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СЛОВО ДО ЧИТАЧА

Всесвітня історія багата прикладами, коли націо
нальна ідея гуртувала народи, викликала небачене натх
нення, породжувала нездоланні сили, піднімала маси в 
єдиному благородному пориві на величні діяння. Не мен
ше й протилежних прикладів — відсутність консолідую
чої, цементуючої мети, усвідомлених шляхів її досягнен
ня обертались трагічними наслідками, вела до втрати 
священного права кожного народу на свободу і неза
лежність, можливості самостійно обирати свою долю, 
визначати власну історичну перспективу і втілювати ви
мріяне, намічене в життя.

Національна ідея в числі інших найістотніших момен
тів включає в себе передусім мету існування етнічної 
спільності (на різних рівнях обгрунтування і проявів — 
від емоційних до науково виважених і грунтовно прора
хованих), а також з’ясування історичного призначення, 
системи ціннісних орієнтирів (що нерідко трансформую
ться в непохитні переконання), які далеко не вичерпую
ться всіма визнаними загальнолюдськими підходами, 
принципами і уявами, а органічно доповнюються специ
фічними елементами, притаманними кожному окремому 
соціуму, виробленням і засвоєнням цілого комплексу 
стійких прагнень, потягів, уподобань (як усвідомлених, 
так і рефлекторних), визначенням свого місця серед ін
ших народів, ставленням до них.

Коротко говорячи, в національній ідеї концентрую- 
ються відповіді на найскладніші питання — задля чого 
живе нація, як вона реалізує себе в оточенні інших спіль
нот.

Національна ідея є продуктом історичного розвитку, 
дії велетенської суми різноманітних факторів. Ця ідея не 
існує поза історичним часом, історичними умовами. Вона 
не вічна і не народжується в одну мить, а, народившись, 
живе складним життям, чутливо реагуючи на всілякі су
спільні злами і повороти, часом навіть на незначні, ледве 
помітні зміни. Вона розвивається, збагачується поглиб
люється, вдосконалюється в процесі цивілізаційного по
ступу. Нерідко їй доводиться виборювати право на ви
знання в нелегкому суперництві з іншими світоглядними 
орієнтаціями, філософськими концепціями.

Концентроване втілення, грунтовне наукове і виразне 
емоційне оформлення національна ідея знаходить у твор
чості найвидатніших представників свого народу, своєї 
нації. Тому й простежити зародження, генеалогію, пое-
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тапний розвиток, збагачення національної ідеї найдоціль
ніше, найефективніше саме за творчим спадком, праця
ми мислителів, вчених, митців, політичних і державних 
діячів.

Так сталося, що дослідженням української національ
ної ідеї систематично ніколи не займалися. Одна з най
головніших причин — довготривале залежне становище 
України, за якого розробка подібних проблем незмінно 
розглядалася як зазіхання на непохитні основи колиш
ньої Російської імперії, а потім — Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік.

Пропонована книга — фактично перша спроба роз
крити процес зародження національної ідеї в Україні, 
оцінити внесок тих, хто стояв біля її витоків, болісно 
розмірковував над історичною долею українського наро
ду і настирливо, невтомно шукав шляхи досягнення на
ціональної, державної незалежності, суверенності, за
безпечення умов для вільного прогресивного розвитку 
рідної Вітчизни. Нариси присвячені як тим особистостям, 
імена яких добре відомі, так і тим, хто перебував з різ
них причин у забутті. В сукупності книга має на меті про
слідкувати, оцінити на основі виявлених і заново вивче
них, переосмислених першоджерел значення перших ве
летів українського духу, у повному розумінні його ста
рійшин, патріархів. їх думки, справи пізніше підхоплять, 
будуть розвивати наступні покоління кращих синів і до
чок України. Та ці були першими. 1

