатує, 
не надаючи цій події переломного значення. 

В мазепинський період в підручнику «Риторики», укладе-
ному викладачами Києво-Могилянської академії в 1693 р., геть-
мана визнано «батьком вітчизни», «руським Леонідом»6. Втім 
вперше гетьман удостоївся справжнього віншування на сторін-
ках «Літопису Граб’янки», в тому числі й короткій його 
редакції, яка постала в другій половині XVII ст. Автор твору 
вбачав у Хмельницькому риси ідеального вождя, якого так 
бракувало тоді в Гетьманщині. «Через его Украина на ноги 
повстала ибо под лядским игом мало не скончала», – писалося у 
вірші «Похвала Хмелницкому от народа малоросийского», по-
міщеного на початку твору поряд з «Віршами на герб Мало-
росийский»7. Таким чином постать Хмельницького у візії творця 
«Літопису Граб’янки» ставала одним із символів нової держави. 

На відміну від «Літопису Самовидця» тут важко знайти 
бодай тіні неґації на адресу Хмельницького. Показовим є сюжет 
із тексту, що представляє характеристику гетьмана. Він постає 
як «муж поистині имени гетманского достоин». Наголошується 
на його простоті в одязі, непримхливості та військовій доблесті: 
«первій на брань, послідній по уставщей брани исхождаше»8. 
Цікаво, що цей сюжет за своїм змістом і структурою є по-суті 
перекладом з праці римського історика Тіта Лівія, де подається 
характеристика карфагенського полководця Ганнібала9. Це свід-
чить не лише про історичні паралелі між двома полководцями 
але й про ерудицію автора, який розумівся на античних текстах. 
Подальшого розвитку глорифікація гетьмана набуває в «Літо-
писі Величка». Для його автора він також Мойсей, що вивів 
народ з неволі10. Смерть Хмельницького у Величка не рядовий 
факт – трагедія, що відкривала нову сторінку вітчизняної історії: 
«[помер Хмельницький] зоставивши махину войни своим на-
слідникам – гетманам козацким, а Украині всей по себі оси-
ротілой немалий жаль»11. Апофеозом уславлення гетьмана в 
тексті Величка є промова Самійла Зорки: «помер тот, при кот-
рому не вмирали старожитніе права и волности украинскіе и 
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цілого Войска Запорожского… возлюблений наш вождь, древ-
ній рускій Одонацар, славний Сканденберг…»12. 

Впродовж XVIII ст. в творах традиція уславлення гетьмана 
зберігається. Якщо автори козацьких літописів, оцінюючи його 
діяльність, ставили в заслугу перехід під протекцію москов-
ського царя, що сприяло збереженню прав і вольностей, то пред-
ставник іншого табору козацьких інтелектуалів Пилип Орлик, 
окрім іншого бачив в ньому прихильника швецької орієнтації 
України13.  

Згідно традиції, започаткованої козацькими літописами, 
Хмельницький продовжує іменуватися Мойсеєм і в пізніших 
творах. Йдеться, зокрема, про драму «Милість Божа» (1728 р.)14. 
Чи асоціюватися з античними героями: «Славний герой і вірний 
захисник Русі-вітчизни, істинний Марса нащадок», славний ко-
зак, до Ахілла подібний», – писав в латиномовній поемі викла-
дач Києво-Могилянської академії Гнат Бузановський у 1729 р.15 

Оцінка інших персоналій в творах козацького історіописання 
залежала часто від суб’єктивних уподобань автора. Наприклад, 
негативний імідж Мазепи, зазвичай пов’язаний з його виступом 
проти Петра, в Літописі Величка стосується зовсім іншого – 
Мазепа – “хитрий махиавель” був ворогом Кочубея – Велич-
кового патрона і покровителя. Граб’янка і Самовидець взагалі 
нейтрально ставилися до гетьмана. Прикметно, що у трьох 
класичних козацьких літописах Мазепа – це представник «ста-
рожитной шляхти украинской»16, «значний шляхтич козакорус-
ский»17 Втім пізніше усталилась традиція, за якою Мазепа пози-
ціонувався як «природний польский шляхтич»18 аби підкреслити 
непричетність малоросійського народу до його вчинку. Цей 
факт, а також обмеження інформації про Мазепу є свідомим 
конструюванням авторами минулого, з якого вилучалися «не 
зручні» для нової ідеології сюжети.   

Суб’єктивізм в текстах спостерігаємо і по відношенню до 
інших історичних персонажів чи соціальних груп. Самовидець, 
на відміну від, скажімо, Величка, який вважав запорожців 
«коренем и утвержденіем чести и вікопомной слави прочіим 
войскам городовим Украино-Малороссійским», більше симпа-
тизує елітним прошаркам. Це простежується в усьому тексті 
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його твору. В коло антигероїв потрапила Запорізька Січ, як 
деструктивний елемент. Особливо виразно елітарна позиція 
Ракушки прослідковується в сюжеті про Чорну раду, який 
пізніше був використаний П. Кулішем для відомого роману. В 
конфлікті між представниками еліти Сомком і Золотаренком та 
“голоти” – Брюховецьким, Романовський на боці перших. Він 
засуджує чернь, яка “яка много козаков поубивала, которое 
забойство три дня трвало... А старшина и козаки значние, яко 
змогучи крилися, где хто могл, жупани кармазиновие на сер-
мяги м−няли”19. Хоч пізніше він схвально відгукується про Брю-
ховецького, що пояснюється просто – в часи його гетьманування 
Ракушки досяг вершини службової кар’єри, зайнявши посаду 
генерального підскарбія. Характеристика діянь гетьмана Дем’яна 
Многогрішного, при якому фактично обірвалась кар’єра Романа 
Ракушки, у творі переповнені негативними оцінками. Як заува-
жує Я. Дзира, автор повизбирував усі провини та гріхи цього 
гетьмана і докладно їх описав20. Такої ж неґації удостоївся і 
наступник Многогрішного – Іван Самойлович, звинувачений ав-
тором в пихатості, жадібності та владолюбстві. До того ж ос-
танній був “поповичем”, тобто некозацького походження, що 
звичайно нівелювало його честь в очах козацького літописця. На 
думку М. Грушевського, Самовидець в негативному плані опи-
сував тих історичних осіб, які зійшли вже з історичної сцени і не 
представляли для нього реальної загрози21.  

Натомість у Граб’янки гетьмани Самойлович та Многогріш-
ний поряд з Василем Золотаренком та Яковом Сомком висту-
пають ідеалізованим втіленням добра. На відміну від Івана 
Виговського, Юрія Хмельницького чи Брюховецького. 

Добу Івана Виговського Величко трактує як початок драма-
тичного періоду Руїни і присвячує гетьману цілий розділ 
“Изьявленіе о Выговском”22, що являє собою власне життєпис 
гетьмана, написаний досить яскраво і не без гумору. Величко 
засуджує Виговського за авантюрну політику, що призвела до 
кровопролиття а також непримиренну позицію його ворога – 
полтавського полковника Мартина Пушкаря. Неґація також 
домінує в характеристиках Юрія Хмельницького, “двуличного” 
Івана Брюховецького, Івана Самойловича, засудженого за пиху і 
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гордощі, За джерело до життєпису цього гетьмана послужив 
анонімний глузливий вірш на адресу Самойловича, поміщений 
Величком до свого твору. Натомість яскраво позитивним пер-
сонажем “Літопису Величка” є Іван Сірко, що пояснюється 
особливою симпатією автора до запорожців.  

Постать Петра Дорошенка зазвичай позбавлена симпатії в 
текстах козацьких наративів. Причиною є його союз з «бусур-
манами». З його іменем також асоціювалися грабіжницькі по-
ходи турків на Поділля, Чигиринські війни. Втім варто привести 
один приклад – ілюстрацію того яким чином конструююється 
новий образ гетьмана під впливом суб’єктивних факторів. 
Йдеться про «Лизогубівський літопис» (1742 р.). Його автор 
переробив підставові джерельні тексти, де представлений нега-
тивний образ Дорошенка, усунувши негативні конотації щодо 
гетьмана, або значно пом’якшив їх тон. Наприклад, з підста-
вового джерела в «Лизогубівський літопис» переписано до-
слівно сюжет про захоплення турками Кам’янця не без участі 
Дорошенка, але при цьому випущено наступний епізод: “...где в 
присудствіи Дорошенка для вьезду султанского мертвецов из 
гробов выбрашивано и иконами улици мощено”23. Подібним же 
чином усувається епізод про участь Дорошенка у розправі 
турків над жителями Умані та ін.24 

Подібне “обілення” Петра Дорошенка у тексті “Лизогубів-
ського літопису” стає зрозумілим з наступної цитати хроніки: 
“Того ж году Евфим Лизогуб з женою и д−тьми ездил в гостину 
к Дорошенку – тестю своему”25. Виходячи з цього, цілком 
очевидною видається мотивація автора, що не бажав дискре-
дитації Лизогубів через зображення в темних тонах представ-
ника їх родини26. 

Однозначно позитивно в козацьких літописах сприймаються 
монархи – російські чи польські, навіть турецькі султани в 
текстах представлені здебільшого з нейтральної позиції*. 

———————— 
* Виключенням можуть бути лише кримський хан/хани, який окрім 

свого мусульманського віросповідання, ще й був зверхником татар а 
отже причетним до їх набігів. Негативний імідж підкреслювався 
зрадництвом та підступністю (йдеться про демарш Іслам-Гірея під 
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Російські царі й імператори по відношенню козаків виступали 
як суверени, тому лояльна позиція останніх цілком зрозуміла. 
Польські ж королі починаючи від Казиміра Великого у візії 
козацьких авторів виступали надавцями й гарантами прав і 
вольностей і були завжди «над конфліктом». Тож козаки 
воювали не з королями, а з магантами й шляхтою, які своєю 
діяльністю перечили волі монархів, що були лояльним до 
козацтва. В багатьох творах, в тому числі Граб’янки та Само-
видця присутній сюжет про грамоту Владислава IV, де зокрема 
йшлося про вольності, які «можете оружием от поляков отхо-
дити»27. Цікаво, що навіть участь короля на чолі польського 
війська супроти козаків не сприймається їх ідеологами нега-
тивно. Король робить це вимушено як зверхник держави.  
У «Літописі Величка» містяться подібні сюжети про двох 
королів часів Хмельниччини: «[Владислав IV] рушил с двором 
своим будто против Хмелницкого, але смерть королевская, 
знать, милость королевскую внутрную ку Хмелницкому имів-
шая согласуюча, благополучно же далшого Хмелницкого войне 
желавшая»28. Те ж саме автор пише й про Яна Казиміра, який не 
бажав воювати з козаками, однак його змусили «гетмани и инши 
панове полски, мало дбаючи о королевское в том незволение»29.  

Таким же чином політика російських урядовців не асоцію-
валася в представників козацького історіописання з волею і 
намірами монарха, коли йшлося про засилля воєвод чи безза-
коння Малоросійських колегій*. Натомість всіляко підкреслю-
ється симпатія монархів до козацького народу. Так, пишучи про 
смерть царя Федора Олексійовича, Самовидець зазначив, що він 
«любов к народу нашему иміл, церковни співи нашим напевом 
                                                                                                                           
Берестечком). Подібної ж оцінки удостоївся й молдавський господар 
Василь Лупул за свою непослідовну політики по відношенню до 
Хмельницького зокрема. 

* Хоча Величко один раз дозволяє собі «покритикувати» Петра І: 
«…на чаяніе Малоросіи мимо древнія права и волности Войска 
Запорожскаго и народа Малоросійского, вмісто гетмана устроил 
Малоросійскую колегію и збори розніе, нигди пред тим небиваліе, 
уничтожил и обременил зіло всіх как шляхецкой козацкой яко и 
посполитой кондиціи сущих» (Т. 2. – С. 519–520). 
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[утвердил], одежу московскую отмінено але по-нашему носить 
позволил»30. Втім самим «улюбленим» персонажем в козаць-
кому історіописанні булла, звичайно, Єлизавета Петрівна. «Сию 
монархиню всемогущество Божие особливо множили доброде-
телями, обогатило любовью горячею къ благочесчтию, милосер-
диемъ къ б−днимъ, челов−ческою милостию не толко къ доб-
римъ, но и къ злод−ямъ и врагамъ своимъ…»31, – писав Григорій 
Покас. Такої оцінки імперетриця удостоїлася за ліквідацію 
Малоросійської колегії, дозвіл обрати гетьмана а також про 
певну симпатію до батьківщини свого чоловіка Олексія Розу-
мовського. 

В цілому ж в другій половині XVIII ст. козацькі інтелектуали 
були схильні уявляти собі російських імператорів як спільних 
володарів для своєрідної російсько-української Речі Посполитої. 
Найбільш виразно ця позиція прослідковується в «Разговоре 
Великороссии с Малороссией»: «...Не тебе. Государю твоему 
поддалась, / При которых ты с предков своих и родилась. / Не 
думай, чтоб ты сама была мой властитель,/Но государь твой и 
мой общий повелитель. / А разность наша есть в приложенных 
именах. Ты Великая, а я Мала...32 

Всю відповідальність за наслідки імперського правління 
автори XVIII ст. перекладали з монархів на їх наближених, саме 
вони були відповідальні за весь негатив. Серед таких постатей 
особливо виділяються Олександр Меншиков та Бургхард Мініх. 
Перший – «государев царедворец», «нашей украинской отчизны 
недоброхот»33 вважався чи не головним ворогом козацьких прав 
і вольностей, про що згадують зокрема автори «Короткого 
опису Малоросії», «Чернігівського літопису». Його падіння й 
смерть були не без втіхи ними сприйняті. “... Ненасытный был, 
однако халупою, сказуют, в холодном Березов− житіе скончил и 
сажень земли толко т−лу своему занял. Да и то вглубь”34, – з 
сарказмом повідомляє автор «Лизогубівського літопису». Нега-
тивний образ Мініха був пов’язаний з його зневагою до ко-
зацьких військових формувань в російсько-турецькій війні – 
важливої події для формування козацькими авторами героїчної 
картини минулого Гетьманщини. Григорій Покас основні звину-
вачення в бік Мініха зводив до його “злобной ненависти к 
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малороссійскому народу”. Через це Мініх, за словами автора, 
чинив всіляки кривди українцям, і зокрема козакам, що воювали 
під його знаменами. Останніх фельдмаршал взагалі не вважав за 
військо і примушував прислуговувати своїм солдатам в якості 
банщиків, кухарів, піддавав знущанням “какіе пленники у самих 
бусурман никогда не терпят» а під час загострення бойових дій 
кидав їх в самі небезпечні ділянки на вірну погибель35.  

Творці козацького історіописання окрім конструювання об-
разів «героїв» та «антигероїв» історії, чітко усвідомлювали свою 
етнічну відмінність від представників інших національностей і 
про кожного із них в текстах склався відповідний образ, який 
можливо збігався із рецепцією іноетнічності в українському 
соціумі XVIII ст. Розглянемо такі етнічні групи, які так чи 
інакше представлені в наративних текстах: мешканці Західної 
Європи, росіяни, представники балканських та дунайських на-
родів, поляки, євреї, турки й татари. Порядок розміщення етно-
сів у цьому переліку складено за принципом зменшення толе-
рантності до їх представників з боку авторів.  

Найбільший рівень толерантності посідали європейці (в ос-
новному німці, французи), які не часто але з’являються в істо-
ричних текстах. Оскільки вони були найменш задіяні в укра-
їнській історії, в козацькому історіописанні їх наділено роллю 
незаангажованого свідка у відносинах з поляками та росіянами. 
На думку Величка німецьким і французьким історикам можна 
довіряти, бо вони не приймають жодну із сторін польсько-
козацького конфлікту. В текстах можемо знайти пасажі про те, 
що французи і німці вражені та засуджують звірства поляків по 
відношенню до козаків, захоплюються їх звитягою, сміливістю. 
В пізніших текстах трапляються думки про те, що європейці 
набагато більше поважають козацький устрій Гетьманщини аніж 
російські можновладці. Йдеться, зокрема про «Разговор Вели-
короссии с Малороссией», твір П. Симоновського.  

Росіяни представлені в текстах як «московити», «москва», 
«москалі», займають другу позицію завдяки єдиній вірі. В тво-
рах, які описують події до Переяславської ради, частіше вжи-
вається означення «Москва» та його похідні («московский», 
«москали») після цієї дати – «Росія»36. Як уже зазначалося, 
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автори наративів вцілому лояльно ставляться до російського 
правління. Однак негація до росіян залежить від ступені втру-
чання імперії в українські справи. Росіяни, як репрезентанти 
імперії, збирають непомірні податки для імперської/царської 
казни. В «Літописі Граб’янки» є сюжет про здирства російських 
службовців в містах Гетьманщини в часи правління гетьмана 
Брюховецького, який був навіть вилучений цензурою при пуб-
лікації 1854 р. Російські солдати експропріюють худобу, збіжжя, 
знесилюють людей військовими постоями, знищують мирне 
невинне населення під час захоплення Батурина. В козацьких 
літописах сприйняття росіян як етносу замінюється рецепцією 
Росії як держави, яка загрожує традиційним правам і вольностям 
Гетьманщини. В кінці XVIII ст. один з упорядників рукописного 
збірника написав на його сторінках слова, що в загальному 
виражають відношення до Росії більшості української еліти: 
“Когда родная дочь Малороссія присо−денилась к матери сво−й 
Великороссіи, то Россія стала страшна вс−м сос−дям и с того 
только врем−ни стала восходить на верх славы и величія. Не 
взирая на сіе, из предразсудков и зависти, обращалась с родной 
сестрою как мачеха с падчерицей37. 

На третій сходинці за ступенем толеранції стоять вихідці з 
Балкан, в основному серби, яких російський уряд запрошував 
для поселення в землях на південь від Гетьманщини. Вони 
займали керівні посади в державному апараті козацької авто-
номії. В козацькому історіописанні другої половини XVIII ст. 
вони зазвичай сприймалися не дуже позитивно. Не зважаючи на 
спільну православну віру, вони були по-перше конкурентами в 
отриманні важливих посад в управлінській структурі Гетьман-
щини, оскільки призначалися безпосередньо царем. По-друге, їх 
нічого не пов’язувало із традиційними цінностями прав і воль-
ностей, оскільки усі привілеї і блага отримували від монарха, 
відтак ці цінності залишались чужими для них. Переселенці із 
Балкан, які займали південні території Гетьманщини знаходи-
лися в прихованому конфлікті також із місцевими мешканцями.  

В текстах фігурують також православні волохи та молдавани. 
В основному їх згадано нейтрально в контексті спільних анти-
польських проектів Семиграддя й Хмельницького або його 
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стосунки з господарем Василем Лупу. Лише Величко один раз 
негативно відзивається про волохів й молдаван як про зрад-
ливих й підступних, які визнають лише примус і силу38. 

Відношення до поляків чи ляхів – одного із синонімічного 
негативного їх означення, як до етносу доволі складне у ко-
зацькому історіописанні. Можна визначити три виміри їхнього 
сприйняття козацькими авторами. Перший – соціальний: образ 
шляхтича, магната, який визискує місцеву людність; другий 
полягає в сприйнятті поляків як представників іншої релігії – 
католиків. Цей вимір ще більше визначає ляха-католика як 
ворога – гнобителя православ’я. І нарешті третій вимір є націо-
нальним – козацькі інтелектуали пробують розібратися із етніч-
нимми витоками поляків39. Останній варто розглянути деталь-
ніше. Згідно етногенетичного міфу виробленому в українському 
інтелектуальному середовищі 17–18 ст., поляки та українці 
походять від спільного племені – сарматів. За Величком поляки 
та предки козаків належали до єдиного народу – сарматійського: 
«поляки от нас Савроматов и Русов уродившиеся»40. Втім 
поляки зрадили своїх побратимів: «Другой же Сарматійскій 
народ полскій скони власною братією Цимбрам, Скифам и 
Козарем бывший, сделал был над право Божіе озлобленіе»41. 
Поляки навіть персоніфікуються як братовбивця Каїн, що зра-
див свого брата Авеля. Основна квінтесенція у сприйнятті цього 
етносу – брехливі, підступні і та зрадливі. «Ніколи, поки світ 
стоит, Ляхом не треба вірити. Покол світ на землі стоит, потол 
русин ляхові не буде братом», – писав у своїй хроніці київський 
полковник Василь Дворецький42. 

Таким самим аргументом, в контексті віросповідання, оціню-
валися й євреї (жиди). В основі негативного відношення до 
євреїв було два фактори. Вони не були християнами, що у 
свідомості людини ранньомодерного часу було саме по собі 
злочином. Також євреї найчастіше були орендарями й власни-
ками шинків, тому їх звинувачували у фінансовому визиску 
місцевого населення. Слід відзначити, що на момент написання 
козацьких літописів, євреїв в Гетьманщині практично не зали-
шилося. Велика частина їх загинула або ж емігрувала на 
Правобережжі, територію Речі Посполитої. Ті що залишилися 



 352 

були змушені виїхати з української автономії згідно указів 
Петра І та Катерини І. Згодом, завдяки діяльності гетьманів 
Івана Скоропадського і Данила Апостола, євреям було дозво-
лено обмежений в’їзд на територію Гетьманщини для участі в 
ярмарках і здійснення оптової торгівлі. Єврейські торгові посе-
лення існували у XVIII ст. і на території Запорізької Січі43. 
Важливо відзначити, що до кінця XVII ст. в період стабілізації 
української козацької держави, що намітилася в часи правління 
гетьмана Самойловича і особливо Івана Мазепи, євреї стали 
займати чільне місце в його ієрархії. Впливові старшинські роди 
Марковичі, Герцики, що входили до складу вищої управлінської 
еліти Гетьманщини, були єврейського походження.  

Єврейський сюжет, як правило, не був самостійним в істо-
ричних текстах того часу, а завжди слідував в контексті причин, 
що спонукали початок війни Хмельницького. За версією козаць-
ких літописців поляки і євреї об’єдналися, аби знищити право-
славний народ. Для цього поляки віддали його в єврейську 
неволю, і євреї, користуючись своєю владою, жорстоко експ-
луатували місцеве населення, обкладаючи його усілякими побо-
рами та винаходячи нові їх види для власного збагачення. 
«Жиди всегда смишляху новые дани и всі именія козацкіе не 
свободны бяху...», зазначено, зокрема, в «Літописі Грабянки»44.  

В текстах ранньомодерної доби популярним був також сю-
жет про “церковні ключі”, які нібито тримають у себе євреї і 
щоб відправити службу православна громада мусить просити на 
це дозволу. На думку Зенона Когута, цей сюжет а також анти-
єврейська риторика вцілому потрапили в козацьке історіопи-
сання з польських творів XVII ст. Автор віршованої історії 
України 18 століття православний священик Максим Плиска 
писав наступне:  «Жид и лях были як родичи побратими, / А рус 
як неприятель обр−тал меж ними. / И оставались церкви без 
святой молитвы / Жид из ляхом безчестно жили без гонитвы. / 
Греческая вся в−ра была поругана, / От поляков и жидов 
бридких запродана. / Не заплати жидове никто не крестился, / 
Без жидова в−дома браком не дружился. / Без жидова в−дома 
гроба не копати. / Без жидова в−дома не волно ховати. / Жид 
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был тогда пап−жем и жид ляхов фактор, / Жид до всего 
приводица и всего зла актор!»  

У текстах літописів євреї не лише експлуататори, але й 
жертви. Автори козацьких наративів відсторонено констатують 
факт знищення єврейських громад Немирова, Бара, інших міст. 
Вказуючи при цьому на фактах запеклого опору євреїв, що 
опинилися в обложених містах і віроломство поляків, які, ря-
туючи свої життя, часто віддавали євреїв на розправу. Для більш 
ранніх творів козацького літописання, написаних в кінці XVII 
століття, характерні елементи засудження дій козаків та інших 
учасників війни. Віддаючи належне цілям повстання, автори 
літописів Самовидця, Львівського літопису, Літопису Дворець-
кого характеризують Хмельниччину як війну «всіх проти всіх», 
жертвами якої стали представники всіх станів і етнічних груп, 
що населяли тоді територію України.  

Третім аспектом репрезентації євреїв на сторінках україн-
ських козацьких літописів можна виділити апеляцію до ста-
розавітних часів і проведення певних історичних паралелей між 
ними і сучасними для авторів подіями. Таким чином, Богдан 
Хмельницький – це новий Мойсей, який подібно старозавітному 
Мойсеєві, що вивів свій народ з Єгипту, звільнив український 
народ з польської неволі. Козацька держава, що виникло в ході 
війни – новий Ханаан, дарований Богом, подібно землі обіто-
ванної народу ізраїльського.  

Звертаючись до теми джерел українських уявлень. про євреїв, 
варто наголосити, що лише поодинокі сюжети можна умовно 
позначити як свідчення очевидців. Більшість українських авто-
рів, які жили і писали вже в XVIII ст., знали про євреїв лише з 
чуток. В основному антиєврейські сюжети українськими автора-
ми були адаптовані з польської історіографічної традиції. Поль-
ські автори другої половини XVII ст., йдеться зокрема про твори 
Самуеля Грондського («Historia belli Cosacco Polonici»,  
1670-ті рр.), Павла Рушаля («Небесне благововіння», 1649 р.), 
намагаючись розібратися в причинах настільки масштабної 
громадянської війни, що призвела до відомих подій шведського 
Потопу, кровопролитній війні з Московським царством, звину-
вачували в цьому насамперед євреїв, чия економічна діяльність 
призвела до вибуху соціального та політичного конфлікту45. 
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Турки і татари (бусурмани) є лідерами нетолеранції цього 
своєрідного рейтингу. Турецько-татарський світ був ворожим і 
водночас таємничим для козацьких авторів. Це був світ куди 
зникали тисячі бранців і звідки існувала постійна небезпека. 
Турки і татари завжди були символом спустошення і страждань. 
Часто, аби підкреслити негативний образ історичної персони 
(Дорошенко, Юрій Хмельницький), відмічалося про підтримку 
ним дружніх контактів з бусурманами, союз з якими вважався 
неприроднім. Як зазначав Самовидець: «Нестатечная приязнь 
вовка з бараном, так и християнина з бусурманом»46. Виняток 
робився лише для Богдана Хмельницького, який уклав союз з 
невірними задля святої мети – утвердження прав і вольностей 
козаків та народу малоросійського. Ще одною із характеристик 
татар відповідно до цього контексту були зрадливість та 
підступність, адже саме через зраду кримських татар для козаків 
були втрачено багато вигідних перспектив. 
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МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ПІВДЕННІЙ 

УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVІI–XVIII ст.: 

НАРОДНИЦЬКА ІСТОРІОГРАФІЧНА 

КОНЦЕПЦІЯ 
 

На сьогодні особливо гостро постає питання міграцій наро-
донаселення в Південній Україні, де в ході освоєння території 
українці та інші етноси сформували сучасне населення регіону. 
Міграційна політика й народна колонізація території в середині 
XVIІ–XVIII ст. відіграли вагому роль, оскільки в XVIII ст. 
інтенсивність міграцій у регіоні досягла найвищих показників у 
державі. Історіографічний аспект проблеми не став предметом 
комплексного всебічного дослідження. Визначальним кроком в 
історіографії питання стала поява досліджень Д. Багалія, В. Пір-
ка, Є. Сусликова та інших. Отже наявний невеликий пласт істо-
ріографічних нарисів дослідження теми вимагає узагальнення 
літератури для визначення нових векторів наукового пошуку. 

У зв’язку з цим, мета даного дослідження – показати, що 
привнесли у вивчення історії міграцій в Південній Україні в 
другій половині XVIІ–XVIII ст. представники народницького 
напряму історіографії (друга половина XIX – початок XX ст.) і 
з’ясувати, якою мірою їх дослідження відбили прогресивні 
тенденції історичного процесу. 

У середині та другій половині XIX ст. наукові розвідки з 
проблеми представлені історіографією народницького напряму. 
Важливим чинником досліджуваного питання стала археогра-
фічна діяльність. Якщо у XVIII – першій половині XIX ст. 
пошук пам’яток, колекціонування старожитностей провадилося 
на аматорському рівні, то з середини XIX ст. почали ство-
рюватися для цих цілей спеціальні археографічні інституції. 
Так, у 1843 р., за ініціативою М. Максимовича, була заснована 
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Київська археографічна комісія, концентрованим підсумком 
якої стали 15 томів «Актов, относящихся к истории Южной и 
Западной России, собранные и изданные Археографичной ко-
миссией» (1846–1853). До цієї серії увійшли документи та мате-
ріали з історії України за 1340–1699 р., у тому числі з питань 
заселення Південної України. 

Видавнича діяльність Комісії стимулювала наукові дослід-
ження. З Комісією почав плідно співпрацювати В. Антонович і 
вже 1863 р. в її виданні «Архив Юго-Западной России» опуб-
лікував «Исследование о козачестве», а з наступного року став 
головним редактором цього збірника1. Незважаючи на нищівну 
критику з боку сучасників, В. Антонович упродовж 20-ти років 
видав дев’ять томів джерел, частину оригіналів з яких у роки 
Другої світової війни було втрачено. Більше того, на базі спе-
ціально звезених до Києва актових книг ще у 1852 р. було 
створено Центральний архів давніх актів, який постійно попов-
нюється. На сьогодні – Центральний державний історичний 
архів України.  

У 1870 р. як передмова до першого тому п’ятої частини 
«Архива Юго-Западной России» опубліковано «Исследование о 
городах в Юго-Западной России по актам 1432–1798»2. Органіч-
ним доповненням наукових і популярних розвідок В. Антоно-
вича з козацької історії є його магістерська дисертація «Послед-
ние времена козачества на правой стороне Днепра», побудована 
здебільшого на актовому матеріалі. Українською мовою уперше 
твір опубліковано в 1895 р. під назвою «Останні часи Козаччини 
на Правобережжі» у серії «Руська історична бібліотека», як 
додаток до 17 тому3. Автор зосередився переважно на перед-
умовах конфлікту Варшави і Фастова як центру козацтва на 
Правобережжі, між тим, вивчено питання запустіння південного 
кордону. Процес набув сили у 1674–1678 рр. – часу вини-
щувальних турецьких і польських набігів, коли мешканці втекли 
на Лівобережжя. Таким чином, обезлюдніли міста й округи: 
Чигирин, Черкаси та інші. 

1897 р. у Чернівцях побачила світ «Коротка історія Козач-
чини». У приватно прочитаних (безцензурних) лекціях В. Анто-
нович популярно виклав своє бачення історії українського 
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козацтва, зокрема показав рух і чисельність населення Південної 
України протягом XVII ст. Дослідження містить картосхему 
українських і суміжних територій. 

Свого часу В. Антонович навколо Київської археографічної 
комісії згуртував доволі численну групу дослідників, яка склала 
ядро наукової школи істориків-документалістів. Серед членів 
комісії та її співробітників слід виділити П. Куліша, наукові 
розвідки якого поряд із професійними дослідженнями сприяли 
розвиткові питання. Доцільно відзначити його історичну працю 
«История воссоединения Руси» (1874, 1877 рр.), між тим автор 
повторює відомі положення попередників щодо проблеми4. 
Необхідно також відзначити публікації документальних матері-
алів, на які спирався автор при написанні «Истории воссое-
динения Руси». Примітно, що всі документи подані мовою 
оригіналу із детальним супровідним коментарем. 

Функціонування Київської археографічної комісії також 
сприяло діяльності місцевих історичних товариств. У такий спо-
сіб діячі Товариства Нестора Літописця та Відділу геогра-
фічного товариства ініціювали заснування часопису «Киевская 
старина» (далі – КС) (1882–1906 рр.), публікації на його сто-
рінках відіграли помітну роль у вивченні проблеми. 

Л. Падалка в грунтовному огляді зробив спробу простежити 
витоки козацтва, описавши рух населення на Запорожжя у  
XVI ст.5 Крім праць своїх попередників, він скористався 
матеріалами Ніконовського літопису, Хронікою Й. Бєльського, 
актами, виданими Археографічною комісією (Т. 1, 2) та ін. 
Характер колонізації території у XVI ст. визначає як «полуко-
чевой». На жаль, автор споріднює фактори виникнення україн-
ського («украинного») і запорозького («низового») козацтва, 
слабо відтіняє різницю між ними. Помиляється він і в часі 
виникнення останнього, вказуючи кінець XVI ст. Необхідно 
відзначити й більш пізню його працю «Прошлое Полтавской 
территории и её заселение», у якій розглянуто заселення ме-
жиріччя Псла і Ворскли при впадінні їх у Дніпро6. Цінними є 
відомості про початки м. Кременчука, селища Переволочної, 
Орлянської та Царичанської фортець. 

Питання наступу на територію Запорожжя приватного та 
державного землеволодіння в останні роки існування Січі та 
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опору запорожців спробам відторгнення земель як під військові 
поселення, так і поміщицькі дослідив на конкретному фактич-
ному матеріалі А. Шиманов7. 

Проблема щодо території розселення та характеру відносин 
причорноморських ногайців із землеробським населенням сте-
пового порубіжжя в період з 1715 по 1774 рр. розглянута в 
археографічних дослідженнях А. Андрієвського8. Історії запо-
розьких козаків присвячена й археографічна публікація Я. Но-
вицького «Материалы для истории Запорожских казаков (Из 
запорожского сечевого архива)» (1909 г.), в якій упорядник 
навів десятки неопублікованих раніше запорозьких документів, 
у тому числі, з історії заселення. Примітно, що основою для цієї 
праці послуговували матеріали А. Скальковського9. Необхідно 
також відзначити «Материалы для истории колонизации быв-
ших запорожских владений» В. Біднова, які вийшли в дев’ятому 
випуску «Летописи Екатеринославской ученой архивной комис-
сии» 1913 р. та окремим виданням у 1914 р.10. 

У 1895 р. окремим відтиском із журналу «Киевская старина» 
опубліковано уривки з 19 томів оповідань І. Ролле, щодо історії 
Правобережної України, переклад яких здійснила О. Єфи-
менко11. Цінними видаються відомості щодо південних кордонів 
Київського воєводства та північного кордону Запорожжя, а 
також складу та темпів їх заселення, які містяться у другому 
оповіданні. Необхідно також відзначити, що Ролле багато уваги 
приділив історії Запорожжя. 

У творчому доробку О. Єфименко виняткове місце посідає 
«История украинского народа»12, рукопис якої був визнаний 
кращім13. Поштовхом до її написання (між 1896 і 1906 рр.) став 
оголошений у 1896 р. редакцією журналу «Киевская старина» 
конкурс на краще узагальнююче науково-популярне дослід-
ження з історії України. Окремим виданням книга вийшла у 
Петербурзі в 1906 р. у серії «История Европы по эпохам и 
странам в средние века и новое время». 1922 р. обидва випуску 
праці, перекладеної на українську мову, були опубліковані у 
Харкові. Виникнення українського козацтва дослідниця вважає 
закономірним етапом в освоєнні українським етносом Степової 
України та захисті від татарської навали, наголошуючи на 
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«военном» характері «вольного добытчика» і, разом з тим, 
«земледельческом», «промысловом». 

До цих розвідок О. Єфименко близька праця І. Новицького 
«Очерки истории крестьянского сословия Юго-Западной России 
в XV–XVII веке». Появу козацтва він ув’язує з ініціативою 
селянства – народною колонізацією півдня14. 

Джерелознавчі дискурси з проблеми у 80-х рр. XIX ст. на 
сторінках журналу «Киевская старина» публікував Д. Багалій15. 
У 1887 р. у Москві вчений видав «Очерки из истории коло-
низации степной окраины Московского государства»16. Спира-
ючись на солідний джерелознавчий та фактичний матеріал, він 
розглянув простір не лише Харківської, частково Курської, 
Воронезької, а й північну частину Катеринославської губерній. 
Ним указується тісне сусідство з татарами як визначальний 
фактор впливу на політику Російської держави протягом XV–
XVIII ст., і, відповідно, метою дослідження є детальний аналіз 
російської та української колонізації південних кордонів. 
Загалом історик явно перебільшує роль міграційної політики 
Російської держави у процесі заселення регіону. 

Опублікований у 1889 р. окремим відтиском із журналу 
«Киевская старина» нарис «Колонизация Новороссийского края 
и первые шаги его по пути культуры» (публічні лекції з проб-
леми були прочитані навесні 1888 р. у м. Миколаєві) хоч і носив 
характер ознайомчої праці, проте містив ряд важливих відмін-
ностей17. Зокрема, Багалій підкреслював важливість козацької 
міграції регіону, довівши, що суто воєнні цілі Запорожжя на 
початку XVIII ст. поступово змінюються на мирні. Чимало 
уваги приділено переселенню іноземців. Отже, у працях, при-
свячених історії півдня України, погляди історика зазнали пев-
ної еволюції, більш виразно підкреслено роль народних мас у 
процесі міграцій. 

Велике значення для вивчення історії регіону мають праці 
Д. Яворницького18. Історик високо оцінював роль українського 
козацтва, висвітлив його походження, склад. Майже все життя 
учений присвятив вивченню історії Запорозької Січі, його под-
вижницька діяльність щодо пошуку, виявлення, колекціону-
вання і дослідження старожитностей була захоплюючою. 
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Учений зібрав різноманітний корпус джерел. Лише тільки 
опублікований у 1888 р. «Сборник материалов для истории 
запорожских козаков» містив 118 справ (за 1748–1829 рр.)19. 
Цінними видаються документи стосовно віддалення запорожців 
від меж турецько-татарських володінь з огляду на мир із 
Туреччиною. Яворницьким опубліковано корпус документів  
(з 1748 р.) про прикордонні суперечки за землі та угіддя Старої 
Самари (Богородицька фортеця), донських козаків, новослобід-
ських полків, новосербських поселенців, які зайняли північно-
західні землі Січі та слов’яносербів щодо північно-східних кор-
донів запорозьких степів. Паралельно у хронологічній послідов-
ності містяться матеріали про оборонні укріплення, містечка, 
будівництво нових куренів, захист кордонів Нової Сербії та 
заселення Запорожжя євреями. 1903 р. історик видав архівні 
матеріали під назвою «Источники для истории запорожских 
козаков»20. Праця складалася із 2 231 сторінки і вміщувала  
900 документів з історії Запорожжя за період 1651–1788 рр. з 
різних архівів. Отже, завдяки археографічній діяльності історика 
до нас надійшли публікації цінних документів з проблеми, які 
були знищені під час революції та громадянської війни. 

У 1890 р. надруковано і 1898 р. перевидано ґрунтовне до-
слідження топографії за доби Нової Січі (1734–1775) «Воль-
ности запорожских козаков»21. Проблема змін державних кордо-
нів Запорозьких Вольностей уперше розглядалася з наукового 
боку як цілісність на доволі репрезентативній джерельній базі. 
Слід зауважити, що ніхто із дослідників Запорожжя після 
Яворницького не брався за розробку його топографії. Дослідник 
розглянув дипломатичні акти, пов’язані з визначенням на міс-
цевості лінії російсько-турецького кордону після мирних угод 
1700, 1709 та 1738 рр., визначив розташування вказаних у актах 
прикордонних позначок та вперше помітив деякі невідповід-
ності та неточності у текстах межових документів 1700–1705 рр. 
Також істориком було надано увагу й законодавчим джерелам 
щодо визначення східної межі Запорожжя у 1743 р. 

Фундаментальна «История запорожских козаков» у трьох 
томах (1892, 1895, 1897 рр.) стала підсумком багаторічної до-
слідницької роботи вченого, розпочатої ще в студентські часи22. 



 363

Перший том висвітлював питання походження, складу та чи-
сельності козацтва (був виправлений і доповнений, опубліко-
ваний 1900 р.), другий і третій – системний, послідовний і 
детальний виклад політичної історії запорозького козацтва від 
його першопочатків до 1734 р. Для їх створення Яворницький 
скористався такими солідними виданнями документів як «Архив 
Юго-Западной России», «Акты, относящиеся к истории Южной 
и Западной России», «Памятники, изданные временной комис-
сией», власними збірками, наративними джерелами, літописами 
та хроніками, чисельними працями попередників. Загалом біб-
ліографія першого тому (першого видання) налічує 170 позицій. 

Д. Яворницький увів до вжитку поняття Запорозької Воль-
ниці – території, якою володіла Січ у різні періоди свого 
існування23. Безперечну цінність складають відомості про визна-
чення меж землі низових козаків. Більш імовірно визначені 
границі Вольностей з 1655 р. за універсалом Б. Хмельницького, 
хоча Яворницький указав, що цей документ, як і згадані вище, 
копія. Зазначені обставини спричинили у подальшому масу 
межових проблем і суперечок. 

Дослідник дослідив зміни рубежів Запорожжя до 1775 р. 
Незважаючи на визначення кордону напередодні ліквідації Січі: 
«від річки Бахмут нижче «старої» Української лінії, ... яка 
тягнулася від гирла Орелі до верхів’я (у дійсності: середньої 
течії – Н. С.) Сіверського Дінця, до ріки Бугу, завдовжки 600 
верст, від гирла Берди до «старої» Української лінії, завдовжки 
350 верст; на сході з землею Війська Донського; на півдні й 
заході турецькими землями – Очаковим і Кримом, а навпроти 
Кубані – по Азовське море, ... запорізькі козаки часто виходили 
за межі своїх вольностей». Отже, Яворницький зазначає, що 
Запорожжя обіймало територію Катеринославської губернії (всі 
дев’ять повітів), значну частину Херсонської (Херсонський, 
Олександрійський, Одеський, Єлизаветградський, Ананьївський 
і Тираспольський повіти). Крім того, запорожцям належала 
частина Дніпровського повіту Таврійської губернії, низом до 
м. Олешки, а також ділянка «завдовжки 60 і завширшки  
66 верст, Ізюмського повіту Харківської губернії з центром у 
Барвінковій Стінці». 
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Безперечну цінність складають дані щодо чисельності насе-
лення Запорожжя: 1534 р. – не більше 2 тис. чол., 1535 р. – 
близько 3 тис. чол., 1675 р. – 20 тис. чол., 1755 р. – 27 тис. чол. 
Загалом, історик, спираючись на підрахунки А. Скальковського, 
дійшов висновку, що на момент «розквіту самого війська запо-
різьких козаків могло бути від 10 до 12 тис., а разом із жителями 
зимівників і слобод до 100 тис. чоловік». Найгустіше були 
заселені Самарська і Протовчанська паланки, найменш – Каль-
міуська та Прогноївська. Таким чином, синтез знань, які виклав 
у першому томі Д. Яворницький і до сьогодні залишаються 
критерієм наукового висвітлення проблеми. 

Видатною подією в українському історіографічному процесі 
кінця XIX – початку XX ст. було створення і вихід у світ 
перших томів фундаментальної «Історії України-Руси» М. Гру-
шевського24 [12]. Видавалася вона у Львові та Києві у період 
1898–1936 рр. і складалася з 10 томів у 13 книгах. Багатотомник 
містив систематичний виклад української історії від найдавні-
ших часів до середини XVII ст. і являв собою науковий синтез 
історичних знань. 

Грушевський підкреслює український характер селянської 
колонізаційної хвилі регіону. У VII томі «Козацькі часи – до 
року 1625» (1909 р.) розглянуто питання появи та розвитку 
українського козацтва. Проаналізовано процес колонізації й 
освоєння території «дикого поля». Окремо розглянута проблема 
заснування та розвитку Запорозької Січі. Зазначені питання 
історик у стислому вигляді виклав у праці «Очерк истории укра-
инского народа» (видавалася у Санкт-Петербурзі в 1904, 1906 і 
1911 рр.)25. Загалом «Історія України-Руси» поклала початок 
українській історіографії відповідно до стандартів європейської 
науки26. 

Наприкінці першого десятиліття XX ст. окремі питання з 
проблеми висвітлюються у загальних працях з історії України. 
Серед інших можна виділити дослідження М. Аркаса (1908 р.), 
П. Андріанова (1910 р.)27. 