Розповідь починається з далеких глибин нашої істо
рії, з наших пращурів і закінчується найпомітнішими по
статями Кирило-Мефодіївського братства — організації 
полум’яних патріотів України, чий слід в суспільному 
процесі особливо рельєфний, яскравий, плідний, нади- 
хаючий. їх творчість і діяльність як би завершує вели
чезний, перший цілісний етап у розробці української ідеї, 
пов’язаний з визначенням її основоположних начал, і 
водночас відкриває якісно нову сторінку у науково-полі
тичному обгрунтуванні історичних завдань українського 
народу, знаменує піднесення національно-визвольного 
руху на значно вищий щабель і початок боротьби цілої 
плеяди громадських діячів, політичних організацій за 
кращу долю України, її багатостраждального народу.

Звичайно, лише запропонованими нарисами поставле
на проблема далеко не вичерпується. Скоріше вона в них 
знаходить своє найзагальніше позначення, викликаючи 
закономірну потребу подальших досліджень, а також 
консолідації зусиль фахівців різних галузей знання.
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ВИТОКИ І ПЕРЕДВІСНИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕЇ

Україна — що це: територія, етнос, нація, держава? 
На всі ці запитання сьогодні, коли існує українська дер
жава, можна дати ствердну відповідь. Адже держава — 
це і територія, і народи, що її населяють, і, передусім, 
український етнос, українська нація. Але шлях України 
до цієї ствердної відповіді, шлях до національної дер
жавності був довгим і нелегким. І нині ми знаходимось 
лише на його початку, добре усвідомлюючи, що станов
лення національної державності ніде і ніколи не було 
швидким, легким і безболісним. Тому, мабуть, особливо 
доцільно нині осягнути поглядом минуле і спробувати 
з’ясувати, яким виявився віковічний шлях українського 
народу, як розвивалась його самосвідомість, якими іде
ями надихались, керувались його проводирі. Адже не 
зрозумівши і не усвідомивши свого минулого, не взявши 
на озброєння ідейні надбання попередніх поколінь, ми, 
українці, прирікаємо себе на блукання у пітьмах сього
дення без провідної зірки історичного досвіду. А вона, як 
відомо, сяє лише тим, хто добре знає і поважає свої ви
токи.

Процес зародження української, як і будь-якої іншої 
національної ідеї, був досить складним і довготривалим. 
З’ясування його глибинної суті передбачає опору на пев
ні висхідні чинники, які відіграли найістотнішу роль у 
самоідентифікації, самоусвідомленні українського народу 
як повноцінного феномена, визначенні свого місця серед 
інших етносів. Такими визначальними, детермінантними 
моментами в даному разі стали особливості заселення 
території, яка з прадавніх часів стала природним місцем 
мешкання наших далеких предків, а також саме геогра
фічно-територіальне, геополітичне розташування регіону, 
його місце в світі.

Як би не сперечались етнографи та історики з приво
ду того, хто такі українці, звідки і коли вони повелися
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на цій землі, безперечно одне: люди, які споконвічно се
лилися на території сучасної України, так чи інакше 
лишили свій визначальний слід на цій землі, у який сту
пали інші племена і народи.

Внесок попередників уже так чи інакше зумовлював 
напрям руху послідовників, рівень їх матеріальної та ду
ховної культури. У культурі українського народу, у його 
генному коді є внесок всіх племен і народів, що пройшли 
за тисячоліття по даній землі.

Погляньмо на карту сучасної України. На заході вона 
межує з Польщею, Словаччиною, на південному захо
ді — з Угорщиною, Румунією та Молдавією, на півночі— 
з Білорусією, на північному сході та сході — з Росією. 
Має вихід до Чорного та Азовського морів. Чи можна 
дивуватйсь тому, що тисячоліттями по цій землі переко
чувались численні хвилі навал, переселень народів, що 
вона перманентно була об’єктом експансії зі Сходу і з 
Заходу. Але з цього зовсім не випливає, що територія 
України є сукупністю окремих земель, механічно об’єд
наних у різні часи силою або внаслідок певного роду по
літичних угод. Навпаки, з давніх-давен територія Украї
ни становила собою цілісний природний і економічний ре
гіон, поступовий розвиток окремих частин якого відбу
вався у напрямку їх зближення, а не відчуження, незва
жаючи на воєнні та політичні перипетії історії. Це й при
звело врешті-решт до формування на цих землях укра
їнського етносу, який увібрав у себе елементи культур 
і впливів багатьох народів.