Отже, історіографія другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 
вирізняється чисельністю досліджень, у яких знайшла відоб-
раження історія заселення Південної України. Представниками 
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народницького напряму дослідницька лабораторія другої поло-
вини ХІХ – початку ХХ ст. значно розширила знання з проб-
леми. В цей час відбулося окреслення проблеми як наукової.  
У дослідженнях другої половини XIX – початку XX ст. історія 
заселення Південної України висвітлюється в основному про-
тягом XVIII ст. і, переважною більшістю, у Запорожжі та 
Південно-Східному регіоні. Дослідники намагалися розкрити 
роль народної колонізації краю і довести, що основна заслуга в 
його заселенні на початковому етапі належить запорозькому 
козацтву. Загалом перспективним видається в історіографії дру-
гої половини XIX – початку XX ст. зробити спробу проана-
лізувати основні етапи в заселенні території, визначити чисель-
ний та етнічний склад її населення, роль військово-земле-
робських поселень регіону та суміжних територій. 
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УДК 930.1:801.8: 94 (477) «XIХ / XХ» 
 

Ольга Ковалевська 
 

СТАН РОЗРОБКИ ІКОНОГРАФІЇ 

ОКРЕМИХ ПРЕДСТАВНИКІВ КОЗАЦТВА 

XVI –XVIII ст. В УКРАЇНСЬКІЙ 

ІСТОРІОГРАФІЇ ХІХ–ХХ ст. 
 
 

Сучасний стан розробки проблеми іконографії українського 
козацтва в цілому є незадовільним. Фахівці зі спеціальних 
історичних дисциплін та мистецтвознавства можуть похвали-
тися кількома узагальнюючими працями з іконографії П. Кона-
шевича-Сагайдачного, Б. Хмельницького та І. Мазепи, а також 
низкою статей та розвідок, присвячених окремим портретам 
певних представників козацької верстви, створених упродовж 
XVII−XVIII ст. При цьому існує низка досліджень, які були 
присвячені зображенням тих козацьких вояків, чиї автентичні 
зображення XVI ст. не збереглися, тих, хто не належав до 
старшини або представляв старшину не Гетьманщини, а інших 
козацьких територіальних утворень. Аналіз цих праць дає мож-
ливість виявити чимало важливих аспектів обраної теми, від-
стежити проблеми її вивчення та перспективи подальшого 
розвитку. 

Твори мистецтва та різноманітні зображувальні матеріали, 
які репрезентували образи абстрактних козаків, як наприклад, 
фрагмент барельєфу надгробку польського короля Яна-Кази-
мира у паризькому соборі Сен-Жермен-де-Пре, малюнки А. Вес-
терфельда, серію народних картин типу «Козак-Мамай», а також 
літературу, яка висвітлювала історію їх появи, ми навмисно не 
будемо аналізувати, бо це може бути (або вже було) темою 
цілком самостійного дослідження. Натомість зосередимося на 
аналізі атрибутованих зображувальних джерел, що відображали 
ідентифіковані історичні постаті, та працях тих дослідників, які 
вивчали ці візуальні матеріали. 
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Одними з найдавніших зображувальних джерел, які зафік-
сували зовнішній вигляд кількох конкретних козаків XVI ст., 
слід вважати малюнки з одного польського збірника портретів 
XVII ст.1 Це були зображення «Явойшовського, козака воєводи 
Серадзького», портрети Івана Підкови та Гаврила Голубка. 
Малюнки входили до складу окремих томів, які дістали назву 
«Polonorum Icones» з колекції гравюр та рисунків польського 
короля Станіслава Августа Понятовського. На думку Я. Смир-
нова, який свого часу ретельно вивчав зміст цього зібрання, 
цікаві для нас портрети, містилися в одному з тих шляхетських 
домашніх збірників, які були дуже поширеними у Речі Пос-
политій XVI−XVII ст. Створений цей альбом був у проміжку від 
1630-х до 1640-х рр., але складався з зображень різноманітних 
історичних постатей і більш раннього часу. Присутність того чи 
іншого персонажу в альбомах була обумовлена їхніми прижит-
тєвими діяннями. Отже, «козак Явойшовський», який служив у 
воєводи Серадзького, тобто у Альбрехта Ласького, зазнав такої 
«честі» через те, що став героєм розповсюдженої оповіді про те, 
як у 1574 р. він з невірогідною швидкістю доставив до Відня 
листи для короля Генріха Валуа. Саме тому він був зображений 
верхи на коні з піднятою рукою, яка нібито подавала знак усім 
подорожуючим, аби вони звільняли йому шлях. Я. Смирнов 
здійснив досить детальний опис одягу та спорядження козака, з 
чого зробив висновок, що вони цілком відповідали реаліям 
кінця XVI ст.2 

Козацький ротмістр Гаврило Голубок відзначився під час 
Московської війни Стефана Баторія, а потім загинув 1588 р. у 
битві з австрійцями у битві під Бичиною від кулі, яка попала 
йому в око. Згадки про Г. Голубка містилися у багатьох того-
часних творах, які описувати цю битву, зокрема у С. Староволь-
ського в його «Sarmatiae Bellatores». Йому також були при-
свячені панегіричні вірші та латиномовні епітафії. Поданий 
портрет козацького ватажка, на переконання Я. Смирнова, був 
доволі характерним: «з чубом на бритой, с длинним шрамом 
голове, горбатым носом, короткими густими усами, с серьгой из 
двух колец»3. Від себе, однак, зазначимо, що зачіски Г. Голубка 
та І. Підкови зі згаданих малюнків, є ідентичними. І разом із її 
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варіантом, відображеним на портреті лубенського полковника 
М. Ілляшенка XVII ст., являють собою описану О. Лазаревським 
«левержету», яка відрізнялася від звичайного козацького осе-
ледця4. Фіксація цієї зачіски на портретах діячів XVI ст. пере-
конливо доводить давність традиції подібного гоління голови, 
яке зберігалося в українському середовищі ще на початку 
ХІХ ст. 

Щодо причини, яка призвела до появи у польському руко-
писному альбомі портрету Івана Підкови, то нею були так звані 
«силові» досягнення козака: гнув підкови, вбивав срібні талери 
в стіни однією рукою, зупиняв вози за колеса, пробив волов’їм 
рогом браму та інші, які передавалися усними переказами і 
сприяли популяризації самого героя. У червні 1578 р. його 
позбавили голови на одній з львівських площ за наказом Сте-
фана Баторія, який мусив прийняти таке рішення під тиском 
турецького султана. Описуючи портрет козака, Я. Смирнов під-
креслив, що він доволі великий. На голеній маківці зображеного 
«чуб, в левом ухе серга в виде бусины или жемчужины, 
прикрепленной на стержне к нижній части кольца; длинные 
узкие усы спадают вниз, непомірно високий лоб и острый 
подбородок придают портрету индивидуальный характер»5. 

Таким чином, дослідження Я. Смирнова надало цікаву інфор-
мацію як про існуючи досить реалістичні портрети українських 
козаків XVI ст., так про них самих та про ті письмові джерела, у 
яких містилися використані ним відомості. Така ретельність 
дослідника перетворювала його працю на досить корисне дже-
рело з іконографії козацтва, однак наступні покоління дослід-
ників найчастіше користалися не зі змісту його праці, а лише з 
опублікованих ним портретів для ілюстрацій своїх власних 
текстів. 

Серед унікальних портретів козаків XVIII ст., чиї портрети 
збереглися до нашого часу, є парні зображення братів-ктиторів 
Якова та Івана Шиянів, коштом яких була споруджена Ніко-
польська церква вже після ліквідації Запорізької Січі. З ХІХ ст. 
ці твори перебували у колекції Одеського Товариства історії та 
старожитностей6. Ще наприкінці 1800-х рр. Д. Яворницький 
описав ці портрети7, а відомий колекціонер В. Тарновський 
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замовив для свого зібрання поясні копії8. Мистецьку оцінку цим 
зображенням надав П. Білецький, який зокрема зазначив, що 
написані у 1784 р. портрети, і своєю технікою, і композицією, і 
позою репрезентованих постатей, вже суттєво відрізнялися від 
традиційних козацьких портретів XVII – початку XVIII ст.: 
«Пози козаків далекі від нарочитої симетрії […] композиція 
врівноважена, а рухи обох персонажів залишилися природніми. 
Брати одягнені в однотонні жупани, оторочені срібними стріч-
ками, підперезані широкими поясами. З-під верхнього одягу 
виглядають візерунки грезетових кунтушів. Всупереч традиції 
загальний тон кунтушів та жупанів досить стриманий. […] Що 
ж до обличчя і рук – вони безперечно, мальовані з натури, 
причому завершені за один сеанс. […] Особливо вражає віртуоз-
ним виконанням обличчя Якова […]. Сумне, замислене, мабуть 
гарне в минулому обличчя Якова зворушує глядача. Нема в 
ньому ні величі духу, що здатна надихнути, ні сили, яка захоп-
лює […]. Один з найбільш життєво конкретних, складних, пси-
хологічних і, головне, − привабливих, рідкісних в українському 
ктиторському портреті образів. Обличчя Івана з великим гор-
батим носом та змієвидним оселедцем на голеному черепі вра-
жає не так виразом, як […] яскравою характерністю […]. 
Типовий, справжнісінький запорожець – ось що про цього Івана 
спадає на думку»9. Обидва портрети дослідник вважав цілком 
унікальними серед традиційних ктиторських портретів через 
їхню «світськість» та реалістичність. Востаннє портрети ви-
ставлялися на київській виставці, присвяченій українському 
портретові XVI–XVIII ст. та описувалися у каталозі, який її су-
проводжував у 2006 р.10, а також на одеській виставці «Лицарі 
козацької доби XVI–XVIII ст.», яка тривала з грудня 2006 р. по 
січень 2007 р. в Одеському державному історико-краєзнавчому 
музеї. Того ж року співробітник музею О. Ґава опублікував 
невеличкий каталог цієї виставки, в якому дещо докладніше, ніж 
в інших виданнях, була розписана історія побутування портре-
тів, перехід їх з колекції однієї установи, до іншої, а також факт 
написання у 1860-х рр. копій, які нині перебувають у Нікополь-
ському краєзнавчому музеї11. 

Досить цікавим виявився портрет XVIII ст., який традиційно 
у мистецтвознавчій літературі прийнято було називати зобра-
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женням невідомого «сільського писаря»12 або «запорозького 
писаря»13. П. Білецький з приводу цього твору пензля невідо-
мого художника писав, що це «безумовно, зображення певної 
особи», бо у верхній частині картини містився напівстертий 
напис, який називав цю постать по імені (по-батькові Федо-
рович?). На конверті, який був затулений за полу верхнього 
одягу чоловіка, також був напис, який досліднику не пощастило 
прочитати. Однак у 1992 р. співробітниця ДнХМ Л. Яценко, яка 
підготувала каталог невідомих та маловідомих портретів з ко-
лекції цього музею, зазначила, що їй вдалося ідентифікувати 
особу на портреті. По-перше, дослідниця не погодилася з 
думкою П. Мусієнка про те, що твір міг бути написаний худож-
ником Іваном Шилденком, який працював у 1770-х роках на 
Запоріжжі, зокрема, писав ікони для П. Калнишевського14. По-
друге, вона не погодилася й з іншим припущенням, яке 
допускало, що на портреті нібито був зображений запорозький 
писар Іван Глоба. По-третє, стверджувала, що це був портрет 
Івана Яковича Невінчаного, вихідця з козацького роду, що 
мешкав у с. Новоселиці-Самарі (Новомосковську) і був одру-
жений на дочці священика Троїцької церкви Івана Ковалев-
ського15. На чому ґрунтувалася її ідентифікація, текст каталогу 
відповіді не давав. Однак, ця точка зору була прийнята мис-
тецтвознавцями і вже в каталозі портретної виставки 2004 р. 
твір був представлений як «Портрет Івана Яковича Невінча-
ного», і датований кінцем 1770-х – початком 1780-х рр. 

Наскільки портрети братів Шиянів або «запорозького пи-
саря» І. Невінчаного достовірно зображували зовнішність та 
відображали психологічні особливості портретованих осіб, 
сказати складно, бо іконографічному аналізу ці твори не були 
піддані. Чи було б таке дослідження перспективним у майбут-
ньому, теж важко прогнозувати, бо через приналежність усіх 
персонажів до нижнього прошарку козацької верстви, не може 
бути впевненості щодо віднайдення інших джерел зображу-
вального чи писемного характеру, які б дозволили дійти конк-
ретних висновків щодо них. 

Намагаючись розшукати автентичні зображення представ-
ників козацької старшини, ми звертали увагу й на наявність 
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портретів кошових отаманів Запорозької Січі. Особливості ко-
зацького побуту на Запоріжжі, відмова від накопичення осо-
бистого майна, дух товариства та відсутність можливості інди-
відуальної репрезентації, а також залежність появи творів 
мистецтва від фінансових можливостей замовника16, обумовили 
той факт, що до часів правління останнього кошового Петра 
Калнишевського передумов для появи портретів кошових не 
було. Саме цим пояснюється, чому навіть найбільш відомий та 
авторитетний запорозький отаман – Іван Сірко (бл. 1610−1680) 
не мав прижиттєвого зображення. Натомість починаючи з 
ХІХ ст. подібні зображення почали з’являтися спочатку як 
ілюстрації до літературних творів, потім – окремими графіч-
ними та олійними творами, які створювали відомі графіки та 
художники. Як відомо, у 1967 р. череп з порушеного поховання 
І. Сірка було відправлено до лабораторії пластичної антропо-
логічної реконструкції Інституту етнографії імені М. Міклухо-
Маклая АН СРСР, якою свого часу керував М. Герасимов. 
Використовуючи розроблений ним метод антропологічної ре-
конструкції у 1960-х рр. скульптором Г. Лебединською був від-
творений зовнішній вигляд кошового. Однак, на думку О. Апа-
нович та багатьох інших козакознавців, через порушені правила 
консервації залишків та затоплення самої лабораторії, яке мало 
місце, «немає впевненості, що відтворене обличчя належить 
саме Іванові Сірку»17. 

Водночас відомий історик козацтва о. Ю. Мицик на основі 
повідомлень, які йому вдалося вилучити з писемних джерел, 
здійснив опис зовнішності Івана Сірка. Історик, між іншим пи-
сав, що отаман був високого зросту – 176 см, мав правильні 
риси обличчя, прямий та рівний ніс, на нижній губі з правого 
боку у нього була червона пляма. Сучасники вважали це «Бо-
жим знаком», який мав відрізнити отамана поміж інших людей. 
Вони також відзначали розважність І. Сірка, почуття гідності, 
доступність та скромність. Фактично цими описами мали корис-
туватися художники для створення своїх образів, однак, якщо 
проаналізувати існуючі зображення кошового, створені протя-
гом ХІХ – початку ХХІ ст., то вони будуть дуже різнитися і між 
собою і з наведеними описами. Зокрема, о. Ю. Мицик сам за-
значив у своїй книзі, присвяченій І. Сірку, що І. Рєпін, коли 
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писав свою відому картину «Запорожці пишуть листа турець-
кому султанові», використав для образу кошового мінімум два 
різні прототипи (одним був генерал М. Драгоміров, а інший 
нагадував «гоголівського Басаврюка»)18. Відтак можна говорити 
про існування строкатої іконографії І. Сірка, наукову (хоча й не 
усіма визнану) реконструкцію та кілька праць, які висвітлювали 
цю проблему. 

Щодо портрету Петра Калнишевського, то наприкінці 
XVIII ст. був створений єдиний прижиттєвий образ кошового, 
який був уміщений у композицію Покровської ікони, яка пере-
бувала на Січі. З часом з’явилася ціла низка наслідувань та 
копій цієї ікони, які поширилися по території України і нині 
перебувають у збірках різних музеїв. Крім того, репродукція 
ікони дуже часто використовувалася як ілюстрація до численних 
видань історичного та мистецтвознавчого змісту. Серед публі-
кацій ікони з певним інформативним супроводом були моно-
графія К. Новікової, присвяченій сакральному живопису Украї-
ни19, альбом «Покров Божої Матері над Україною»20, а також 
велике ілюстроване видання «Україна – Козацька держава»21. 
Водночас, публікацій, які б використовували цей твір релігій-
ного мистецтва як історичне джерело, було не так багато. Перш 
за все, на неї звернув увагу Д. Яворницький, розмістивши ін-
формацію про неї у збірнику матеріалів з історії Запорожжя22. 
Потім, аналізуючи феномен «покровських» ікон, її досліджував 
С. Плохій23. Згадка про ікону «Покров Богородиці» з образом 
останнього кошового фігурувала й серед матеріалів збірника 
документів та матеріалів, присвячених П. Калнишевському24.  
А кількома роками пізніше, у 2011 р. її аналізував Т. Гончарук у 
цікавій монографії з історії походу козаків П. Калнишевського 
на фортецю Хаджибей (сучасну Одесу)25. І нарешті, саме у 
зв’язку із дослідженням колективних та персональних нагород 
запорозького козацтва, В. Грибовський використав ікону як 
джерело з історії тогочасної російської фалеристики26. 

Незважаючи на те, що практично усі дослідники, які опису-
вали ікону у своїх працях, присвячених найрізноманітнішим 
темам, звертали увагу на наявність у її композиції щонайменше 
двох портретів: останнього кошового отамана Запорізької Січі 
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Петра Калнишевського та військового писаря Івана Глоби, без-
посередньо проблему їхньої іконографії ніхто не досліджував. 
Хоча при цьому було розглянуто чимало дотичних питань, а 
саме: час появи ікони, місце її початкового та пізнішого пере-
бування, імовірність зображення разом із П. Калнишевським та 
І. Глобою постаті військового судді Павла Головатого27, при-
чину її написання28, визначення нагороди, якою було прикра-
шено фігуру кошового та деякі інші. Водночас слід вказати на 
те, що в публікації біографічного нарису П. Калнишевського, 
який передував текстам виявлених в архівах документів, було 
наведено дуже важливу для вивчення іконографії інформацію 
про зовнішній вигляд кошового. Недоліком її було лише те, що 
колишній отаман був описаний не в часи його зрілості та успіху, 
а наприкінці життя в ув’язненні на Соловках: «Росту средняго, 
старый видом, седастые волосы и волос обсекся[…]. Борода не 
долгая, белая …»29. Оскільки, крім образу на «покровській іко-
ні», інших прижиттєвих портретів останнього кошового не було 
виявлено, відтак не було й досліджень їм присвячених. Водно-
час вже наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. активно почала 
формуватись сучасна іконографія цього діяча. Особливо приско-
рився цей процес після канонізації П. Калнишевського Поміс-
ним собором УПЦ КП у 2008 р. У тому ж році було написано 
сучасну ікону «Святий праведний Петро Калнишевський»30, яка 
по-іншому передавала образ колишнього кошового, ніж це було 
здійснено на іконі «Покров Богородиці» (1770-ті рр.), що нині 
може стати темою нового самостійного дослідження. 

У 2005 р. під час міжнародної наукової конференції «Укра-
їнське козацтво у вітчизняній та загальноєвропейській історії» 
була виголошена цікава доповідь про першого кошового ота-
мана Задунайського козацтва – Андрія Ляха, побудована на 
матеріалах Архіву Коша Нової Запорозької Січі. Матеріали, 
віднайдені Ю. Сокуренком, розширили наші уявлення про біо-
графію цього діяча, однак не надали інформації про наявність 
його портрету. Цілком очевидно, що його і не було, бо кошовим 
цей колишній запорозький старшина пробув не довго31.  

Цікаво, що наприкінці життя А. Лях згадувався як приятель 
іншого колишнього кошового – Захара (Харка) Чепіги. Інфор-
мація про існування портрету останнього була представлена у 
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статті П. Клименка «Украшеной патретъ» військового отамана 
Чепіги та «Козак-Запорожець»32. Завдання цієї праці не мали на 
меті подати докладний аналіз власне саме портрету та з’ясувати 
достовірність передачі зовнішніх рис портретованого. Автор 
розглядав підходи української козацької спільноти та російської 
бюрократії до сприйняття портрету як такого в агітаційних та 
організаційних акціях кінця XVIII ст. Однак залишена ним ін-
формація виявилася дуже корисною й для іконографічного 
дослідження. 

Справа про «украшеной патрет», зафіксована серед матеріа-
лів з історії Кубанського козацького війська, розпочалася  
29 липня 1789 р., що давало підстави визначити час написання 
цього твору. Його було надано козакові Сенеченку, якого 
З. Чепіга послав для вербування людей до козацького чорно-
морського війська, як доказ легітимності діяльності вербуваль-
ника. Навколо дій агітаторів, реакції представників російської 
імперської влади та недовіри останніх до використаного засобу 
легітимації (портрет як знак громадського єднання був зрозу-
мілим українській людності, але зовсім не прийнятним для 
російських чиновників) й крутилася вся справа. Не заглиблю-
ючись у її зміст, зупинимося власне на тому, як автор статті 
описував сам портрет, який по закінченню справи був пришитий 
до неї та відправлений до архіву. Отже, як писав П. Клименко: 
«Портрет Чепіги дає нам малюнок погруддя запорожця. Голова 
йому поголена й прикрашена рудим чубом чи оселедцем, великі 
руді вуса, по обидва боки голеного підборіддя, сам він одяг-
нений в червоний жупан з вирізом на грудях, угорі цього вирізу 
коло шиї і внизу круглі «ґудзики», жупан підперезаний чер-
воним поясом з золотим шитвом, побіля нього видко ручку 
шаблі, рукава жупана до ліктів вузькі, а від ліктів до пліч 
широкі. Груди Чепіжині навскоси від плеча до поясу оперізує 
широка темна стрічка, під нею на лівім боці причеплено хреста. 
Оце сполучення запорозького жупана з російським орденом 
символічно змальовує переформовану запорозьку організацію 
на російський службово-військовий зразок». Портрет містив 
підпис, щодо якого дослідник зазначив, що він складався зі 
слов’янської літери «Х» та латино-польських «Kocziwij». Нама-
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гаючись типологізувати виявлений ним портрет, П. Клименко 
здійснив його порівняння зі схожими портретами козака «Харка, 
осадчого Харкова», та запорозького старшини О. Ковпака, де 
він підмітив наявність схожих жупанів, що свідчило про зміну 
«козацької» моди та віддзеркалення портретами зміни істо-
ричної реальності. До того ж автор підмітив, що козацьке 
вбрання другої половини XVIII ст. дістало значно більше схо-
жих рис з одягом деяких народів Північного Кавказу, зокрема 
осетин, що очевидно було пов’язано зі зміною місця прожи-
вання та збільшення контактів з народами того регіону. На його 
думку, деякі запозичені деталі вбрання, зокрема «черкеські 
жупани» чорноморсько-кубанські козаки зберігали й упродовж 
наступних часів33. 

Як це не дивно, але від часу публікації статті П. Клименка 
про «украшеной патрет» протягом 80-ти років жодних спроб 
залучити цей твір до кола історичних джерел не було. Можливо 
це було пов’язано з категоричним твердженням П. Білецького, 
який, згадавши про розвідку історика, все ж таки зазначив: 
«розслідування довело, що все в портреті було зображено під-
ставно, але сам портрет, на щастя кріпосників, так і загубився в 
судових справах»34. Незважаючи на це, ми звернули увагу на те, 
що 2006 р. у каталозі виставки «Український портрет XVI–XVIII 
століть» (2004) у розділі портретна мініатюра був опублікова-
ний портрет якось «Радивила»35. Докладний аналіз зображення, 
порівняння його з портретом, опублікованим П. Клименком у 
1926 р., співпадіння розмірів твору та опису зображеного з 
самим оригіналом, дозволили стверджувати, що йшлося про 
один й той самий портрет З. Чепіги. Співробітникам музею, 
очевидно не трапилась на очі стаття П. Клименка, де вперше був 
опублікований згаданий твір, тому вони зафіксували факт пер-
шої публікації. В інформації про походження портрету було 
зазначено, що він надійшов до музею до 1941 р. Відповідно, де 
перебував портрет до цього часу невідомо. Водночас зі статті 
співробітника Української академії наук виходило, що зобра-
ження у 1926 р. було власністю Всеукраїнського історичного 
музею ім. Т. Шевченка, який названий був «Національним» і 
мав чітку атрибуцію: «Чорноморський військовий отаман Харко 
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Чепіга, 1789 р. Оригінал – власність Національного Музея  
ім. Т. Шевченка у Києві; розміри 14,6 х 11,7 см. Фотографував 
Л.Г. Скрипник у лабораторії Музею». Крім того, в каталозі 
виставки українського портрету за 1929 р. під номером «65» 
також було описано цей портрет: «Портрет (поясной) в овалі 
Захарка Яковлев. Чепіги – кошевого Чорноморського війська… 
Полотно, олія…Не пізніш 1789 р. Навкруги нерозбірливі рештки 
напису. Дар професора Клименка П.В.»36. Виявлені публікації 
портрету З. Чепіги та його опису не дають відповіді, чому 
вийшла плутанина з ідентифікацією зображеного, але можемо 
лише припустити, що у цьому винна втрата частини доку-
ментації, яка могла статися під час Другої світової війни. До 
того ж збивати з толку дослідників міг і підпис. Те що П. Кли-
менком було прочитано як «Х. Kocziwij», музейними співро-
бітниками могло бути прочитано як «Radziwill». Те саме 
стосувалося й датування твору. П. Клименко давав чітку дату – 
1789 р., яка була обумовлена початком справи про «украшеной 
патрет», а музейники виходили з художніх особливостей твору. 
Отже, при виявленні додаткових джерел, питання про іденти-
фікацію постаті на портреті XVIII ст. може бути остаточно 
вирішено. 

Надзвичайно цікавими виявилися праці, які у більшій, або 
меншій мірі висвітлювали питання існування в українському 
живописі «героїчного військового портрету», а їхні автори 
також намагалися з’ясувати питання існування портрету досить 
відомої постаті – військового судді, кошового отамана Чорно-
морського козацького війська Антона Андрійовича Головатого, 
який 25 серпня 1792 р. висадився на Тамані, де поклав початок 
існуванню кубанського козацтва. 

Практично одним з перших це питання у своїй статті «Порт-
рети Антона Головатого» порушив О. Сластіон. Проаналізу-
вавши історичні полотна, написані пензлем М. Іванова «Штурм 
Ізмаїла» та «Смерть Потьомкіна» (остання була пізніше вигра-
вірувана Г. Скородумовим), дослідник доводив, що в обох 
полотнах художник зобразив свого приятеля, який був «муж-
ньою постаттю» років під 45, мав «чуб високо голений», був 
одягнутий у звичайний запорозький «кажанок» і мав на грудях 
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георгіївський хрест37. Ніби перевіряючи самого себе, О. Слас-
тіон задався питанням, чи міг на картині «Смерть Потьомкіна» 
бути зображений не А. Головатий, а З. Чепіга. Відповідь вийшла 
негативна, бо на переконання дослідника кошовому тоді було 
вже 65 років, а зображена постать представляла чоловіка зрілого 
віку. Крім того, якби там був зображений З. Чепіга, то він би був 
«украшений двома Георгіями і золотим Ізмаїльським хрестом», 
а А. Головатий на той час мав лише георгіївський хрест, отри-
маний за взяття фортеці Березань у 1788 р. Найбільшим своїм 
досягненням у справі виявлення портретів колишнього кошо-
вого О. Сластіон вважав ідентифікацію зображеного на «вели-
кому портреті чорноморського козака», подарованого київсько-
му музею А. Бобринським. Здійснивши докладний опис порт-
рету та деяких документів, пов’язаних із життям та діяльністю 
А. Головатого, О. Сластіон однозначно визнав в зображеному на 
полотні з київського музею постать чорноморського старшини. 
Однак з цією точкою зору не погодилися наступні дослідники 
портрету. Так, П. Білецький коротко зазначив, що художник 
М. Іванов не був пов’язаний з українським середовищем, а отже 
приписувати йому написання портрету А. Головатого складно. 
Крім того, він з’ясував, що подібний портрет перебував у 
колекції Державного музею ім. О. Суворова в Ізмаїлі, де він був 
атрибутований як зображення Стефана Мавроміхаліса38. До того 
ж Г. Бєлікова в каталозі виставки 2004 р., описуючи згаданий 
портрет зазначила, що він 1991 р. був підданий ретельному 
обстеженню, в результаті якого було з’ясовано, що напис, який 
свого часу О. Сластіон прочитував як «Антон Го…», насправді 
прописаний як «Михайло…», саме тому в атрибуції НХМУ твір 
визначений як «портрет козака Чорноморського війська Михай-
ла…, 1792 р.»39. На черговій виставці, яка відбулася в Одесі у 
2007 р. було представлено не автентичний, а сучасний портрет 
А. Головатого, написаний у 1994 р. художником Г. Гармідером, 
і подарований ним до ОІКМ під час святкування 200-річчя 
Одеси, як про це повідомив у своїй публікації О. Ґава40. 

У НХМУ до нині зберігся досить цікавий портрет, зображена 
постать на якому ще й досі залишається не ідентифікованою. Це 
зображення «Козака в блакитному», як його визначав П. Бі-
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лецький41, або «Козака з медаллю Катерини ІІ», як подає його 
Г. Бєлікова42. Фактично саме між цими двома дослідниками 
відбулася заочна дискусія з приводу як самої зображеної по-
статі, так і часу постання твору. Перший вважав, що зображено 
було «молодого ставного козака […] не з останніх у війську, бо 
удостоївся честі супроводжувати Катерину під час її мандрівки 
до Криму». Саме з цього приводу йому було видано медаль, 
викарбовану у 1787 р.43 Друга вважала, що аргументація 
П. Білецького не є переконливою, бо подібними медалями 
запорозьких козаків нагороджували ще з часів російсько-
турецької війни 1768−1774 рр., а отже, й портрет міг бути 
датований не 1787 р., а 1770-ми рр. Натомість, на нашу думку, 
ідентифікацію постаті варто було вести не від дати появи 
картини, а від постаті портретованого. Справа у тому, що у 
працях О. Сластіона, В. Грибовського, Т. Гончарука та деяких 
інших дослідників, неодноразово згадувалися прізвища тих осіб, 
які були свого часу нагороджені російським урядом. Якщо 
вилучити з переліку цих осіб тих, чиї портрети нам достеменно 
відомі або опис зовнішності яких існує, можна значно скоротити 
список «імовірно портретованих». У майбутньому варто спо-
діватися лише на удачу у сенсі виявлення письмових джерел, які 
б допомогли розкрили таємницю написання портрета когось з 
нагороджених, а на сьогодні проблема ідентифікації постаті 
«козака у блакитному» залишається відкритою. 

Одним з досліджених в літературі можна вважати портрет 
Опанаса Федоровича Ковпака, який після знищення Запорозької 
Січі перейшов на російську службу в чині підполковника Пол-
тавського пікінерського полку. Його портрет публікувався, 
згадувався або описувався ще з кінця ХІХ ст. Відповідно були 
відомості про існування портрету козацького старшини у Са-
марському монастирі, ктитором якого він був, про поясні порт-
рети у приватних колекціях, зокрема Г. Алєксєєва. Цілком 
імовірно, що саме з зібрання останнього, копія портрету О. Ков-
пака, написана з оригіналу, який зберігався на той час в 
Одеському музеї Товариства історії та старожитностей, вистав-
лявся на виставці, яка супроводжувала археологічний з’їзд у 
Чернігові (1908). 
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У ХХ ст., як писав П. Білецький у своїй монографії з історії 
становлення та розвитку українського портрету XVI–XVIII ст., 
близькі за композицією зображення О. Ковпака зберігалися у 
художньому музеї Ростова-на-Дону, Одеському та Дніпропет-
ровському історичних музеях44. Дослідник докладно розписав 
походження кожного з них. Автором першого (1765) був ні-
мецький художник Карл Людвіг Хрістінек. Цей портрет свого 
часу побував в Архіві Міністерства закордонних справ, звідти 
попав до Московського історичного музею, а потім був пере-
міщений до Ростова-на-Дону. Автором одеського портрету 
(1775) виявився український художник Андрій Моклаковський. 
Автором третього був невідомий художник, а сам портрет 
скоріше за все походив з Самарського Пустинно-Миколаїв-
ського монастиря і саме про нього свого часу писали Д. Явор-
ницький45 та Е. Рєдін46. 

З портрету К.Л. Хрістінека О. Ковпак поставав відносно 
молодим і статним. На обох інших зображеннях він виглядав 
значно старішим. Відрізнялися портрети й зображенням одягу, 
пози та загальним виглядом підполковника. П. Білецький при-
ділив достатньо уваги порівнянню портретів пензля К.Л. Хріс-
тінека та А. Моклаковського та особливостям відображення на 
них колишнього козацького старшини. Загальний висновок 
дослідника полягав у тому, що з першого портрету перед гля-
дачем поставав «пишний, витончений, шляхетний та імпозант-
ний» образ, а на другому все було просто, «по-мужицькому». На 
першому усі недоліки зовнішнього вигляду були приховані, а на 
другому все подано точно, без жодних виправлень. Причина 
цього, на думку мистецтвознавця, полягала у різних естетичних 
засадах, які засвоїли європейський живописець К.Л. Хрістінек 
та місцевий «сільський» маляр А. Моклаковський47. Відтак об-
раз створений українцем, на думку П. Білецького, був значно 
складнішим: «ми почуваємо і внутрішну силу, і зовнішню втому 
Ковпака. Це не лише Опанас Ковпак з усіма його прикметами, а 
й узагальнений тип козацького старшини «у відставці»48. 

Вже на початку 2000-х портрет О. Ковпака роботи А. Мокла-
ковського кілька разів виставлявся на різних виставках, а відтак 
був описаний у каталогах, які їх супроводжували. Спочатку він 
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був виставлений у Києві, де його описала Г. Бєлікова, а згодом в 
Одесі, де О. Ґавою було додано деякі факти з походження цього 
портрету. Дослідник зокрема уточнив, що портрет надійшов до 
музею Одеського Товариства історії та старожитностей від 
предводителя дворянства Новомосковського повіту А.М. Пав-
лова у 1844 р. Потім з 1920-х рр. він перебував у колекції ОАМ, 
а у 1956 р. перейшов до ОІКМ. Копія з нього перебувала в 
ДнІМ. 

У 2009 р. у статті С. Краснобая, присвяченій О. Ковпаку, 
було уточнено та доповнено чимало фактів з біографії козаць-
кого полковника. Зокрема, автор звернув увагу на те, що після 
ліквідації Січі полковник Орільської паланки був репресований, 
а потім його справу переглянули й надали спочатку чин під-
полковника, а згодом і полковника пікінерського полку49. 
Наприкінці статті С. Краснобай, посилаючись на працю науко-
вого співробітника Дніпропетровського історичного музею 
Ю. Осадчої50, подав кілька важливих уточнень, які стосувалися 
походження усіх трьох виявлених портретів козацького стар-
шини. По-перше, він додав інформацію про те, що зображення, 
яке нині зберігається в ДнІМ, було віднайдене Д. Яворницьким 
в маєтку нащадка О. Ковпака – Степана Ілляшенка. Власник 
портрета у 1905 р. привіз його на археологічну виставку до 
Катеринослава і передав до музею. Наприкінці статті автор 
згадав про те, що нині у колекції ОІКМ зберігаються портрети 
доньки та онуки О. Ковпака – Анісії Опанасівни Магденко, 
уродженої Ковпак та Олександри Адріановни Іляшенко. Від 
себе додамо, що вони вперше були опубліковані В. Мод-
залевським51 у другому томі «Малороссийского родословника», 
де також була оприлюднена ще одна копія з портрету самого 
О. Ковпака, пензля А. Моклаковського, яка належала на той час 
Чернігівському Губернському земству. 

Останньою за часом публікації працею, в якій були пред-
ставлені як портрети останніх козацьких старшин другої поло-
вини XVIIІ ст., так і їхніх сучасників – донських отаманів 
(Д. Єфремова, О. Іловайського, Т. Грекова, М. Платова), була 
стаття В. Грибовського, присвячена колективним та персональ-
ним нагородам, які використовував російський уряд для заохо-
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чення вояків козацьких формувань на російській службі52.  
У цьому досліджені портрети були використані як джерело з 
історії фалеристики, а тому не піддавалися мистецтвознавчому 
або іконографічному аналізу. Водночас сам факт оприлюднення 
портретів донських козаків виявився досить вагомим для дос-
лідження іконографії українських козацьких старшин, оскільки 
становили необхідний матеріал для порівнянь, проведення ана-
логій та з’ясування окремих деталей в одязі козацької верхівки 
другої половини XVIII ст. Це стосувалося крою одягу, зачісок, і 
навіть правил носіння нагород53. На жаль, у статті автор, відо-
мий та прискіпливий дослідник, з невідомих причин припус-
тився прикрої помилки: портрет О. Ковпака, пензля К.Л. Хріс-
тінека був ним названий портретом військового отамана Сте-
пана Єфремова (насправді козацького отамана звали Данило 
Єфимович Єфремов), а при написанні ініціалів самого худож-
ника замість літер «К.Л.» (Карл Людвіг), були використані 
літери «С.Д.». 

Окремої згадки заслуговує портрет нащадка відомого ко-
зацько-старшинського роду Павла Яковича Руденка, який наро-
дившись десь в 20-х роках XVIII ст. і залишивши цей світ на 
початку ХІХ ст., спочатку був козаком Корсунського куреня. 
Потім здобув звання бунчукового товариша. Після ліквідації 
Січі став пан-маршалком утвореного на місті колишньої ко-
зацької паланки Новомосковського повіту, тобто місцевим пред-
водителем дворянства, а наприкінці життя мешкав у Полтаві. 
Віднайшов портрет цього діяча у 1904 р. Д. Яворницький, вику-
пивши у далеких родичів П. Руденка − поміщиків Івана та 
Василя Магденків. Описавши зображення та визнавши його 
авторство за «останнім козацьким маляром старосвітської Ук-
раїни» В. Боровиковським54, дослідник ще у 1907 р. ввів портрет 
до наукового обігу. Від того часу полотно часто описували у 
мистецтвознавчій літературі, присвяченій українському порт-
рету XVIII ст. З сучасних видань репродукція портрету фігу-
рувала в альбомі «Дніпропетровський художній музей»55 та 
каталозі виставки «Український портрет XVI–XVIII століть»56. 
Сама постать П. Руденка фігурувала на сторінках вище згаданої 
нами статті П. Клименка, яка була власне присвячена портрету 
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отамана З. Чепіги, наявність на якому російського ордену ста-
вилася під сумнів сучасниками. У цій публікації автор називав 
П. Руденка, що був фігурантом справи, «новоспеченим дворяни-
ном», який сприймав тогочасні російські нагороди як «певну 
окрасу й відзнаку честі», але водночас ще пам’ятав своє ко-
зацьке минуле, а значить й розумів символізм портрету, який 
З. Чепіга використав у своїй агітаційній акції, що мала на меті 
вербування колишніх козаків до чорноморського війська57. 

Щодо портрету цього діяча, написаного 1778 р., то його 
найкраще дослідив П. Білецький58. Дослідник перш за все зосе-
редив свою увагу на одязі портретованого: «Павло Руденко 
походив з козацько-старшинських кіл і, як свідчить хоч би його 
одяг, у своїх естетичних смаках далеко ще не засвоїв загаль-
ноєвропейської моди. Вбрання вже не козацьке, але й не євро-
пейське, прийняте з початку століття у Петербурзі: смушкова 
шапка сполучається з білим гладким жупаном, підперезаним 
слуцьким поясом, і широко розстібнутим темним каптаном. 
Шаблі в бурмістра нема, але за старою козацькою звичкою він 
приклав руку до відповідного місця. Правицею спирається не на 
якусь «ліску», а на легеньку тростинку»59. На цей же незвичний 
одяг «новоспеченого» російського дворянина звертала увагу і 
Л. Яценко, коли писала про те, як не пов’язувалися в образі 
П. Руденка між собою козацький жупан, смушковий капелюх, 
слуцький пояс, «юхтові» чоботи, «шаблюка за поясом» з кра-
ваткою-метеликом та «тоненьким патичком з китицею». Все це 
разом не пасувало до його кремезного вигляду, огрядного об-
личчя «з підстаркуватою пикою», надаючи його «зовні ста-
течному вигляду щось кумедне»60. 

Обидва мистецтвознавці також прояснили причину появи 
цього портрету, який мав на меті увічнити для нащадків меце-
натську діяльність П. Руденка. Крім того, що він був ктитором 
Воскресенської церкви, полтавський заможній міщанин та ро-
сійський чиновник, власним коштом збудував пам’ятник на 
честь Полтавської битви 1709 р., який було встановлено 1778 р. 
Саме цю подію з власній біографії П. Руденка та історії міста 
Полтави мав зафіксувати художник. Важливою особливістю 
цього портрету, яку також намагався підкреслити П. Білецький 
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було те, що він мав засвідчити зміну стилів та традицій. 
Класицизм, який панував у тогочасному Петербурзі, дуже 
повільно засвоювався та сприймався місцевими майстрами, які 
мали за плечима понад 150 років традиції козацького портрету. 
Однак часи змінювалися, відповідно до них мінялися та пере-
одягалися колишні нащадки козацьких родів, а художники шу-
кали нових засобів створення репрезентативного портрету, пере-
дачі індивідуальних рис зображених осіб, задоволення змінених 
смаків замовників. 

Оскільки кінець XVIII ст. став часом перетворення представ-
ників колишньої козацької старшини на російське дворянство, а 
також часом їхньої інкорпорації до кіл військових або цивільних 
чиновників Російської імперії, це не могло не вплинути не лише 
на зміну моди на одяг, зачіски, смаки та родинні традиції, але й 
на портрети тих осіб. Достатньо звернути увагу на портрети 
Петра Михайловича Скоропадського, онука гетьмана Скоропад-
ського61, Федора Карповича Забіли62, Олександра Андрійовича 
Безбородька63, Петра Васильовича Завадовського64, Дмитра Про-
коповича Трощинського65, Михайла Міклашевського66, Віктора 
Павловича Кочубея, Сергія Вікторовича Кочубея, Аркадія Ва-
сильовича Кочубея67 та багатьох інших. Саме через те, що у 
мистецтві кінця XVIII – початку ХІХ ст. починав панувати 
класицизм, а згодом йому на зміну прийшов реалізм, відтак ціла 
низка портретів колишніх нащадків козацьких родів, становила 
вже зовсім нове явище в українському мистецтві, яке дослід-
жували вже нові покоління фахівців68. 

Таким чином, огляд літератури, яка були присвячена порт-
ретам простих козаків, кошових отаманів Запорозької Січі, 
представникам козацької старшини другої половини XVIII ст., 
тобто воякам задунайського, чорноморського донського козаць-
кого війська, а також в окремих випадках тим представникам 
козацької верстви, які наприкінці життя змінили військову 
службу на цивільну, а також огляд статей, які демонстрували 
використання портретів як джерел в дослідженнях зі спеціаль-
них історичних дисциплін, дозволив дійти наступних висновків. 

Незважаючи на побутуюче переконання, що портретів прос-
тих козаків майже не збереглося, можна говорити про наявність 
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певної їх кількості, серед яких були як більш, так і менш 
досліджені та знані дослідникам. 

Протягом останніх років були здійснені кілька нових атри-
буцій окремих зображень, постаті на яких були ідентифіковані 
(як наприклад портрет І. Невінчаного). 

Завдяки здійсненому аналізу літератури та опублікованих 
зображувальних джерел, вдалося віднайти одне з загублених 
зображень (портрет отамана чорноморського війська З. Чепіги). 

Була виявлена наукова дискусія з приводу іконографії ота-
мана чорноморського війська А. Головатого. 

Вдалося відстежити зміну переліку портретованих осіб, тобто 
засвідчити, що з середини XVIII ст. спостерігалося, з одного 
боку, копіювання відомих портретів гетьманів минулих часів, а 
з другого – написання портретів сучасників (О. Ковпак, П. Ру-
денко). 

Зневажаючи на зусилля дослідників, залишається проблема 
наявності великої кількості портретів не ідентифікованих осіб, 
які за зовнішніми ознаками могли бути віднесені до козацтва (як 
наприклад, портрет «козака у блакитному»). 

Були виявлені портрети нащадків колишніх козацьких родів, 
які можна залучати до вивчення під час дослідження іконографії 
окремих представників родини. 

Збільшилася кількість праць зі спеціальних історичних дис-
циплін (фалеристики, уніформології, зброєзнавства), автори 
яких використовували портрети представників козацького ста-
ну, як матеріал для вивчення орденів, уніформи, зброї XVI–
XVIII ст., що свідчить про зростання цінності цього виду істо-
ричних джерел. 
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Важко сказати, скільки разів за свою історію Україна пере-
живала кризи, які були наслідком не тільки зовнішніх чинників. 
Тому й не дивно, що вітчизняна наукова думка неодноразово 
зверталась до проблеми внутрішніх потрясінь, які ставили під 
загрозу існування нації, її культуру та державність. Прикро, але 
результати цих досліджень через цілий ряд причин маловідомі  
і майже не впливають на формування суспільної думки та 
реальну політичну діяльність. 