Вже в післяльодовиковий період на території України 
склалися унікальні природні умови: тут межували три 
основні смуги помірних широт — степова, лісостепова й 
лісова. З усіх боків ці землі були оточені природними 
кордонами: на заході — Карпатським гірським масивом, 
на півночі — непролазними болотами, дрімучими лісами 
Полісся та кількома ріками, на сході та південному за
ході — ріками, що впадають у Чорне море, на півдні —  
Чорним та Азовським морями.

Отже, якщо, з одного боку, природа відкрила тери
торію України для різного роду впливів та експансій 
розташувавши їх на стику Сходу й Заходу, то з іншого — 
вона ж подбала про відрубність, відокремленість цієї 
території від інших земель. Очевидно саме цим у першо
основі і пояснюється довготривалість і драматизм фор
мування українського етносу, становлення самосвідомос
ті і державності українського народу. Українська нація і 
українська держава — результат тисячолітнього етноге
6



незу на певній, визначеній території. А земля ця немовби 
спеціально була створена природою для існування лю
дей, розвитку і прогресу суспільства як матеріального, 
так і духовного. Родючі чорноземи, чудові пасовиська 
для худоби у долинах численних річок, сприятливий для 
усіх видів сільськогосподарських робіт клімат, великі 
ліси — невичерпне джерело природних будівельних мате
ріалів та їжі, в тому числі тваринної. Тут же багато ко
рисних копалин: каміння, залізна руда, глина, пісок. їх 
наявність значно сприяла економічному та культурному 
прогресу стародавніх суспільств на території України. 
Рівнинний ландшафт і безліч малих і великих річок від
кривали можливість для створення мережі водних та су
хопутних шляхів, завдяки яким здійснювався товарооб
мін та інші зв’язки між родами та племенами.

Люди населяли територію нинішньої України, як це 
беззастережно доведено археологами, з часів палеоліту. 
Але матеріальні свідчення — знахідки тих часів — обме
жені і спорадичні і не можуть служити надійною осно
вою для грунтовних висновків. Більш докладні і цікаві 
дані про давне населення України, його заняття, віру
вання, спосіб життя дійшли до нас з пізніших часів. 
В кінці палеоліту на землях України розвивається до
статньо висока за своїм рівнем культура хліборобів, ши
роко відома під назвою трипільської культури. Межі її 
поширювались від Слобідської України до Словаччини, 
від Чернігівщини до Чорного моря та Балканського пів
острова. Поряд з хліборобством населення цієї культури 
займалося скотарством, ремеслами (гончарство, ткацт
во). Трипільська культура пізніших часів мала тісні 
зв’язки з Малою Азією, Семигородом, Кавказом, Кіпром. 
Вона також тісно взаємопов’язана з першою європей
ською і в той же час світовою культурою — егейською, 
або, як її інакше називають, «мікенською», розквіт якої 
припадає на II тисячоліття до нашої ери. Деякі дослід
ники навіть вважають, що трипільська культура старша 
за егейську і справила певний позитивний вплив на 
останню.

Ряд учених пов’язують трипільську культуру безпо
середньо з українським народом. Вони ведуть історію 
слов’ян-українців від доби неоліту і розглядають всі по
слідовні великі культури на території України як етапи, 
щаблі формування і розвитку саме українського народу. 
Можна погоджуватись, а можна (й не безпідставно), за
перечувати такий підхід до історії власне українського 
етносу. Проте безперечно одне: вже з часів неоліту куль



тури різних народів, що мешкали на території України, 
розвивались у тісному взаємозв’язку з культурами наро
дів, які територіально межували з ними, знаходячись під 
їх впливом і справляючи на них свій зворотній вплив.