Для того, щоб зрозуміти, чому повні життєвих сил етноси 
знищують навколишнє природне й культурне середовище, ство-
рену пращурами державність, необхідно згадати, що етноси – це 
не просто системи, розвиток яких визначається певними зако-
номірностями, а системи, що складаються з живих людей, 
наділених свободою волевиявлення. Зокрема, свободою вибору 
спрямованої дії на творення або на руйнацію. При достатньому 
вивченні цієї проблеми виявилося, що етнічні катастрофи, як 
правило, пов’язані зі світосприйняттям тих чи інших народів. 
Тобто спрямованість діяльності людей визначається глибин-
ними пластами психіки – світосприйняттям. На це, до речі, 
звернув увагу Л.М. Гумільов1. Люди віддають себе повністю 
служінню будь-якій справі (вона може бути творчою або 
руйнівною), керуючись не ідеями, а ідеалами, далекими прогно-
зами, часто навіть чітко не усвідомленими, своїм ставленням до 
навколишнього світу. При цьому можливі два полярних від-
чуття світу: життєстверджуюче і життєзаперечуюче. 

У першому випадку людина відчуває себе частиною при-
роди, не протиставляє себе їй. Життя і смерть ідуть поруч, 
виникає різноманітність, яка передається у психічну сферу, 
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створює мистецтво, поезію, науку. Але, звичайно, за радості і 
печалі доводиться платити закономірною смертю. 

У другому випадку людина протиставляє себе природі, ба-
чить у ній сферу та джерело страждань. При цьому вона мусить 
включити в біосферу, що заперечується, і своє власне тіло, від 
якого необхідно звільнити «душу», тобто свідомість. Шляхи для 
цього пропонувались різні, але принцип був завжди один – 
заперечення світу як джерела зла2. 

Існування цих двох полярних світосприймань, а відповідно – 
несумісних поведінницьких і психологічних структур просте-
жується протягом усієї історії людства, що, природно, впливало 
і впливає на долі народів. Якщо людина, яка не сприймає 
складний у своїй ірраціональності світ, харизматична, то не 
діяти вона не може. Якщо ж до того вона ще й розумна і 
талановита, то в результаті такого несприйняття світу народ-
жуються дуже часто досить логічні, хороші й захоплюючі теорії, 
що виправдовують несприйняття неправильно влаштованого 
світу та його знищення, теорії, здатні втягти у свою орбіту масу 
людей і тим самим створити антисистему – об’єднання людей з 
негативним світосприйняттям. 

Наведемо конкретні приклади. Однією з грандіозних анти-
систем у минулому було маніхейство. Зупинимося саме на 
цьому явищі: первісно світло й темрява існували окремо; тем-
рява підійшла до межі світла і намагалась вторгнутися; напе-
рекір темряві вийшла першолюдина; пітьма заволокла її і розір-
вала на частини; це і є довколишній нас світ – суміш темряви зі 
світлом; зло світу – муки духу у тенетах матерії; матеріальний 
світ підлягає знищенню заради звільнення світла з його пут. 
Мораль маніхейства полягала у твердженні: якщо матерія – зло, 
то знищення її – благо, навіть якщо для цього потрібні вбивство, 
брехня, зрада. У ставленні до матеріального світу все дозво-
лено3. В Київській Русі антисистема проявилась у проповід-
ницькій діяльності волхвів, які взяли за основу всі принципи 
маніхейства, але на самому початку волхвів було жорстоко 
винищено. Проповідництво маніхейства у Франції призвело до 
виникнення руху катарів або альбігойців. У результаті – ви-
никнення першої інквізиції, альбігойські війни, море крові.  
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Результат зовсім не випадковий. Візьмемо інший час та 
інший географічний регіон. Уйгурія. Через ряд причин уйгури 
прийняли маніхейство як державну релігію, і могутній талано-
витий народ згинув, ще навіть не розвинувшись4. 

Негативне світосприйняття може виражатися не тільки у 
формі релігійного несприйняття світу загалом, а й у формі 
несприйняття органічної багатогранності суспільного життя. 
При цьому в людини з’являється прагнення упорядкувати його 
відповідно до суворих законів розуму, загнати у прокрустове 
ложе наукових схем. Поступово така людина починає відчувати 
себе незалежним творцем історії і зрештою невідворотно стає 
насильником, деспотом5.  

Прикладом тому є маздакізм. У 491 р. в Ірані під час важкої 
кризи, вельможа Маздак запропонував шаху струнку концепцію 
порятунку держави. За цією концепцією джерелом зла була 
оголошена нерозумна стихійна природа, сюди ж входили й 
емоції людини; джерело добра – розум. Відповідно, всі біди 
країни від нерозумності, а врятувати державу можна, тільки 
перебудувавши її життя за законами розуму. Перебудова від-
бувалася довго, близько сорока років, які були роками терору й 
крові. Закінчилось все лише після перевороту царевича Хосроя: 
Маздака повісили, а народ у пориві «любові» до своїх «бла-
годійників» закопував спійманих маздакідів живими у землю 
вниз головою. Однак сили Ірану виявились надовго підір-
ваними. Таким був підсумок зіткнення етносу з антисистемою 
маздакізму. 

Інший, ближчий до нашого часу приклад – це опричнина. 
Вона була заснована на принципі відречення опричників від 
власного народу, свідомого й обов’язкового відречення від сім’ї. 
Опричнина передбачала й відмову від власного віросповідання. 
Достатньо зазначити обов’язкову участь опричника в пародію-
ванні життя монахів. Опричник, безперечно, готувався до ви-
конання своїх завдань як людини, яка позбавлена шансів на 
прощення. Йому ні на що було сподіватись у вічному житті. А в 
ХVI ст. це було основою життя будь-якої людини, навіть якщо 
вона – розбійник. Опричнику, таким чином, після всіх відречень 
залишалося тільки служити злу. Це усвідомлювалося соціаль-
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ним середовищем, яке оточувало опричника. Не випадково 
синонімом слова «опричник» було слово «кромешник». Слово 
«оприч» означає «окрім». Але водночас «кромешник» прямо 
вказує на пекельний характер виконуваної місії. «Пітьма кро-
мешна» – у слов’янському тексті Святого Письма. Ці моменти 
чудово описав А. Юргалов в статті «Опричнина і Страшний 
Суд»6. 

Досить сумнівним здалося б твердження, що опричники 
намагалися розірвати зв’язки з матеріальним світом. Однак 
історія опричнини та її учасників підтверджує, що всі вони 
призвели до загибелі свою недовговічну антисистему і один 
одного. Зокрема, Василя Шуйського, цього бездарного прави-
теля Росії, можна вважати останнім опричником, який був 
соціально знищений через несумісність з нормальним життям 
країни і суспільства. 

Звичайно, це приклади з минулого, але необхідно врахову-
вати, що антисистеми, які виступають у формі різних суспільно-
політичних доктрин і рухів, в останні століття справляють 
найбільш сильний вплив на історію народів. 

Говорячи про антисистему, потрібно відповісти на запитання – 
яким є її склад, за яких умов вона виникає, і як їй вдається 
втягнути у свою орбіту відносно великі групи людей? В основі 
життєдіяльності будь-якого етносу лежить позитивне світо-
сприйняття, що дозволяє йому встановлювати взаємозв’язок з 
рідним ландшафтом, створювати й розвивати свій неповторний 
стереотип поведінки й систему цінностей – етнокультурну 
домінанту. Тому для того, щоб увійти в антисистему, потрібно 
стати поза етносом, порвати з усіма традиціями свого народу, 
цінностями, всмоктаними з молоком матері, а це надзвичайно 
сильна психічна травма. 

Однак етноси розвиваються не ізольовано. Вони постійно 
вступають у ті чи інші форми контакту один з іншим. Так ось, у 
зонах химерного контакту, де живуть, перемішавшись, етноси, 
що належать до різних суперетносів із взаємною негативною 
комплементарністю, тобто із взаємним несприйняттям один 
іншого, несумісними цінностями, й виникають антисистеми. 
Пояснюється це так. У химерах взаємопроникаючі чужі етнічні 
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й культурні системи урівноважують і взаємно гасять одна одну, 
і воля людини здатна перебороти інерцію етнічної традиції, 
виявитися поза цінностями свого народу, змінити знак спря-
мованої дії, тобто вийти з етносу, стати вільним атомом. Крім 
того, какофонія стереотипів поведінки й систем цінностей спри-
ймається людьми як щось протиприродне, виникає постійне 
несвідоме подразнення, а звідси – нелюбов до навколишнього 
світу, настільки незручно влаштованого, спроби за допомогою 
суворої логіки виправдати ненависть до нього й бажання його 
знищити. Тому не випадково антисистеми виникають завжди в 
зонах химерного етнічного контакту. Наприклад, еллінсько-
іранська химера – маніхейство, еллінсько-іудейська – гнос-
тицизм. 

Водночас акцентуємо на тому, що химера не визначає появи 
антисистеми, а лише створює можливості й закладає перед-
умови до її утворення. Химери недовговічні, в той час як термін 
життя антисистем може обчислюватися багатьма століттями, а 
можливо, й тисячоліттями. Категорія «химери» належить етно-
логії, а категорія «антисистеми» – культурології. Обидва цих 
явища, поза сумнівом, деструктивні для соціуму. 

Як свідчить історія, далеко не всі люди, які проживають у 
зоні химери, стають членами антисистем, і не у всіх химерах 
вони виникають. Звідси випливає головна особливість анти-
систем: вона – результат людських діянь, а не закономірне 
природне явище. Як писав Л.Гумільов, «немає закону природи, 
що диктує бездумне знищення шедеврів, вбивство тварин не для 
того, щоб насититися, приниження беззахисних людей»7. В 
природі планети процеси анігіляції не спостерігаються. Вибір 
людиною спрямованої дії між двома взаємовиключними лініями 
поведінки життєствердження й життєзаперечення, які простою 
мовою називаються добром і злом, лежить у смузі «свободи 
волевиявлення». А відповідно, за наслідки такого вибору лю-
дина несе як моральну, так і юридичну відповідальність. До 
речі, проявивши свободу волевиявлення, люди можуть не тільки 
утворювати антисистеми, а й виходити з неї. Так, бл. Августин 
починав свою діяльність членом маніхейської общини. Гово-
рячи про те, що антисистеми виникають у химерах, ні в якому 
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разі не можна спрощувати всю складність проблеми. Етнос у 
процесі свого життя може зіткнутися з антисистемою (малим 
народом), що вже склалася на іншій території, або з анти-
системною ідеологією. У трагічні моменти, а вони бувають в 
історії кожної нації, чітка, безапеляційна схема, що дає прості й 
чіткі відповіді на гострі проблеми може захопити свідомість 
народу, навіть якщо вона абсолютна чужа його духовній суті8. 
Полегшується це тим, що руйнівна мета антисистемної ідеології 
рідко оголошується відкритою. Вона, як правило, надягає одяг 
релігії, державності, соціальної справедливості, національних 
інтересів. Тобто соціальна справедливість – для мас, а таємний 
зміст – для втаємничених. Відповідно у кризові періоди анти-
система виявляється здатною акумулювати енергію найрізно-
манітніших форм соціального простору, втягувати у свої ряди 
велику кількість людей, початково навіть не заражених нега-
тивним світосприйняттям. Не враховуючи цієї властивості ан-
тисистем, не можна зрозуміти причини її руйнівної сили. 

Велику роль відіграє й головний принцип діяльності анти-
систем – брехня. Так чи інакше з брехнею ми, звичайно, сти-
каємось часто, здебільше в побуті вона сприймається як 
несимпатичний стереотип поведінки тощо. Тут же мова йде про 
інше – про свідому, цілеспрямовану дезінформацію на попу-
ляційному рівні. А це вже страшна зброя, психіка нормальної 
людини до такого не готова. Часто доводиться чути: «Але ж не 
можуть брехати постійно?» Можуть! Причому річ зовсім не у 
тому, що хтось свідомо вирішив використати настільки сильну 
зброю, а в самій сутності антисистеми. Антисистема, яка не була 
б заснована на брехні, не може існувати. Якщо б у етносі 
з’явилась група людей, яка б відкрито проголосила своєю метою 
його знищення, то її б швидко знищили. Тільки використовуючи 
брехню, приховуючи свої справжні наміри і вперто доводячи, 
що ніякого внутрішнього ворога немає, антисистема здатна 
існувати, брехня виступає як породження інституту самозбе-
реження: антисистема існує, доки їй вдається приховувати, що її 
немає. Більше того, без брехні антисистема не може не тільки 
існувати, а й реалізовувати свої завдання. Людей, які заражені 
негативним світосприйняттям, завжди не так уже й багато, тому 
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руйнівні можливості антисистеми прямо залежать від її здат-
ності втягувати у свої ряди маси народу. Однак відверте зло 
ніколи не поведе за собою велику кількість людей. Лише ви-
користовуючи брехню як принцип і прикриваючи свою справж-
ню мету найблагороднішими й піднесеними масками, «зла воля 
отримує необхідний їй простір. Вона може діяти не прямо, в 
чому завжди є частка ризику, а опосередковано, через обма-
нутих дурнів, які впевнені у своєму праві не продумувати того, 
що вони твердять, а діяти за чужою вказівкою». 

Існує ще одна причина, яка дозволяє антисистемній ідеології 
захоплювати маси людей. Ця ідеологія, як правило, звернена не 
до свідомості, а до несвідомого людини. Вплив її тим сильні-
ший, «чим більше її зміст розкривається несвідомим, але за 
умови, що свідомість про нього не знає». Тому, як писав 
Л. Гумільов, антисистемну ідеологію «неможливо заперечити 
логічно, але вона відчутна, і кожен має право її не прийняти»9.  

Розглядаючи проблему антисистем (малого народу), необ-
хідно відзначити ще одну їхню рису: при незмінності внут-
рішнього змісту (руйнування) антисистема проявляється в істо-
рії у найрізноманітніших формах. «Що спільного, писав 
Л. Гумільов, між ісмаілітством, карматством, маркіоністським 
павлікіанством, маніхейством, богумільством, альбігойством та 
іншими аналогічними системами? За генезою вірувань, догма-
тикою, есхатологією і екзегетикою – нічого. Але є одна риса, яка 
ріднить ці системи, – життєзаперечення»10. Всі антисистеми 
відрізняються одна від одної тим же, що й тіні різних людей – 
контуром. Адже якщо людина ненавидить і намагається зни-
щити навколишній світ, природу, суспільство або його куль-
туру, то вона використовуватиме ті форми боротьби, які в даний 
момент найбільш ефективні. Крім того, як вже зазначалося 
вище, руйнівна сила антисистеми залежить від її здатності 
акумулювати енергію соціального, релігійного або національ-
ного протесту, а причини такого протесту завжди різні. Тому 
антисистема залежно від часу й місця виступає в різних 
релігійних та суспільно-політичних формах: за форму вона 
зовсім не тримається. Звідси випливає дуже важливе положення. 
Якщо антисистема завдала удару по етносу, і вони обоє уціліли, 
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то через якийсь час за сприятливих обставин вона здатна удар 
повторити, а якщо доведеться для цього змінити символ віри, 
догмат поведінки, гасла й знамена, навіть прямо на протилежні, 
підкреслював Л. Гумільов, – не біда. Принцип прагнення до 
знищення залишається, а це головне». Відповідно, судити про 
процеси у суспільстві тільки на основі аналізу декларативної 
частини існуючих ідеологічних систем, не враховуючи справж-
нього світоглядного наповнення їх, неправомірно. Антисис-
темна ідеологічна концепція, одного разу виникнувши, може 
існувати дуже довго, століттями. Догмати, лозунги, завдання, 
що проголошуються, залишаються незмінними, але змінився 
час, прийшли інші люди (згадаймо, брехня як принцип?), які 
щиро захоплені її «прекрасними ідеалами». Форма та ж сама, 
хоча її практичне втілення може і змінюватись. Маніхейська 
антисистема припиняє своє існування, принаймні не згадується 
в історичних джерелах у ІV ст., але в Х ст. антисистеми 
маніхейського напряму поширюються у всіх культурах серед-
земноморського ареалу. Де зберігалося вчення маніхеїв упро-
довж трьох-чотирьох століть і в яких формах – невідомо, але 
філософи, історики, практичні діячі Середньовіччя не помиля-
лися, називаючи павлікіан і богумілів, катарів і альбігойців 
маніхеями. Підкреслимо ще раз, що, можливо, ця проблема 
нерозв’язна. Якщо антисистема за несприятливих умов має 
здатність стискатися до розмірів невеликого гуртка, жодні істо-
ричні джерела не донесуть до нас цієї інформації. Як ненавиділи 
навколишній світ, як переконували самих себе й небагатьох 
наближених адептів у дозволеності, праведності брехні, на яких 
кухнях сердилися, дивлячись на навколишній світ, ті, хто збе-
рігав антисистему протягом багатьох поколінь, можна тільки 
гадати й фантазувати. 

Тепер звернімося до наших днів. Згадаймо, як увесь світ 
завмер від подиву й обурення тими злочинами, які здійснили 
терористи у США, лідером яких був, на думку міжнародної 
спільноти, арабський терорист Усама бен Ладен. 

В англійській мові є слово «ассасин», що означає найманого 
вбивцю. Його привезли в Європу хрестоносці, які вперше зіт-
кнулися на Близькому Сході з тим, що тепер називають масовим 
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тероризмом. Фанати, які вбивають і при цьому самі гинуть, 
дуже вразили уяву середньовічних рицарів. Мова в даному разі 
йде про секту ісмаїлітів, яка виникла в кінці ХІ ст. Її за-
сновником був Хасан ібн Саббах. Це була класична анти-
система, яка тримала в страху не тільки Близький Схід, а й 
проникла в Європу. Від рук її адептів загинули два євро-
пейських монархи – князь Раймунд Триполітанський – поко-
ритель Святої Землі й маркграф Кондрад Монферратський. 
Лише монголо-татари, які прийшли сюди, здавалося, знищили 
цю антисистему. Та це тільки здавалося, тому що вона від-
родилася (а можливо, і не помирала) аж через тисячу років.  
А терорист номер один з кінця ХІ – середини ХІІ ст. ніби 
переселився у ХХІ ст., прибравши личину Усама бен Ладена. 

Особливої уваги заслуговує питання про те, до чого при-
зводить поява у етносі об’єднань людей з негативним світо-
сприйняттям (малого народу). Зіткнення етносу з антисистемою 
завжди тягне за собою кров і руйнування, загибель або етносу, 
або антисистеми, мирного розв’зання проблеми не буває. 
Пояснимо причину цього на прикладі середньовічної Франції. 
Французькі альбігойці та католики були у всьому абсолютно 
подібними, крім одного – вони виступали за розвиток системи в 
протилежних напрямках, і ужитися їм в одному ареалі було 
неможливо, як зарядам з різними знаками. І як наслідок – 
виникнення антисистеми в етносі викликає реакцію анігіляції, 
залишаючи смерть і згарища. Тому при виникненні антисистеми 
найстрашніше – це робити вигляд, що ніякої загрози немає, і 
сподіватися на мирне співіснування з нею. Можливо, сама роз-
смокчеться. Не розсмокчеться! Антисистема, як уже зазна-
чалось, має не природний характер (у природних явищ є і 
початок, і кінець), а ситуаційний. Вона або є, або її немає, а 
якщо є, то не знищити навколишнє етнічне й культурне сере-
довище вона не може. 

Резюмуючи сказане, хочемо зазначити, що ми зупинились на 
загальній характеристиці антисистеми і дали коротку харак-
теристику релігійно-філософським антисистемам, заснованим на 
неприйнятті всього матеріального світу, але є ще й суспільно-
політичні антисистеми.  
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Хочемо зазначити, що існують два типи сприйняття сус-
пільства і його історії, які впливають на напрямок дій людини в 
суспільному житті. Причому, керуючись ними, люди найчастіше 
їх чітко не формулюють навіть для себе. Згідно з першим, 
суспільство сприймається як організм, його розвиток відбу-
вається в результаті природної еволюції стереотипів поведінки і 
систем цінностей, які ніхто спеціально не винаходив, майбутнє 
народжується з минулого. Сила вільного волевиявлення лю-
дини, її розуму зовсім не ігнорується – вони визначають шляхи 
розвитку історії, не ліквідовуючи її ірраціональних глибин. У 
другому випадку суспільство сприймається не як організм, а як 
механізм, що свідомо створюється і розвивається людьми з 
міркувань доцільності. Саме другий тип сприйняття є пород-
женням негативного світовідчуття у соціальній сфері – неспри-
йняття органічної багатогранності суспільного розвитку. Таким 
розумінням, відчуттям суспільства визначаються незмінні, ро-
дові риси «малого народу» або суспільно-політичної анти-
системи. 

Якщо суспільство – штучний механізм, то всі біди і все зло – 
наслідок його нерозумного, неправильного облаштування. Зро-
зуміло і як від них позбутися – перебудувати суспільні інсти-
тути й відносини за добре продуманими й логічно вивіреними 
планами. Пригадаємо: «Виправте суспільство, і вад не буде»  
(Є. Базаров), «Хочете мати добрі закони? Спаліть свої і напи-
шіть нові» (Ф.-М. Вольтер). Ні про який аналіз історичних 
традицій, національної психології і систем цінностей у подібній 
системі координат не може бути й мови. Утопічний раціоналізм, 
впевненість у тому, що життя народу, його майбутнє необхідно 
й можна вільно конструювати та перебудовувати, є першою 
незаперечною ознакою всіх суспільно-політичних антисистем 
або «малого народу». 