Вся подальша історія стародавніх народів на терито
рії України лише підтверджує та ілюструє цю тезу. По
коління племен «шнурової» кераміки, які у III тисячо
літті до нашої ери прийшли на зміну трипільцям, своєю 
культурою також були зв’язані і з Передньою Азією, і з 
Кавказом, і з егейською культурою, і з Західною Євро
пою. Кіммерійці (1500—7000 рр. до нашої ери), чиї землі 
простягались від Карпат до гирла Дунаю та Кубані і 
культуру яких деякі дослідники вважають продовжен
ням трипільської, пристосованої до умов скотарства, 
мали тісні культурні взаємозв’язки з Малою Азією, За
кавказзям, Європою. Скіфи (або у іншій транскрипції — 
скити), що у VIII ст. до Різдва Христова підкорили собі 
інші племена на території України, наслідували кімме
рійську культуру з усім різноманіттям її зв’язків і взає
мовпливів. Сарматські племена, що прийшли на землі 
України у І—II ст. нашої ери, також не створили своєї 
культури, а сприйняли скіфську.

Отже, з давніх-давен кожна нова хвиля переселень, 
вторгнень та інших переміщень народів по землях Укра
їни так чи інакше потрапляла у русло попередніх куль
тур, збагачувалась від них, привносячи відповідно свої 
елементи. Наступність розвитку соціумів, які існували 
на українських землях, свідчить про закономірність і в 
цілому послідовність етнокультурних процесів, що стали 
першоосновою формування майбутнього українського 
етносу. І ця першооснова, незважаючи на всі перипетії 
історії, розвивалась і збагачувалась і за готів, і за гунів, 
і за аварів, і за болгар, і за хозар, і за печенігів, навали 
яких послідовно протягом III—VIII століть нової ери 
накочувались на територію України.

Таким чином, на відміну від багатьох інших народів, 
що в процесі природнього історичного розвитку (пошук 
природнього середовища, війни, колонізації тощо) зму
шені були зазнавати значних міграцій, іноді тотальних 
переселень, що призводило до відриву від первісного ет- 
нічно-територіального коріння (або суттєвих видозмін, 
трансформацій, асиміляцій), доля давніх предків україн
ців склалася інакше. Починаючи ще з доби неоліту пере
селень автохтонних жителів з фатальними наслідками не 
сталося. І яких впиробувань, якого нищення вони не за
знавали протягом тисячоліть, все ж не кидали своєї пра
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батьківщини, а вплив зовнішніх, привнесених чинників 
залишався вторинним, ніколи не перемагав кореневої, 
природної основи.

Один з авторитетних вчених-археологів П. Курінний, 
підсумовуючи аналіз культури народів, що населяли те
риторію України у її переддержавну добу, зауважує: 
«Покоління людей виростали одно по одному. Над кра
єм пролітали хуртовини воєн, але покоління від поко
ління переймали здобутки попередніх надбань і переда
вали їх своїм нащадкам. Культурна тяглість на україн
ських землях не переривалась ніде, ніколи...»1. Тобто 
послідовна зміна культур (у самому широкому розумін
ні) на території майбутньої України складала з давніх 
часів етапи, щаблі формування та розвитку спільності, 
що поступово оформилася в українську.

Сьогодні більшість дослідників пов’язує час народ
ження українського етносу з появою і процвітанням пер
шої слов’янської держави — Київської Русі. Є й опо
ненти такої точки зору.

Незаперечно й те, що населення Київської Русі мало 
чіткі ознаки своєї етнічної приналежності: спільність 
мови, культури, території, походження, особливості пси
хічного складу і навіть єдину державу. Разом з тим су
часною етнографією та соціологією при визначенні ет
носу дедалі більшого значення надається психологічним 
факторам, особливо розрізненню спільнот за антитезою 
«ми—вони». Ця антитеза на рівні суспільної свідомості 
виявляється у звичаях, обрядах, моралі, праві, мові, ре
лігії, мистецтві тощо. Суто етнос і починається як свідо
ма спільність з цього протиставлення. Ми, українці, не 
такі як поляки, угорці, китайці, ми — інші. Ми — не кра
щі і не гірші за інші народи, ми — просто інші. Такі, які 
ми є. А вони такі, які вони є.