Звідси неминуче випливає друга родова риса суспільно-
політичної антисистеми: несприйняття історії свого народу. 
Психологічно це можна пояснити. Коли життя необхідно пере-
будувати за законами розуму, тоді все, що було в минулому і є в 
теперішньому, – результат ланцюга помилок і злочинів. Та й 
історії у народу ще не було, а були лише нерозумні дії предків, 
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які не знали, як потрібно облаштовувати суспільство. Справжня 
історія починається після реалізації планів благодійників. У 
міру ж того, як суспільні відносини, що історично склалися, і 
системи цінностей проявляють нелогічну живучість і стають 
перепоною на шляху здійснення світлих ідеалів, несприйняття 
історії свого народу природно переростає у ненависть. Тим 
більше, що поки сам не відчуєш ненависть до минулого й 
широко не впровадиш її в суспільну свідомість, перебудувати 
життя за новими законами неможливо. Тому без неприйняття 
історії народу, що доходить до ненависті, без прагнення облити 
брудом суспільно-політичної антисистеми бути не може. Її 
кредо дуже точно визначив Ф. Достоєвський: «Хто прокляне 
своє минуле, той уже наш». У людей, які так сприймають 
характер суспільного розвитку й історію своєї нації, поступово 
самою силою речей народжується відчуття власної обраності, 
усвідомлення себе особливим народом серед закостенілої маси. 
Якщо життя розвивається за планами, то вирішальну роль в 
історії відіграють ті, хто здатний їх виробити, а потім втілити в 
реальність. Всі ж інші – лише матеріал для історичної творчості. 
«Очевидно, – пише І.Р. Шафаревич, – що при такому погляді 
між «матеріалом» і «творцями» лежить прірва, «творці» не 
можуть сприймати «матеріал» як таких же людей (це зашкодило 
б його обробці)»11. Більше того, в народі починають бачити 
загрозу своїм світлим ідеалам, самому сенсу свого життя. Так, 
відчуження переростає в несприйняття й ненависть до свого 
етносу: «вони створили теперішнє, погано влаштоване життя», 
«вони опираються розумній перебудові суспільства». Тому не-
має нічого парадоксального або невідвертого в тому, що один і 
той же теоретик проголошує принципи «все для блага людини» і 
одночасно пропонує виховати нову людину за допомогою роз-
стрілів (М. Бухарін). Використання масового терору в тих чи 
інших формах – закономірний наслідок діяльності «малого на-
роду», що досягнув політичної влади. Так було завжди і скрізь. 
У Франції – гільйотина, у більшовиків – ЧК. 

Необхідно зазначити ще одну дуже поширену, хоча й не-
обов’язкову, рису «малого народу». Оскільки винайти абсо-
лютно нову й небачену схему кращого життя складно, то часто в 
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ідеології «малого народу» з’являється вимога, знищивши свої 
історичні традиції, запозичувати норми життя зі сторони. 

Таким чином, поширення негативного світовідчуття в етносі 
у формі неприйняття органічної багатогранності суспільного 
розвитку невідворотно призводить до виділення з нього «малого 
народу» – особливої, ізольованої групи або антинароду. 
Діяльність же його завжди має руйнівний характер. Ці люди 
відверто переконані у можливості й навіть необхідності пере-
будови життя на абсолютно нових засадах, що видаються їм 
абсолютно правильними і, відповідно, передбачають повний 
злом існуючих систем цінностей, традицій і заснованих на них 
суспільних форм. Небезпека «малого народу» для етносу ви-
значається не тільки спрямованістю дій, а й реальною руй-
нівною силою «малого народу». Духовні коріння нації, тра-
диційний державний устрій і спосіб життя йому ворожі й навіть 
ненависні, народ – лише «матеріал», причому завжди поганий 
матеріал, а якщо нічого й нікого жаліти, то заради досягнення 
світлої мети все дозволено. Звідси – брехня як принцип, а при 
можливості й масовий терор. Тому «малий народ» завжди 
спрямовує руйнівні дії на етнос. Ступінь такої дії залежить від 
багатьох причин, у тому числі від «малого народу», але без-
болісним воно не буває ніколи. 

Для того, щоб розглянуті вище властивості суспільно-полі-
тичних антисистем («малого народу»), спрямованість і характер 
їхніх дій можна було краще уявити, наведемо конкретний 
приклад. Чудове зображення французької суспільно-політичної 
антисистеми дав історик Огюстен Кошен у книзі «Зміст яко-
бінства» (він же і ввів термін «малий народ»). На думку 
О. Кошена, вирішальну роль у Великій французькій революції 
відіграло коло людей, що склалося у філософських школах і 
масонських ложах. Специфіка його полягала в тому, що це був 
свій особливий ізольований світ: «малий народ» серед «вели-
кого народу». Спільноти, що об’єднували його представників, 
створили для своїх членів ніби особливий штучний світ, в якому 
й минало їхнє життя. Для людей цих спільнот було ворожим усе 
те, що складало духовну основу нації: католицька віра, дво-
рянська честь, вірність королю, прив’язаність до особливостей і 
привілеїв своєї провінції і свого стану. Вони сприймали історію 
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Франції як суцільну дикість і невдачу, були впевнені в необ-
хідності повної перебудови життя на розумних засадах за зако-
нами «свободи», «рівності» й «братства», намагались порвати 
все, навіть зовнішні зв’язки з історичною традицією. Тобто 
склався антинарод серед народу. Тому «великий народ» став 
загрозою самого існування «малого народу», в його світі він 
жити не міг. Боротьба не початися не могла. 

Приклад французької революції не унікальний. Розглянуті 
вище властивості, характер і спрямування дій «малого народу», 
як переконливо показав І.Р. Шафаревич, залишаються незмін-
ними, незалежними від часу й місця їхнього прояву: чи то 
Київська Русь, чи Англія початку ХVІІ ст., чи Росія кінця ХІХ – 
початку ХХ ст., чи Україна. 

На Русі – це бастарди, незаконнонароджені князівські сини, 
які досить часто опинялися поза суспільством. Намагаючись 
повернути собі місце під сонцем, вони організовували збройні 
загони з метою відвоювання влади, чи знаходили прибічників з 
числа місцевої знаті й створювали групу людей, що відповідало 
всім ознакам «малого народу». 

Говорячи про теорію «малого народу», не можна обійти 
увагою один дуже поширений доказ її супротивників – знову 
теорія змови. Мовляв, група пройдисвітів готує змову і втягує 
народ у катаклізми. Далі йде перелік, багато в чому правильний, 
об’єктивних і суб’єктивних причин різних єретичних рухів і 
висновок: теорія науково неспроможна, це реакційна маячня, 
черговий пошук ворогів народу. Тому необхідно особливо за-
значити, що теорія «малого народу» не має нічого спільного з 
«теорією змови», як її трактують опоненти. Вона зовсім не 
намагається пояснити всю складність суспільних процесів діями 
групи змовників. Якщо б «малий народ» був просто таємницею, 
навіть ідеально законспірованою організацією, то не варто було 
б город городити. Однак механізм його впливу на суспільство 
зовсім не зводиться тільки до політичної діяльності, тим більше 
таємної – все набагато складніше й небезпечніше. Спробуємо у 
найбільш загальних рисах цей механізм розкрити. 

Поширення негативного світосприйняття в етносі призводить 
до появи людей, які не сприймають і ненавидять усе, що 
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становить духовну сутність народу та його історію. Очевидно, 
це світосприйняття виникає під впливом кількох факторів. Один 
з них – конфлікт соціальних умов і екзинстенційних потреб 
людини, невідповідність образу ідеальної моделі світу й самого 
себе з дійсністю та можливостями саморегуляції. Тоді людина 
переживає біографічну кризу, усвідомлює непродуктивність 
свого життєвого шляху, людина переживає свою нереалізо-
ваність (непродуктивність минулого), спустошеність (непродук-
тивність теперішнього), безперспективність (непродуктивність 
майбутнього). На думку Р.А. Ахмерова, в основі біографічних 
криз лежать наступні причини: слабка продуманість, неопти-
мальність вибору засобів досягнення мети; немасштабність за-
думів, низька стратегічність (негнучкість планів, самовпев-
неність, конфліктність, агресивність). Подібне зіставлення дійс-
ності з ідеалом виливається в суб’єктивне відчуття особистої і 
соціальної неадекватності. Позиція «я добрий, світ поганий» 
стає засобом морального самозахисту, що дозволяє виправдати 
й прийняти як належне весь спектр негативних відчуттів. Таким 
чином, антисистемний нігілізм стає засобом деструктивної 
самореалізації. У свідомості індивіда істотну роль відіграє 
думка невідворотного підведення досягнень прожитого життя. 
Людині важко визнати свою невідповідність внутрішнім осо-
бистим і зовнішнім соціальним вимогам, ще важче взяти на себе 
відповідальність за особисті невдачі. Подібна психічна травма 
здатна згубно подіяти на внутрішній світ індивіда, руйнуючи 
ціннісну оболонку його «Я». Тоді зберегти високий рівень 
самооцінки можна тільки поставивши себе поза межами існу-
ючої дійсності, відновлюючи втрачену внутрішню рівновагу 
відвертим протистоянням середовищу, перекладаючи всю пов-
ноту відповідальності за свою неспроможність на зовнішній 
світ. Така людина знаходить новий сенс життя, орієнтований на 
протидію дійсності. Так через заперечення зароджується нова 
умоглядна концепція. Впевненість у власній правоті зводить до 
мінімуму можливість впливу суспільства на свідомість нігі-
лістично зарядженої групи. Для них антисоціальні дії виступа-
ють не просто як порушення моральності, можливі завжди й 
повсюди, як вчинки, що проповідуються новими ідеалами. 
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Емоції, що виникають у цих людей, як правило, астенічні й 
агресивні. 

Зароджуючись на індивідуальному рівні, нігілістична кон-
цепція може мати суспільний резонанс тільки за наявності 
колективу однодумців, відчуття масовості в даному разі необ-
хідно для зміцнення й активізації негативних переконань ін-
дивіда. Поява подібної впевненості можлива тільки при наяв-
ності стійкої і дуже високої внутрішньої самооцінки, ніколи й 
нічим не обмежене право власних суджень і дій. Лідер де-
структивної групи завжди є не тільки етнічним маргіналом, але 
одночасно й жертовним пасіонарієм. 

Основна маса людей, які входять чи то в релігійно-філо-
софську антисистему, чи в суспільно-політичну, не володіє 
такою високою пасіонарністю і самооцінкою, як їхні лідери. Для 
них входження в антисистему – це спосіб подолання депресії. 
Залежно від незадоволеності потреб нужди або росту форму-
ються дві форми депресії: тривожність або туга. Деструктивна 
реакція, що трансформується в різноманітні нігілістичні форми, 
невідворотна як наслідок порушення гармонійного балансу умов 
буття й екзистенційних потреб людини, її особистих завдань, 
установок та пріоритетів. Однією з форм такої реакції може 
бути аутоагресія як результат низької самооцінки і неспри-
йняття себе. Емпіричні дослідження, проведені А.А. Реаном, 
дозволяють ввести поняття «аутоагресивний патерн особис-
тості». Аутоагресія є не просто ізольованою особистісною 
рисою, а й складним особистісним комплексом, що функціонує 
на різних рівнях: самооціночним, інтерактивним і соціально-
перцептивним.  

Продовжуючи розмову з приводу «малого народу» як анти-
системи, хочемо відзначити: якщо цей «народ» уже виник в 
етносі, то відповідно до своєї природи не може не вести руй-
нівної роботи проти нього. Але для реалізації його кінцевої мети 
необхідні дві умови. По-перше, велика суспільна криза, коли 
загальне невдоволення робить людей сприятливими до про-
повіді заперечення. По-друге, здатність конкретних представ-
ників «малого народу» організувати в сприятливий момент його 
найбільш політично активну частину і сконцентрувати руйнівну 
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дію в потрібному місці і в потрібний час. Крім того, їхня 
здатність виробити захоплюючу за кінцевою метою ідеологічну 
платформу, яка могла б втягти в цей соціальний рух маси 
людей, акумулювати в ньому енергію різних форм соціального 
протесту. Якщо дані умови збігаються, тоді «малий народ» 
завдає по етносу та його суспільних інститутах нищівного удару 
і вперше відкрито проявляє себе в історії країни. Однак це лише 
пік в його діяльності, який можливий тільки в результаті довгої, 
копіткої і непомітної попередньої роботи. Не «малий народ» 
створює важкі кризи, цього ніхто не стверджує, але він готує для 
них грунт і надає їм характеру тотальної руйнації. 

Які наслідки такого прямого зіткнення у кризову епоху для 
етносу й для «малого народу»? Етнос може бути знищений 
(мається на увазі не поголовне винищення, а розпад етносу як 
системи), що призведе і до загибелі антисистеми. У разі ж, якщо 
етнос вціліє, то доля «малого народу» може скластися по 
різному. Інколи він буває повністю знищений. Однак найчас-
тіше під удар ззовні або зсередини потрапляє тільки політичний 
авангард «малого народу» та найактивніші його члени. Більша ж 
частина «малого народу» залишається цілою і знову продовжує 
повільно та неухильно вести руйнівну роботу й чекати своєї 
нової зоряної години. В наступну кризу «малий народ» нама-
гатиметься знову завдати удару по етносу, причому виступить 
під тими гаслами та знаменами, які будуть актуальними в цей 
момент, навіть якщо вони й прямо протилежні тим, під якими 
він боровся минулого разу. Це цілком закономірно, адже його 
членами рухає ненависть, форма ж, у якій її можна реалізувати, 
принципового значення не має. 

Підсумовуючи вище сказане, наголосимо, що той чи інший 
різновид антисистеми для свого стабільного існування обов’яз-
ково запозичує філософські, релігійні чи соціальні ідеї, що 
виражають позитивне світовідчуття. Однак слід зазначити, що в 
принципі ці ідеї не мають і ніколи не мали нічого спільного з 
антисистемами, оскільки для будь-якої антисистеми смертель-
ними є контакти з позитивним світосприйняттям. Адже, як 
говорилось вище, антисистема може пристосувати або транс-
формувати під свої потреби будь-яку безневинну ідеологію чи 
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ідею. Водночас деякі вчення через свою специфічну спрямо-
ваність ніби спеціально пристосовуються авторами для наступ-
ного використання їх антисистемами. Як правило, ці вчення вже 
у вихідному варіанті містять певні положення, досить цінні для 
антисистем. Як правило, це стандартний «джентльменський 
набір» антисистеми, що включає концепцію виправдання руй-
нівної дії антисистеми на навколишні системи боротьбою за 
майбутні блага та світле майбутнє, прихід якого завжди від-
кладається на не зовсім визначений термін, концепцію поділу 
індивідів на «своїх» та «чужих» за будь-якою більш або менш 
стандартною ознакою, і методу виправдання знищення «чужих» 
ніби існуючими їх відмінностями від «своїх», що визначають їх 
неповноцінність. Крім того, необхідним, хоча й необов’язковим 
атрибутом таких доктрин є здебільшого немотивоване спаплю-
ження всіх історичних конкурентів, включаючи і вкрай кон-
сервативні за своєю природою етнічні традиції, що є у всі часи 
головною перепоною для розвитку й поширення антисистем. 

А тепер повернімося до наших реалій – і чи не мали ми 
справу з суспільно-політичною антисистемою в образі біль-
шовизму і суспільним устроєм, облаштованим Партією регіонів 
на чолі з В. Януковичем? Як уже зазначалося, що якщо 
суспільство сприймати не як організацію, а як механізм, який 
свідомо створений людьми з міркувань доцільності, то це і є 
соціально-політична антиситема. 

Якщо охарактеризувати більшовизм, то його сутність, його 
першооснова – не злочини, не репресії і не державний терор як 
системоутворюючий фактор епохи і навіть не тільки державне 
насильство. Родова ознака більшовизму – його антилюдяність 
(основна ознака антисистеми), а звідси вже – неприйняття і 
ненависть до кожного Іншого і, відповідно, до кожного іншого 
суб’єкта, і повне знищення на практиці всього іншого й інших, 
незалежно, чи то буржуазія, українські селяни, євреї чи світовий 
капіталізм. 

Побудова соціалізму була реалізованим задумом знищення 
всього людського у всьому радянському суспільному устрої. Не 
просто глибоке травмування всієї тодішньої людської спільноти, 
але не бачене за всю світову історію, страхітливе за своєю 
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варварською жорстокістю, по просторовому і часовому розмаху 
дійство – зішкрябування по живому на всій території СРСР 
людського прошарку Землі, насильницьке здирання напрацьо-
ваного на ній у віках і тисячоліттях людського гумусу. Такий 
прошарок і до 1917 р. в Російській імперії був ще досить 
крихким, слабко структурованим, не мав ще своїх сучасних 
правових і моральних норм, не встиг завестися своєю сучасною 
розгорнутою мережею державних інститутів, колективних і 
індивідуальних комунікацій. Але він, цей прошарок соціаль-
ності і культури, все-таки існував. Існувала, зокрема, досить 
виражена соціальна диференціація: в Російській імперії, зо-
крема, в Україні, жили селяни, ремісники, торговельники, ро-
бітники, люди вільних професій. Існували купецькі гільдії, тру-
дові артілі, ремісничі товариства, церковні приходи, сільські 
общини, писемницькі об’єднання. Особливо важливо мати на 
увазі, що прошарок соціальності представляли тоді не один, а 
багато і різні світи – це був, за визначенням Михайла Гефтера, 
«світ світів», і кожен з них спирався на свою культуру, свій 
етнос і конфесію. А перебували ці різні світи не тільки в різних 
географічних точках і кліматичних умовах. У кожного з них був 
свій власний історично трансльований діалог з землею, свій 
власний ментальний і моральний космос. Водночас кожний з 
них окремо і всі вони разом знаходилися в абсолютно різних 
історичних епохах, що простягалися майже від неоліту до 
модерну. Часова, культурна, етнічна, цивілізаційна відмінність 
характеризувала кожен з них. 

Замість неї і взагалі замість всього попереднього «партія і 
уряд»  штучно, за завчасно розробленим проектом, як будують 
міст або завод, створили абсолютно інший, спустошений радян-
ський соціум. Всі люди перетворилися на величезну єдино-
подібну атомізовану масу, що складалася винятково із служ-
бовців держави, які однаково і мінімально отримували зарплат-
ню за єдиним на всю країну державним тарифом. Селянин, 
українець, артист і крамниця, грузин, земля, театр і колгосп 
зрівнювалися у статусному розумінні: вони однаковою мірою 
перейшли в повну власність держави під назвою «сукупні ре-
сурси». Різниця між людьми, речами і нерухомістю залишилася 
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лише в тому, що всі вони як певні державні субстанції по-
трапляли в різні категорії ресурсів. Якщо одні зараховувалися в 
трудові, людські, адміністративні, то інші – в матеріальні, 
фінансові, енергетичні тощо. Але ті й інші залишалися завжди 
всього лише ресурсами, вони однаково – в цифрах, тонах, 
гектарах і людиноднях – приписувалися, планувалися, закла-
далися, розприділялися, перевозилися, переселялися, а коли 
потрібно, і резервувалися. Люди не мали ні прав, ні можли-
востей щось змінити. Кожен індивід зробився наданий винят-
ково самому собі, водночас опинився «на короткому налигачу» 
в повній, тотальній залежності від держави. Налигач цей – 
зарплатня, на яку у місті не проживеш. А в селі замість зар-
платні – трудодень, нічим, ніякими винагородами майже не 
забезпечений.  

Всі подібні описи радянського способу життя настільки 
давно і добре відомі, що до певної міри стали вже хресто-
матійними. Ми вирішили черговий раз зупинитися на харак-
теристиці цього способу життя лише для того, щоб показати, що 
він мав всі ознаки антисистемності, побудований «малим на-
родом», який називався більшовиками. Пригадаймо ще раз 
слова Є. Базарова: «Виправте суспільство, і вад не буде».  
І більшовики почали його виправляти. Та і сам прихід біль-
шовиків до влади був класичним за антисистемним сценарієм, 
тобто через суспільну кризу з організацією руйнівної дії в 
потрібному місці і в потрібний час, з виробленням захоплюючої 
за кінцевою метою ідеологічної платформи, через яку втягу-
валися в соціальний рух маси людей. 

Глибинний зміст перемоги більшовиків і здійсненого в їх 
антилюдському стилі «побудови соціалізму» - в розкультуренні 
радянського простору, пертворенні людини в природний її стан, 
поверненні до панування деяких інстинктів і тваринного его-
їзму.  

За хронологією становлення європейської цивілізації це був 
величезний крок назад – в кордонах 1/6 суші – на кілька століть 
назад, далеко за межі епохи Нового часу, коли формувалася вся 
складна нинішня стратифікація (соціальна, економічна, полі-
тична) національних держав, коли в Європі на підставі трудової 
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етики і християнської моралі індивід ставав особистістю, а 
неоформлена маса людей на підставі усвідомлення групових, 
класових, національних інтересів набувала ознак сучасної сус-
пільної солідарності. 

Зрівняння в злиденності і безправ’ї абсолютно усіх людей на 
всьому радянському просторі, тотальне придушення будь-яких 
проявів індивідуально-особистої самосвідомості пояснювалося і 
виправдовувалося тоді самими творцями Антисистеми в ім’я 
вирішення Великого завдання. На практиці, однак, вийшло все 
навпаки: особистий інтерес виявився незнищуваним взагалі, а 
ось індивідуально-особисту свідомість, як виявилося, приду-
шити можливо – і не на якийсь певний час, а назавжди. 

Особистий інтерес, навіть залитий асфальтом, обов’язково, 
як трава, пробивався і через нього, тому що знищити його 
можна тільки разом з самою людиною. А ось результат то-
тальної жорстко забороненої практики щодо неї, включно до 
смертельної загрози, обернувся жахливим і теж, на жаль, не-
відворотним результатом. З ліквідацією права і моралі як під-
стави для цивілізаційного задоволення особистого інтересу і, 
водночас, шляхом впровадження потужної заборонно-репре-
сивної – пропагандистської державної машини проти нього 
будівники соціалізму розбудили і покликали до життя все 
найгірше, що є в людині і що складає її природну основу, – 
тваринні інстинкти і жорстокий егоїзм. Задовольнити особистий 
інтерес після створення такого антисистемного тоталітарного 
чудовиська стало можливим лише за допомогою насильства, 
крадіжки, бюрократичної кар’єри або стаючи стахановцем тощо, 
тобто всім тим, що винятково за межами моралі й етики. А з 
ліквідацією нормальних, еволюційним шляхом напрацьованих 
норм, правил і процедур соціальної і політичної організації на 
підставі природної стратифікації, з допомогою відповідних 
громадянських інститутів відбулося дещо взагалі непередба-
чуване і небачене у світовій практиці. Самоорганізація на 
підставі невдоволеності особистого інтересу абсолютно при-
родно почала розвиватися в обхід тотально встановлюваних 
заборон і, нарешті, стала розширено утверджуватися на кри-
мінальній підставі у вигляді всезагальної організованої злочин-
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ності і корупції. Все живе з тієї пори спрямувало свої зусилля у 
кримінал. 