Чи було саме таке свідоме розрізнення між україн
цями і неукраїнцями за часів Київської Русі? Природньо, 
однозначну відповідь, яка б переконала абсолютно всіх, 
дати не можна. Але безперечно, що утворена у IX ст, в 
результаті тривалого розвитку східнослов’янських пле
мен Київська держава справила могутній вплив на ста
новлення української народності, її мови, звичаїв, пра
ва, економіки. І в цьому розумінні Київська Русь може 
вважатись першою українською державою. Але якщо 
подивитись на межі Київської Русі X століття, то поба
чимо, що до її складу входили не лише Київ, Чернігів, 
Переяслав та Галич — регіон, де формувалася україн
ська народність, але й Новгород, Володимир, Рязань,
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де жили зовсім інші племена, які не мали безпосеред
нього відношення до процесу формування української 
народності.

Не дивно, що в історіографії з давніх-давен точиться 
дискусія навколо історичної спадщини Київської Русі, 
навколо того, хто є її спадкоємцями. Російські історики 
у переважній більшості розглядали росіян як головних, 
а іноді навіть єдиних спадкоємців давдньоруської спад
щини на тій підставі, що саме росіяни — єдині з східних 
слов’ян створили у новітні часи свою державу. Найяс
кравішим представником цієї тенденції в російській іс
торіографії був М. Погодін, який обгрунтовував не лише 
державницькі права Росії на спадщину Київської Русі, 
а й етнічні. Основний аргумент тут полягав у тому, що 
населення, яке врятувалося після татаро-монгольської 
навали, переселилося на схід, на територію сучасної 
Росії.

Зі свого боку українські науковці, починаючи з 
М. Максимовича, з не меншою переконливістю і обгрун
тованістю доводили неспроможність такого підходу. 
М. Грушевський категорично заперечує «зазіхання» 
Московської Русі на всю давньоруську спадщину, право
наступником якої, за його визначенням, стала «україн- 
сько-руська народність». Адже саме вона створила в свій 
час Київську державу. М. Грушевський заперечував та
кож, що держава є вищим щаблем розвитку етносу. Іс
торію народу він пропонував вивчати як первісну щодо 
історії держави, а не навпаки, оскільки розвиток остан
ньої зумовлений економічними, культурними і національ
ними чинниками2. М. Грушевський вважав очевидним 
той факт, що Київська держава, її право, побут, куль
тура були творінням передусім українського народу3. 
Він цілком слушно вказував, що в поглядах М. Погоді- 
на перебільшується значення татаро-монгольської нава
ли на Київську Русь. Вона, звичайно, завдала величез
них збитків, але до справжнього запустіння не довела. 
Подібні і навіть більш тяжкі набіги місцеве населення 
знало й раніше. Проте, як тільки загроза проходила, 
вони повертались зі своїх сховищ і життя продовжува
лось. Навала татарської орди не була виключенням4.
І якщо вже й вважати державність засобом збереження 
київської спадщини, то, за Грушевським, більше підстав 
для цього не у Московської держави, а у Галицько-Во
линського князівства, а згодом у Великого князівства 
Литовського з їх впливовими українськими і білорусь
кими компонентами.
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За радянських часів було виробено компромісну кон
цепцію Київської Русі як колиски трьох братніх наро
дів — українського, російського та білоруського, які ут
ворились пізніше, після занепаду Київської держави. 
Згідно з цією концепцією Київська Русь була етнічно 
однорідною державою міфічного «давньоруського наро
ду», який мав одну культуру, звичаї, побут, економіку 
тощо. Як відмітив О. Субтельний, «теорія етнічної та 
культурної одноманітності Київської Русі створює вра
ження, що «давні русинці» — це немовби проекція у ми
нуле однорідного «радянського народу», запланованого 
на майбутнє» 5.

Київська держава не була етнічно однорідною. її на
селяли племена від яких пішли і українці (поляни, сі
веряни, дуліби, волиняни), і білоруси (драговичі, кри
вичі, полочани та радимичі), і великороси (словени, в’я
тичі) 6. Але провідну роль у становленні давньоруської 
держави відіграло Полянське Князівство з центром у 
Києві. Першим полянським князем літопис називає Кия. 
Він разом з братами Щеком і Хоривом та їх сестрою 
Либіддю заснували Київ. І хоча «Повість временних літ» 
як історичне джерело містить в собі багато суперечно
стей, співставлення її текстів з даними новітніх архео
логічних та історичних розвідок дає підстави для твер
дого висновку про те, що біля джерел давньоруської 
державності стояли саме праукраїнці — поляни. І тому 
Київська Русь — насамперед праукраїнська держава. 
Мешкали тут і інші племена, які згодом, після занепаду 
Київської Русі, утворили державне об’єднання з цент
ром у Москві. Москва запозичила у Києва чимало еле
ментів суспільно-економічного устрою та культури. Але 
це було саме запозичення, а не пряма спадкоємність, 
хоча б тому, що Московська держава в силу геополітич- 
них умов мала свою власну історію.

Чому ми стосовно Київської Русі вживаємо поняття 
«праукраїнська держава», а не «українська»? Переду
сім тому, що хоча процес етнічного та державного са
мовизначення народів тісно взаємозв’язані, вони все ж 
далеко не ідентичні. Київська Русь мала ознаки держа
ви — це безперечно, Безперечно й те, що український 
етнос у IX—XIII ст. знаходився у процесі активного 
формування. Але поки що немає достатніх підстав го
ворити про завершеність цього процесу, про доведення 
рівня самосвідомості українського етносу в той період до 
антитези «ми—вони», тобто до усвідомлення себе самих 
українцями, а не ким би то не було іншм. І подальша
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історія українського народу підтверджує незавершеність 
процесу формування національної самосвідомості у IX—
XIII ст.

Давньоруська держава стала важливим чинником і 
водночас була результатом розвитку українського етно
су. Не ототожнюючи історію народу з історією держа
ви, не можна не бачити тісного взаємозв’язку одного з 
другим і навіть більше того — неможливості етносу на 
певному етапі свого розвитку продовжувати його поза 
інститутом національної державності. З другого боку, 
рівень національної державності є певним свідченням, 
нехай і опосередкованим, рівня розвитку етносу і його 
національної свідомості. Під цим кутом зору історія дав
ньоруської держави цікава для нас як така, що тісно 
взаємопов’язана з історією формування українського 
народу, а провідні діячі цієї держави — як носії ідеї 
української, чи точніше праукраїнської державності.

Київська Русь не була достатньо централізованою 
державою з розгалуженим бюрократичним апаратом, 
відпрацьованою системою політичних стосунків і влади, 
ефективними правовими інституціями та іншими атрибу
тами державності у сучасному розумінні. Але не зва
жаючи на це вона все ж окреслила етнічну територію 
розвитку майбутньої української народності, яка фор
мувалась у межах давньоруської держави разом і поруч 
з майбутніми білоруською та великоруською, створила 
для цього достатньо сприятливі економічні та соціально- 
політичні умови.