І все-таки питання поки що залишається: для чого все це, 
чому, задля чого? Для чого десятки мільйонів убитих, до смерті 
замучених у тюрмах і знищених голодом (Голодомор в Україні), 
чому цей зламаний до тваринного жахіття соціум? Адже, зда-
валося, ніякого державного інтересу в цих язичницьких жертво-
принесеннях і страхітливих провалах за шкалою світового часу 
ніколи не було. Ні один із знищених класів і прошарків насе-
лення не становив безпосередньої загрози радянській владі, 
політична опозиція перестала існувати ще до її фізичного 
винищення, зовнішньої загрози для СРСР не було після ви-
знання, його більшістю урядів і держав. Існували торговельні 
договори, міжнародні угоди, співпраця з усіма провідними 
країнами12.  

Водночас – форсована підготовка до війни, загальна мобі-
лізація, перехід всього на створення військової промисловості, 
психологічна побудова фортеці, що знаходиться в облозі? І все 
це шляхом прискореного знищення – десятками мільйонів! – і 
нівечення заживо решти населення!  

Раціональні пояснення такої метаморфози тут закінчуються. 
Так, з позиції здорового глузду, але не з позиції логіки анти-
системи, чи піддаються  раціональному мисленню дії якобінців? 
Ні. Те саме і з більшовизмом. 

А тепер звернімося до українських реалій. Здавалося, що 
може бути спільного між  тоталітарним режимом і тим устроєм, 
який встановився після приходу до влади Партії регіонів. Тим 
більше, якщо підходити з позицій антисистемного утворення? 

На наш погляд, дані режими, по суті, більш ніж співставні: 
другий з повною на те підставою необхідно сприймати як 
природне, генетичне провадження першого. Але з обов’язковим 
урахуванням наступних суттєвих уточнень і доповнень. 

- У Партії регіонів, що перебувала при владі, вже не було 
того глобального проекту, який був у більшовиків. Влада цієї 
політичної сили окупувала частину колишньої радянської ім-
перії під назвою «Україна» і перетворилася у своєрідний біль-
шовицький нанокапіталізм. Але в якості самулякра проект 
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продовжував існувати у владі регіоналів не тільки як повна 
заміна реального знаками реального. Він існував ще і як важ-
лива інтенція сучасної влади. Остання, таким чином, надо-
кучливо нагадує про те, чого у нашому світі вже немає і бути не 
може. Іншими словами, цей вироджений суспільний проект-
симулякр самого себе, і саме в такій якості він проявив свою 
злочинність, неприродно принижуючи і нівечачи український 
соціум. 

- Подібне порівняння більшовизму і влади Партії регіонів 
може видатися на перший погляд дивним, тим більше, що між 
цими проектами лежить часовий простір у більше ніж п’ятдесят 
років, впродовж якого відбувалися великі і малі нашарування і 
зміни. Такі, обумовлені саме часом, видимі, що кидаються у вічі, 
інколи навіть і досить суттєві. Але все ж зовсім ще не сутнісні 
зміни досить помітно змінюють форму розглядуваної системи 
владарювання. Крім того, разом з формою вони ускладнюють і 
пізнаваність самої суті, родової матриці режимів. Але вони, тим 
не менш, не змінюють дану владну систему типологічно, зали-
шають незмінною і глибинну сутність підвладних їй суспільних 
облаштувань. 

За змінною дискретністю форм важливо не втратити гене-
тичну спадкоємність і базову незмінність змістів. 

- Можливість такої втрати особливо наочно можна поба-
чити на прикладі ніби сутнісних відмінностей насильницького 
владарювання, з одного боку, за допомогою масових репресій 
більшовизму, особливо за Й. Сталіна, і, з іншого боку, з допо-
могою окремих резонансних і ніколи не викритих вбивств і 
масової корупції за В. Януковича, тобто, в протиставленні масо-
вих репресій резонансним вбивством у поєднанні з масовою 
корупцією як основних механізмів тоталітарного (за Й. Сталіна) 
й авторитарного (за В. Януковича) способів панування. 

Пояснимо більш конкретно, як за формами можуть ховатися 
змісти. А вони можуть ховатися надійно і неприступно, що і в 
наші дні для більшості залишаються не осягнутими. Більше 
того, змісти можуть не тільки ховатися, але навіть на якийсь час 
зовсім зникати. Тобто, вони, звичайно, ніколи і нікуди не 
пропадали: екзистенційно вони продовжують повністю визна-
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чати, як і завжди визначали, все наше життя, однак водночас 
вони, не будучи усвідомленими, не можуть сприйматися і 
переживатися. Їх, ніби, і не має зовсім. Щось нас турбує, не дає 
спокою певна невизначеність, невпевненість. А що? Розуміємо 
не одразу. А потім починаємо прозрівати. Адже і там біль-
шовизм, і тут, влада В. Януковича, були одним і тим самим 
«малим народом». Дії більшовизму як «малого народу» щодо 
всього населення колишнього СРСР ми же описували. 

Тепер щодо дій Партії регіонів, яка була при владі. У декого 
може виникнути запитання – до чого тут «малий народ»? 
Пригадаймо. Небезпека «малого народу» для етносу визна-
чається не тільки спрямованістю дій, а й реальною руйнівною 
силою. Духовні коріння нації, традиційний державний устрій і 
спосіб життя йому ворожі і навіть ненависні, народ – лише 
«матеріал», причому завжди поганий матеріал, а якщо нічого і 
нікого жаліти, то заради досягнення мети все дозволено! Звідси – 
брехня як принцип, а при можливості й масовий терор. 

Чи не це ми мали у своїй країні, чи не це ми пережили за 
кілька років владарювання цієї групи людей, яка сенс свого 
життя вбачала тільки в особистому збагаченні за рахунок укра-
їнського народу, який перетворила на матеріал цього збага-
чення, а за непокору вдалася до терору. В. Янукович перетворив 
країну на величезну кримінальну колонію (пригадаймо, що 
соціальний криміналітет породив більшовизм), де державний 
бюджет був для нього своєрідним «злодійським общаком».  
У психоаналізі є поняття накинутої тіні. Це коли підлеглий 
етнос засвоює стереотипи поведінки пануючого етносу стосовно 
себе: презирство, зневага, приниження. Тобто все у дзеркаль-
ному відображенні. За 750 років колоніального гніту було від 
кого засвоювати ці стереотипи, особливо це стосується періоду 
залежності від Росії і перебування в Радянському Союзі. Звідси 
українська влада, особливо за В. Януковича, засвоївши анти-
системну практику й ідеологію більшовизму, впроваджувала її 
до українського народу. 

Чому ми наголосили, що особливо за В. Януковича? Та тому, 
що «феномен» В. Януковича міг відбутися тільки за сприяння 
його попередників, які привели його до влади. Хочемо заува-
жити, що той стан, в якому перебуває сьогодні Україна і 
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український народ, заданий першим Президентом України  
Л. Кравчуком. Саме він спрямував країну до нинішнього ко-
лапсу. Саме він обікрав весь український народ, віддавши всі 
його заощадження Росії, перетворивши все населення країни на 
жебраків. Схильність до кримінальної злочинності, народжена 
більшовицькою антисистемою, починає набирати особливих 
обертів у незалежній Україні, якщо врахувати ту обставину, що 
незважаючи на президентство Л. Кравчука він там, у тому 
минулому ладі належав саме до того таки «малого народу», 
ідеологічно його спрямовуючи на теренах радянської України.  
А ще пригадується такий факт. Напередодні помаранчевих 
подій 2004 р. довіреною особою В. Януковича був Л. Кравчук. 
На величезних бігбордах з портретом В. Януковича були слова 
Л. Кравчука: « Тому що він правий». А тепер для порівняння. Із 
встановленням фашистського режиму в Італії на чолі з Б. Мус-
соліні скрізь висіли його портрети з написом внизу: «Він завжди 
правий». Без коментарів. Наступну естафету прийняв Л. Кучма, 
висунувши В. Януковича на посаду Президента України. Це при 
ньому почалася вакханалія з подальшого розграбування дер-
жави, із встановлення у державі авторитарного режиму, з по-
дальшої криміналізації суспільства. А завершив проект В. Яну-
ковича В. Ющенко, витягнувши його з політичного небуття, 
призначивши прем’єр-міністром і вказавши шлях на перемогу у 
протистоянні з Ю. Тимошенко. 

Незважаючи на поразку режиму В. Януковича, як вже зазна-
чалося, під удар потрапляє тільки політичний авангард «малого 
народу». Більша ж його частина залишається цілою і знову 
продовжує повільно та неухильно вести руйнівну роботу, чека-
ючи свого зоряного часу. 

За результатами виборів до Верховної Ради потрапила значна 
частина регіоналів. Серед них 64 депутати, які голосували за 
диктаторські закони. Сьогодні вони виступають за мир на Дон-
басі, хоча вчора саме представники цієї політичної сили спро-
вокували це жахіття. Все вписується в логіку «малого народу» – 
зараз вони виступають під тими гаслами, які актуальні в цей 
момент, незважаючи на те, що вони протилежні тим, під якими 
йшли раніше. 
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І насамкінець. Для протидії антисистемам у сучасних умовах 
необхідна координація. Однак для організації такої роботи в 
жодному разі не варто забувати, що антисистема існує як ціле і 
боротьба з нею має вестися не шляхом фізичного знищення всіх 
членів антисистеми, як це було в середньовіччі, а шляхом ство-
рення умов, в яких антисистеми не можуть завдати відчутного 
удару нормальним етнічним і соціальним системам.  
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Олена Богдашина 
 

НОВА ПРАЦЯ З ТЕОРІЇ ІСТОРІОГРАФІЇ 
 

(Рец. на кн.: Колесник І. Українська історіографія: 
концептуальна історія / І. Колесник. – К.: Інститут історії 

України НАН України, 2013. – 566 с.) 
 
 

У сучасному науковому співтоваристві посилився інтерес до 
термінології, про що свідчить поява термінологічних словників 
з теорії та методології історичної науки1. 

Вихід книги з теорії української історіографії І.І. Колесник 
привернув значну увагу наукового співтовариства, про що, 
зокрема, свідчить і надрукована в такому поважному часописі, 
як «Український історичний журнал» рецензія відомого фахівця 
Я. С. Калакури2. 

Сама назва книги засвідчує, що Автор розглядає історіо-
графію з точки зору історії понять (концептуальної історії), 
тобто як історію понятійно-термонологічного апарату історич-
ної науки. Фактично даною проблематикою Ірина Іванівна 
успішно займається чималий час й певним підсумком цієї мас-
штабної роботи є її численні статті та рецензована нами 
монографія «Українська історіографія: концептуальна історія». 

У вступі показано роль й місце термінологічного апарату в 
системі науки. Широко використовуючи надбання зарубіжної 
гуманітаристики, Автор наголошує в той же час, що універ-
салізація термінології, «інтелектуалізація мови взагалі» не оз-
начає відмови від «індивідуалізації мови та мовних засобів 
самопрезентації історика» зокрема (С. 5). Сама ж дослідниця 
постійно пропонує теоретичні новели читачам.  

В монографії проаналізовано 35 базових історіографічних по-
нять. Критеріями для їх відбору слугують п’ять чинників: 1) уста-
леність у структурах професійної свідомості; 2) поширення, 
частота вживання; 3) ступінь абстракгування; 4) фактор інно-
вацій; семантичний статус поняття як одиниці знання (С. 29). 

Наводячи загальновідому класифікацію наукових понять за 
ступенем узагальнення (базові, абстрактні, конкретні) І.І. Колес-
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ник дотримується більш прийнятного поділу історичних понять 
на загальноісторичні, конкретно-історичні, рефлексивні (С. 7–8). 
Переважна частина наведених І.І. Колесник  концептів містить 
стислий історіографічний огляд. Історія появи та розвитку того 
чи іншого терміну ще більше переконує читачів у складності та 
невирішеності поставлених питань.  

Безперечною заслугою Автора, на нашу думку, є широке і 
вдале застосування термінів суміжних соціогуманітарних дис-
циплін. Слід відзначити зокрема активне використання сучасної 
термінології, якою послуговуються здебільшого літературо-
знавці. І.І. Колесник зазначає постійне оновлення й поповнення 
мови історії науки (С. 4). Початок «революції понять» в укра-
їнській гуманітаристиці 1990-х років вона характеризує як 
«процеси витіснення й заміни марксистської термінології націо-
налістичною [друкарська помилка?, бо на сторінці 31 подібний 
текст зі словом «національно» замість «націоналістичною» – 
Б. О.] лексикою, відміченою численними архаїзмами, полоніз-
мами та діалектизмами, законсервованими у середовищі укра-
їнської зарубіжної діаспори» (С. 5). 

І.І. Колесник вірно тлумачить  концепт «революція понять» 
як репродукцію нових ідей-концептів, реактуалізацію відомих та 
ресемантизацію старих понять (С. 5). Однак, дискусійним вигля-
дає твердження Ірини Іванівни про безнадійну застарілість «тра-
диційної історії ідей» (С. 7). Вважаю дану оцінку занадто кате-
горичною. 

Монографія має чітку, логічну структуру. Дослідження умов-
но поділено на декілька частин. Терміни-концепти згруповані за 
міждисциплінарним принципом на п’ять блоків: 1) суто істо-
ріографічні поняття; 2) категорії наукознавства, філософії та 
соціології науки; 3) культурологічні концепти; 4) «лексеми, 
концепти, конструкції постмодернізму»; 5) загальні категорії  
сучасної соціогуманітаристики (С. 29). 

У першій частині дослідження детально розглянуто такі 
важливі категорії «традиційного поняттєво-термінологічного 
апарату», як «українська історіографія», «історіографічна кон-
цепція», «історіографічна ситуація», «історіографічне джерело», 
«історіографічний процес», «історіографічний факт», «історіо-
графічна модель», «історіографічний метод» (С. 33–83).  
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Повністю підтримуємо положення І.І. Колесник про історіо-
графію як ядро історичної науки, її рефлексивну складову, 
форму самосвідомості науки. При цьому «терміносистему істо-
ріографії» вона цілком слушно поділяє на три сегменти: істо-
ричні поняття, історіографічні концепти, теоретичні категорії 
(С. 24). 

Вдалим, на наше переконання, є уточнення функцій історіо-
графії. Першою функцією І.І. Колесник називає «функцію кате-
горизації знання, концептуалізації нових слів-понять» (С. 25). 
Ідеться також про запозичення «понять з різних сфер знання», 
що сприяє інтеграції наук. Міждисциплінарний простір харак-
теризується як джерело зберігання, збагачення, трансферу по-
нять (С. 25). Далі Автор зазначає, що «історіографія виконує 
функцію стандартизації та унормування мови історичної науки 
й власної терміносистеми» (С. 25). Водночас фіксуються конст-
руктивна та адаптивна функції історіографії. (С. 25). 

Наступний тематичний блок містить ґрунтовний аналіз за-
гальних наукознавчих понять: «образ науки», «наукова рево-
люція», «рефлексія», «стереотип», «стиль наукового мислення», 
«школи в (українській) історіографії» (С. 84–173).  

Концепт «наукова школа» зокрема на матеріалах української 
історіографії дістав доволі значну розробку у сучасній літе-
ратурі. І.І. Колесник слушно критикує ряд дослідників за фак-
тичне ототожнення понять: наукова школа, напрям, течія 
(С. 153–157). Дійсно, два останні терміни є більш широкими у 
часовому, географічному та персональному вимірах, ніж пер-
ший. Якщо для категорії «наукова школа» головною є ди-
дактична складова, тобто наявність ланки учитель-учні, то 
представників одного напряму об’єднують більш широкі під-
стави, зокрема теоретико-методологічні настанови. Засновник 
школи передає певні наукові принципи та ідеї своїм учням (у 
кращому випадку ще й учням своїх учнів). Тому теоретико-
методологічний інструментарій представників однієї школи 
вужчий, ніж представників певного напряму. Термін «течія», за 
нашими спостереженнями, менше використовується дослідни-
ками, ніж вузько потрактований «напрям», хоча й обидві кате-
горії є близькими. 
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У контексті дихотомії «школа/напрям» І.І. Колесник пропо-
нує дещо інший підхід, розуміючи наукову школу передовсім як 
мережу. Такий погляд на «школи в історіографії» дозволяє по-
іншому подивитись на цей феномен в історії науки. Мережева 
теорія враховує не лише вертикальні зв’язки (загальноприйняте 
розуміння наукової школи через призму вчитель-учні). Водно-
час вона наголошує на «горизонтальних комунікаціях» та 
«структурному суперництві у формах співпраці, конфлікту, 
корпоративної конкуренції, інтелектуальної боротьби за пер-
шість між генераціями, або у середині генерації в межах школи, 
інтелектуальних груп, центрів, об’єднань» (С. 165). 

Наступний блок, цікавий через те, що містить новітні 
роздуми Автора про такі важливі культурологічні категорії, як 
«двокультурність», «ідентичність», «інтелектуал», «історична 
свідомість», «ментальність» (С. 174–267). Поняття «двокуль-
турність», «подвійна ідентичність» залишаються, на наш погляд, 
не повністю усталеними у науковій літературі. І.І. Колесник 
відносить «остаточну легітимацію української двокультурності» 
до середини XVII–XVIII ст., а формування подвійної ідентич-
ності українців – до XIX ст. (С. 184–189). Отже, визнаються 
регіональні відмінності «духовно-інтелектуального життя укра-
їнців» підросійських та підавстрійських українських земель  
(С. 189 та ін.), а сама ідентичність подається як багатоаспектне 
та динамічне явище, що не зводиться до «етнорелігійної сві-
домості» (С. 180 та ін.). 

У заключних розділах монографії аналізуються основні 
концепти постмодернізму («гранд-наратив», «дискурс», «нара-
тивна філософія історії», «нелінійне письмо» тощо) (С. 268–366) 
та неораціоналізму («інтелектуальне співтовариство», «мере-
жева модель науки», «ментальне картографування», «історична 
пам’ять», «поворот до матеріального») (С. 367–533).  

Частину нових ідей І.І. Колесник  апробувала на теоретичних 
семінарах в Інституті історії України НАН України та Аста-
хівських читаннях у Харківському національному університеті 
імені В.Н. Каразіна. Щорічні теоретичні семінари в Інституті 
історії України НАНУ були присвячені обговоренню таких 
важливих теоретико-методологічних проблем, як «історіогра-
фічна культура», «стиль мислення», «гранд-наратив», «інтелек-
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туальне співтовариство», «мережева модель науки», «ментальне 
картографування», «поворот до матеріального» тощо. Матеріали 
учасників теоретичних семінарів у Києві здебільшого надру-
ковані в альманасі «Ейдос», Астахівських читань – у «Хар-
ківському історіографічному збірнику». Журнальні статті, а 
особливо виступи Ірини Іванівни на зазначених зібраннях 
сприяють поширенню у науковому співтоваристві новітніх ідей-
концептів  та методів дослідження.  

Аналіз та порівняння окремих розділів книги засвідчують 
еволюцію її автора як інтелектуального лідера від ідей мо-
дернізму до принципів сучасної постнекласичної науки. Вихід 
даної книги означає, що українська історіографія вийшла на 
концептуально новий рівень свого розвитку. Безумовно, нове 
дослідження І.І. Колесник сприятиме подальшому оновленню 
категоріального апарату вітчизняної історіографії. 

Книга І.І. Колесник стане у нагоді не лише фахівцям, але й 
широкому колу осіб, які цікавляться українською історичною 
наукою, її теорією та історією. Доцільним і корисним було би 
видання даної книги іншими мовами, що, може позитивно впли-
нути на подальше підвищення ролі української історіографії у 
середовищі національних історіографій. 

Видання важливе і з огляду підготовки нових спеціалістів зі 
спеціальностей «історія», «культурологія», «філософія» та ін. На 
жаль, наклад книг невеликий (всього 200 прим.). Між тим це 
видання бажано було б направити до бібліотек усіх вищих 
навчальних закладів, де ведеться підготовка фахівців з соціо-
гуманітарних наук.  

 
———————— 

1 Історична наука: термінологічний і понятійний довідник. – К.: 
Вища школа, 2002. – 439 с.; Історіографічний словник: навч. посіб. для 
студентів історичних факультетів університетів / С.І. Посохов та ін. —
X.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2004. – 
320 с.; Теория и методология исторической науки. Терминологический 
словарь. – М.: Аквилон, 2014. – 566 с. 

2 Калакура Я.С. Рецензія // Український історичний журнал. – 2014. – 
№ 1. – С. 206 – 213. – Рец. на кн.: Колесник І. Українська історіографія: 
концептуальна історія / І. Колесник. – К.: Інститут історії України 
НАН України, 2013. – 566 с. 
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АНОТАЦІЇ – ANNOTATIONS 
 
 
Батуріна С. Федір Шевченко: діяльність в Інституті 

історії 1972–1995 (до 100-річчя від дня народження) 
В статті, в контексті соціально-політичних процесів в Україні 

2 половин ХХ ст., досліджується останній період життя і 
творчості українського історика Федора Шевченко, пов’язаний з 
його роботою в Інституті історії.   

Ключові слова: біографія, наукова діяльність, соціально-
політичний процес. 

 
Baturina S. Fedir Shevchenko: Activity in the Institute of 

History 1972–1995  (the 100th Anniversary of the Birth) 
In an article, according to the context of socio-political processes 

in Ukraine of the second half of the twentieth century, investigated 
the last period of life and creativity of ukrainian historian Fedir 
Shevchenko related to his work at the Institute of history. 

Keywords: biography, scientific research, social and political 
process. 

 
Блащук С. Академічне видання «Правди Руської»: підго-

товка, реалізація та критика  
У статті, на основі архівних матеріалів, показано процес 

підготовки академічного видання «Правди Руської». Показано 
значення видання та його вплив на подальший розвиток істо-
ричної науки. 

Ключові слова: історичне джерело, археографічна публіка-
ція, редакція, «Правда Руська». 

 
Blashchuk S. The academic publication of the “Rus’ka 

Pravda”: opening-up, implementation and critic  
In the article, on the basis of archive stuffs, the process of 

opening-up of the academic publication “Rus’ka Pravda” is rotined. 
The value of issuing and its influencing on the subsequent deve-
lopment of historical science is lighted. 
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Keywords: Historical source, Archeographical publication, Edi-
tion, “Rus’ka Pravda”. 

 
Бовгиря А. Герої» та «антигерої», «інші» в козацькому 

історіописанні XVIII ст. 
В статті досліджуються тексти козацьких літописів XVII–

XVIII ст. на предмет формування в них образу іншого – 
представників іноетнічних груп та творення власного пантеону 
героїв і відповідно антигероїв з історичних персон, задіяних в 
історичному процесі.  

Ключові слова: етнічність, стереотип, толеранція, ворожість. 
 
Bovgyrya A. “Heroes” and “Аnti-heroes”, “Others” in the 

Cossacks Chronicles of the XVIII–XVIII century 
Understanding the difference between "their" and "other", 

creating a pantheon of own “heroes” is not modern characteristic or 
manifestations of nationalism but inherent in any historical period. 
Due to long-term wars with neighbors and internecine conflicts 
under the infleence the ones the Cossack narratives were created, 
they manifests these processes and categories most clearly. 

Keywords: etnicity, stereotype, tolerancy, hostility. 
 
Бондар В. Сучасна українська історіографія: підсумки і 

виклики 
Досліджуються загальні тенденції розвитку історичної науки 

в Україні. Показано виклики, які стоять перед істориком 
сьогодні. 

Ключові слова: сучасна історіографія, український історик. 
 
Bondar V. Modern Ukrainian historiography: results and 

challenges 
The general trends of historical science in Ukraine are inves-

tigated. There are showed the challenges before the historian today.  
Keywords: modern historiography, Ukrainian historian. 
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Гаухман М. «Життя як воно є»: соціокультурний 
контекст і методологічні принципи дослідження Саулом 
Боровим історії українського єврейства ХVІІ–ХVІІІ ст. 

Стаття присвячена дослідженню Саулом Боровим у 1930-х рр. 
історії українського єврейства ХVІІ–ХVІІІ ст. Одеський історик 
у період «культурної революції» здійснив методологічну пере-
орієнтацію на основі радянського марксизму, що дозволило 
йому задовольнити власний інтерес до дослідження контро-
версійних тем україноюдаїки, розпочати вивчення біографії 
лжемесії Сабатая Цві та переглянути єврейські сюжети ранньо-
модерної історії України. 

Ключові слова: Саул Боровой, Сабатай Цві, культурна рево-
люція, українська історіографія, українсько-єврейські відно-
сини. 

 
 
Gaukhman M. “Life as it is”: sociocultural context and 

methodological principes of investigation by Saul Borovoy the 
Ukrainian Jewry’s history of ХVІІ–ХVІІІ centuries 

The article deals with researches of the Ukrainian Jewry’s history 
of ХVІІ–ХVІІІ centuries by Saul Borovoy in 1930th. The Odessa’s 
historian in the period of the “cultural revolution” made the 
methodological reorientation on the basis of Soviet Marxism, which 
was spread among Soviet historians, because the “cultural revo-
lution” and Soviet Marxism allowed to abandon “methodological 
nationalism” in historical investigation. This reorientation allowed 
him to realise his own interest to rewriting Jewish history and to 
formulate the idea of studying the biography of Sabbatai Tzevi in the 
broad sociocultural context of ХVІІ century. This idea obligatory 
needed to include Jewish aspects in Ukrainian historical process of 
early modern epoch, which was done by Saul Borovoy in his articles 
and doctor thesis. 

Keywords: Saul Borovoy, Sabbatai Tzevi, Cultural Revolution, 
Ukrainian Historiography, Ukrainian-Jewish Relations. 
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Гирич І.В. Липинський і українська націонал-демократія 
(1900–1914): пошуки теоретичного компромісу з консерва-
тивною ідеологією 

У статті розглядаються концептуальні думки В. Липинського 
на шляхи співпраці польської культурної еліти Правобережної 
України з українським національно-демократичним рухом поч. 
ХХ ст., висловлені ним у публіцистиці дореволюційних часів. 
Автор намагається простежити еволюцію поглядів батька новіт-
ньої консервативної суспільної думки. Творчість В. Липин-
ського 1908–1914 років свідчить про сподівання останнього на 
можливість позитивного співробітництва правих сил з україн-
ською демократією. 

Ключові слова: українська шляхта, полонізована еліта, 
провідна верства, класовий компроміс, національно-визвольний 
рух. 

 
Hyrych I. V. Lypynsky and Ukrainian national-democracy 

from (1900–1914): looking ups of the idealized compromise with 
conservative ideology 

The cooperation West Ukrainian polish cultural elite with 
Ukrainian national democratic movement at the beginning of XX 
centuries are considered in V. Lypynsky’s political essays. The 
author attempts to research the evolution of views of V. Lypynsky, 
the founding father of Ukrainian conservatism. In his political works 
V. Lypynsky hoped that right-wing parties would cooperate with 
Ukrainian democracy. 

Keywords: Ukrainian nobility, Ukrainian nobles which acquired 
Polish culture, compromise between social class, national liberation 
movement.  

 
Гончар О. Творча спадщина Миколи Костомарова в 

сучасній українській історіографії 
У статті аналізуються дослідження творчої спадщини Ми-

коли Костомарова за останніх п’ять років (2010–2014). До уваги 
беруться наукові статі, монографії та дисертації, які присвячені 
вивченню доробку вченого або його постаті в контексті сус-
пільно-політичних, культурних та наукових подій ХІХ ст. 
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Виокремлено нові напрями та тематика костомаровознавчих 
студій. 

Ключові слова: Микола Костомаров, костомаровознавство, 
романтизм, народницька історіографія, соціогуманітаристика. 

 
Honchar O. Creative heritage of Mykola Коstomarov in 

Modern Ukrainian Historiography 
In the article researches of creative inheritance of Mykola 

Коstomarov are analysed for the last five years (2010–2014). The 
scientific articles, monographs and dissertations that is sanctified to 
the study of work of scientist or her figure in the context of social 
and political, cultural and scientific events of ХІХ of century. 
Distinguished new directions and subjects of studios about Kosto-
marov. 

Keywords: Mykola Коstomarov, the studios about Kostomarov, 
romanticism, populist historiography, social-gumanitarian science. 

 
Горак В. Хмельниччина (1648–1657 рр.): до питання про 

критику української критичної концепції 
Стаття присвячена критиці Українського критичного поняття 

Хмельниччини, вирізняє відношення до неї народних рухів, 
очолюваних гетьманом Б. Хмельницьким. Автор представляє 
головні негативні зауваги щодо Хмельниччини, спростовує їх 
конкретними поясненнями і визначає історико-методологічну 
підоснову цього критичного поняття. 

Ключові слова: Хмельниччина, Українське критичне 
поняття. 

 
Gоrak V. Khmelnychchyna (1648–1657): for the question of 

criticism of the Ukrainian critical concept 
The article is devoted to a criticism of the Ukrainian critical 

concept of the so-called Khmelnychchyna distinguished for its 
negative attitude to the broad people’s movement headed by hetman 
B. Khmelnytsky. The author presents the main negative views on 
Khmelnychchyna, refutes them with concrete arguments and deter-
mines the historico-methodological basis of this critical concept. 

Keywords: Khmelnychchyna, Ukrainian critical concept. 
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Ковалевська О. Стан розробки іконографії окремих пред-
ставників козацтва XVI–XVIII ст. в українській історіо-
графії ХІХ–ХХ ст. 

Стаття присвячена висвітленню в історичній літературі ХІХ–
ХХ ст. історії окремих портретів представників козацької верст-
ви, які не належали до еліти або являли собою репрезентантів 
старшини тих козацьких територіальних утворень, що знахо-
дилися поза межами України-Гетьманщини. У статті підкрес-
лено велику значимість багатьох досліджень, які описували та 
досліджували ті зображення, які до сьогоднішнього часу не 
збереглися. 

Ключові слова: іконографія, історіографія, портрети, україн-
ське козацтво, козацька старшина. 

 
Kovalevs’ka O. Development status of the iconography of 

some Cossacks representatives of XVI–XVIII centuries in the 
Ukrainian historiography of XIX–ХХ centuries 

This article is concerned with highlighting in the historical 
literature of ХІХ–ХХ centuries the history of individual portraits of 
the Cossack representatives who did not belong to the elite or who 
were the representatives of the senior officers of those Cossack’s 
territorial units that were located outside of the Ukraine-Hetmanate. 
The article emphasizes the great importance of many studies that 
have described and searched those images that have not been 
preserved until present time. 

Keywords: iconography, historiography, portraits, Ukrainian 
Cossacks, Cossack officers. 

 
Кудінов Ю. Ранньонова історія України в археографічній 

роботі Гарвардського центру україністики 
У статті висвітлено едиційну діяльність Українського нау-

кового інституту Гарвардського університету – видання руко-
писів та стародруків, які присвячені історії ранньомодерної 
України. Зокрема, наголошено на відомостях про твори XVII–
XVIII ст. у рамках політичного та духовного життя українського 
суспільства.  
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Ключові слова: ранньомодерна Україна, Український нау-
ковий інститут Гарвардського університету, Гарвардська бібліо-
тека давнього українського письменства, вчений, історіогра-
фічний аналіз.  

 
Kudinov Yu. Early Modern History of Ukraine in Archeo-

graphical Activity of Harvard Ukrainian Studies Center 
In the article publishing activity of Ukrainian Research Institute at 

Harvard University (manuscripts and early printed books that are 
devoted to the history of Early Modern Ukraine) is enlightened.  
In particular, it is highlighted information about works of XVII–
XVIII cc. within the political and spiritual life of Ukrainian society.  

Keywords: Early Modern Ukraine, Ukrainian Research Institute, 
Harvard University, Harvard Library of Early Ukrainian literature, 
scholar, historiographical analysis. 

 
Лєбєдєва Ю. Внесок М. Грушевського у дослідження 

історії становлення та розвитку Київської Русі як держави 
українського народу 

 Статтю присвячено дослідженню державотворчої концепції 
утворення Київської Русі Михайла Грушевського як держави 
українського народу. Автор доводить, що праці видатного вче-
ного мають не лише беззаперечну історичну цінність, але й 
зберігають своє наукове значення як один з результативних 
підходів до вивчення проблеми зародження й розвитку україн-
ської традиції державотворення. Поряд з цим праці М. Грушев-
ського аналізуються під кутом зору висвітлення у них взаємодії 
етногенезу українського народу та формування власної націо-
нальної ідентичності.  

Ключові слова: Михайло Грушевський, Київська Русь, 
історія України, історіографія, держава, державність, традиції. 

 
Lebedeva J.M.Grushevskyi’s contribution into the research 

and development of Kyiv Rus as Ukrainian people state  
The article is dedicated to the research of Myhailo Grushevskyi’s 

state-building concept of Kyiv Rus formation as Ukrainian people 
state. The author proves that works of famous scientist have not only 
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implicit historical value, but also preserve its scientific significance 
as one of the most effective approaches to the study of Ukrainian 
state-building development and tradition formation problem. At the 
same time M. Grushevskyi’s works are being analyzed through the 
prism of covering interrelations of Ukrainian people ethno genesis 
and formation of their own national identity.  

Keywords: Mykhailo Hrushevsky, Kievan Rus, history of Ukrai-
ne, historiography, state, statehood, traditions. 

 
Маслак В. Базова термінологія з історії Гетьманщини в 

сучасній польській та російській історіографії 
У статті досліджується понятійний апарат сучасної польської 

та російської історіографії з історії Гетьманщини. З’ясовуються 
особливості та контекст маркування української Національно-
визвольної війни середини XVII ст., використання понять «рево-
люція», «повстання», «домова війна», «козацько-польська вій-
на», «Руїна», «Гетьманщина», «Малоросія» та ін. Простежено 
зв’язок термінології з концептуальними підходами до прочи-
тання історії Гетьманщини. 

Ключові слова: Гетьманщина, Україна, польська історіогра-
фія, російська історіографія, поняття,  термінологічний апарат. 

 
Maslak V. The Basic Terminology on History of the Het-

manate in Today Polish and Russian Historiography 
The article research the terminology which is used by Polish and 

Russian historians for the interpretation of the history of the 
Hetmanate. The particularities of the indicating of the Ukrainian 
National-Liberation War and usе of the terms «revolution», 
«uprising», «Cossack-Polish War», «Malorussia», «civil war» and 
other is investigated. It is studied the link between terms and 
conceptualization of the history of the Hetmanate. 

Keywords: Hetmanate, Ukraine, Polish historiography, Russian 
historiography, terms. 
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Пазюра Н. Київська історична школа: Андрій та Микола 
Стороженки  

У статті розглянуто життєвий шлях та творчий доробок 
українських істориків та громадських діячів Андрія (1857– 
1926/?) та Миколи (1862–1942/?) Стороженків. Показано вплив 
В. Антоновича та Київської історичної школи на їх професійне 
становлення. 

Ключові слова: Андрій Стороженко, Микола Стороженко, 
Київська історична школа. 

 
Pazyura N. Kyiv historical school: Andriy and Mykola 

Storozhenko 
The article is dedicated to the life and creative achievements of 

the Ukrainian historians and public figures Andriy (1857–1926 /?) 
and Mykola (1862–1942 /?) Storozhenko. Shown the influence of 
V. Antonovich and Kyiv’s historical school in their professional 
formation. 

Keywords: Andriy Storozhenko, Mykola Storozhenko, Kyiv 
historical school. 

 
Стешенко Н. Міграційні процеси в Південній Україні в 

другій половині XVІI–XVIII ст.: народницька історіогра-
фічна концепція 

Представлений аналіз історії міграцій в Південній Україні в 
другій половині XVIІ–XVIII ст. представниками народницького 
напряму історіографії (друга половина XIX – початок XX ст.). 
З’ясовано, якою мірою їх дослідження відбили прогресивні тен-
денції історичного процесу, адже ступінь вивченості проблеми є 
недостатнім.  

Ключові слова: міграції, Південна Україна, народницька 
історіографія. 

 
Steshenko Natalia. Migratory processes in South Ukraine in 

the second half of the XVІI–XVIII-th century: folk populist 
historiography conception 

The analysis of history of migrations is presented in South 
Ukraine in the second half of the XVІI–XVIII-th century by the 
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representatives of folk direction of historiography (second half of 
XIX-th – early in the XX-th century). It is certain, in which measure 
their researches represented the progressive tendencies of historical 
process. A degree of studied of problem is insufficient.  

Keywords: migrations, South Ukraine, folk populist historio-
graphy. 

 
Суздаль М. Фольклористична діяльність Миколи Цер-

телєва 
У статті подано аналіз фольклористичної діяльності М. Цер-

телєва, як однієї із складових частин його інтелектуальної 
біографії. Звернуто увагу на розробку автором актуальних тео-
ретичних та методологічних проблем фольклористики. 

Ключові слова: М. Цертелєв, фольклор, народна пісня, 
народна казка, усна народна творчість, національні цінності. 

 
Suzdal’ M. The folkloristic work of Mykola Tserteliev 
The article presents the analysis of the folkloristic work of  

M. Tserteliev as one of the elements of his intellectual biography. 
The attention is concentrated on the author’s elaboration of the 
relevant theoretical and methodological problems of folklore studies.  

Keywords: M. Tserteliev, folklore, folk song, folk tale, national 
values.  

 
 Тельвак В., Педич В. Львівська історична школа Ми-

хайла Грушевського: комунікативна природа та психоло-
гічний клімат 

Стаття присвячена проблемі становлення та еволюції кому-
нікативних практик і формування психологічного клімату львів-
ської історичної школи М. Грушевського. Проблему проаналі-
зовано у вертикальній (вчитель/учні) та горизонтальній (сере-
довище учнів) площинах. Встановлено, що провідною рисою 
функціонування школи був демократизм, котрий проявлявся у 
сферах міжособистісної комунікації, обговорення наукових 
проектів, способів і форм їх реалізації та презентації. 

Ключові слова: М. Грушевський, львівська історична школа, 
психологічний клімат, міжособистісна комунікація, конфлікт. 
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Telvak V., Pedych V. Lviv Historical School of M. Hru-
shevsky: communicative nature and psychological climate  

The article deals with the formation and evolution of com-
municative practices and the formation of the psychological climate 
of Lviv historical school of M. Hrushevsky. The problem is analyzed 
in the vertical (teacher / students) and horizontal (medium students) 
planes. It was determined that the leading feature of the school was 
the democracy, which is manifested in the areas of interpersonal 
communication, discussion of research projects, methods and forms 
of their realization and presentation. 

Keywords: M.Hrushevsky, Lviv Historical School, psychological 
climate, interpersonal communication, conflict. 

 
Удод О., Юрій М. Антисистема і Україна 
У статті йдеться про таке суспільне явище, як антисистема, її 

згубний вплив на суспільний устрій, дається характеристика 
антисистемності більшовизму та влади Партії регіонів в Україні. 

Ключові слова: антисистема, химера, «малий народ», сус-
пільство, етнос, терор. 

 
Udod O., Yuriy M. «Аntisystem» and Ukraine 
The article is about such public phenomenon as an «anti-system», 

its detrimental impact on the social order, describing anti consistency 
of Bolshevism and the authorities of the Party of regions in Ukraine. 

Keywords: «antisystem», chimera, «small people», society, 
ethnicity, terror. 

 
Федорук Я. Переяслав 1654: передумови, історико-

правовий зміст і наслідки в епоху Хмельниччини 
У статті аналізується Переяславський договір 1654 р. між 

козацькою Україною і Московською державою. Робота роз-
ділена на три секції: а) передумови цього договору від початку 
повстання Хмельницького, особливо відносини між Україною та 
Московською державою; b) короткий огляд російської та укра-
їнської історіографії про історико-правовий зміст договору; с) 
наслідки договору для зовнішньої і військової політики України 
до смерті гетьмана 27 липня (ст. ст.) 1657 р. Автор дійшов 
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висновку, що Переяславський договір не міг виправдати надії 
гетьмана щодо звільнення всіх українських територій від Захід-
ного Бугу до кордону з Московською державою. Замість орга-
нізації військової кампанії проти Корони Польщі в західному 
напрямі Олексій Михайлович розвивав традиційну російську 
політику з кінця XVI ст. стосовно поширення своєї влади в 
Лівонії й до Балтійського моря.  

Ключові слова: Переяславський договір, гетьман, козаки, 
історіографія, міжнародні відносини. 

 
Fedoruk Ya. Pereiaslav 1654: Prefaces, Historical, Juridical 

Content, and Concequences in the Era of the Bohdan 
Khmelnytsky Movement 

The article analyses the Treaty of Pereiaslav in 1654 between the 
Cossack Ukraine and Muscovy. There are three sections in it:  
a) prefaces of the treaty from the beginning of the Khmelnytsky’s 
revolt, especially relations between Ukraine and Muscovy; b) an 
overview of Russian and Ukrainian historiography on the historical 
and juridical content of this treaty; c) consequences of the treaty for 
the foreign and military policy of Ukraine till the death of the hetman 
on 27 July (o. s.) 1657. The author came to the conclusion that the 
Treaty of Pereiaslav couldn’t justify hopes of the hetman about 
liberation of all Ukrainian territories from the Buh (Western) River 
to the border with Muscovy. Instead of the organizing of the military 
campaing against Crown of Poland in the western direction Alexei 
Mikhailovich followed traditional Russian policy from the late 16th 
century to spread his power to Livonia and the Baltic sea. 

Keywords: Treaty of Pereiaslav, hetman, Cossacks, historio-
graphy, international relations. 

 
Чебан М. “Історіографія українських державних змагань 

у 1917–1921 рр.”: неопублікований рукопис Миколи 
Андрусяка  

Розкрито зміст праці українського дослідника Миколи Анд-
русяка, присвяченої історіографії українських національно-
визвольних змагань початку ХХ ст. Вперше опубліковано пов-
ний текст цієї статті. 
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Ключові слова: Микола Андрусяк, історіографія, націо-
нально-визвольні змагання. 

 
Cheban M. “Historiography of Ukrainian struggles for sta-

tehood in 1917–1921”: the unpublished manuscript by Mykola 
Andrusyak 

The article explores a study on historiography of national libe-
ration struggle in the early 20th century by a Ukrainian researcher 
Mykola Andrusyak. Moreover, the manuscript of Andrusyak’s article 
is published for the first time. 

Keywords: Mykola Andrusyak, historiography, national liberation 
struggle. 

 
Шелудякова Н. Львівська колекція гуцульщини М. Гру-

шевського: мотиви, функції, смисли  
У статті висвітлюються ключові моменти колекціонування 

М. Грушевського, зокрема, дотичні до його львівської збірки 
гуцульських виробів. Автор зосереджує увагу як на особистих 
мотивах колекціонування історика, так і на публічному кон-
тексті цієї діяльності, особливо, у зв’язку зі становленням 
самобутнього українського мистецтва.  

Ключові слова: колекція, гуцульщина, М. Грушевський, 
мистецтво.  

 
Sheludiakova N. The Lviv collection of Hutsulshchyna of 

M. Hrushevsky: motives, functions, meanings  
The article is devoted to covering of principal moments of 

M. Hrushevsky’s collecting, particularly, those related to his Lviv 
collection of Hutsul handicrafts. The author’s attention is focused 
both on personal motives, and the public context of historian’s 
collecting, especially in connection to the development of original 
Ukrainian art.  

Keywords: collection, Hutsulshchyna, M. Hrushevsky, art.  
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Ясь О. Традиція й Революція у великому тексті М. Гру-
шевського 

Висвітлюються дослідницькі стратегії М. Грушевського в 
«Історії України-Руси». Аналізуються впливи позитивізму, со-
ціологізму, віталізму у історичних поглядах М. Грушевського. 

Ключові слова: М. Грушевський, «Історія України-Руси». 
 
Yas’ O. Tradition and Revolution of M.Hrushevsky’s grand 

narrative 
The author shows M. Hrushevsky’s research strategies in his 

work “The History of Ukraine-Rus”, analyses the influence of 
positivism, sociologism and vitalism on M. Hrushevsky’s historical 
views. 

Keywords: M. Hrushevsky, “The History of Ukraine-Rus”. 
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