Характерною особливістю процесу територіальної 
консолідації східних слов’ян є збіг етнічних рубежів 
розселення східних слов’ян і кордонів Київської Русі. 
У цьому зв’язку важливо відзначити: у межах єдиної, 
хоча й недостатньо централізованої держави, українсь
кий етнос, що формувався, мав свою визначену терито
рію. Це підтверджує проведений багатьма поколіннями 
істориків аналіз етноніма «Русь», який мав два значен
ня — широке, стосовно всіх східнослов’янських земель, 
що входили до давньоруської держави, і вузьке, яке сто
сувалося лише південної частини цих земель в районі 
Середнього Подніпров’я, де мешкали поляни, сіверяни й 
уличі. Саме ця група східнослов’янських племен і стано
вила «Русь» у вузькому розумінні цього слова. Провідна 
ж роль у цьому міжплеменному союзі належала поля
нам, які зараз визнані родоначальниками українського 
етносу. Не випадково у літописі вказувалось: «Поляне, 
яко ньіне зовоная Русь». Саме на полянських землях є
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найбільше гідронімів, пов’язаних з іменем «Русь» — 
Рось, Росава, Роставиця.

Отже, процес територіальної консолідації, визначен
ня, зміцнення, розширення меж Київської держави, за
початкований племенами, з яких формувався український 
етнос, на їх автохтонній території, об’єктивно сприяв роз
витку останнього. І об’єктивно дії і задуми носіїв дав
ньоруської державності, ким би вони не були за етніч
ною належністю, були спрямовані на розвиток україн
ського етносу через зміцнення меж його територіально
го мешкання. Про це дбали, зміцнюючи і розширюючи 
свою державу, всі київські князі.

В період від Олега (882 р.) до смерті Святослава 
(972 р.) йшла консолідація і швидке територіальне зро
стання давньоруської держави. Київські правителі під
порядкували собі «шлях із варягів у греки» по Дніпру, 
приборкали сусідні слов’янські племена, примусили сво
їх суперників, навіть таких могутніх, як Візантія, раху
ватись із своєю силою.

Час від князювання Володимира (980—1015 рр.) до 
князювання Ярослава Мудрого (1036—1054 рр.) харак
теризується територіальною стабілізацією на відміну від 
попереднього періоду бурхливого зростання і переходом 
до розв’язання внутрішніх кардинальних проблем дер
жави: розвитку економіки і культури, зміцнення законо- 
порядку і структури державного управління. Епохальна 
подія цього періоду — прийняття християнства, що до
корінно змінило всі аспекти життєдіяльності стародав
нього суспільства, опліднило ідеями християнства про
цес формування українського етносу.

На історичному етапі від смерті Ярослава Мудрого 
(1054 р.) до зруйнування Києва монголо-татарами 
(1240 р.) проходив занепад Київської держави внаслі
док економічного застою, наростання руйнівних чвар і 
суперечок між князями. Результатом цього стало ослаб
лення Києва і всієї держави, остаточного нищівного 
удару по якій завдала татаро-моногольська навала. Кі
нець Київської Русі як держави не став кінцем україн
ського народу, процес формування якого не припинився, 
а лише загальмувався. Та навіть і в період занепаду 
давньоруської держави ідея державності не втратила 
свого значення, а заклики до єдності і цілісності держа
ви лунали чи не найгучніше.

Отже, ідея державності, об’єктивно перш за все 
української (хоча суб’єктивно вона навряд чи усвідом
лювалась її носіями і провідниками саме як українсь
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ка), активно втілювалась у життя в період Київської 
Русі і панівною верхівкою суспільства, і широким зага
лом. Народжена як результат етногенезу східнослов’ян
ських племен, насамперед праукраїнських, давньорусь
ка держава сама стала запорукою їх подальшого роз
витку. В умовах активізації соціальних та економічних 
процесів, зміни первіснообщинного ладу феодальним, 
зміцнення торгівельних зв’язків дальший імпульс отри
мав процес становлення української мови як найважли
вішого засобу спілкування, основи кожного етнічного 
утворення. Вирішальна роль у її формуванні належала 
народним масам. А вже на основі народної мови і її 
діалектів розвинулась давньоруська літературна мова, 
яка мала істотні відмінності від народної діалектної і 
навряд чи може вважатися українською у сучасному 
розумінні.

Поступового поширення набуває термін «Україна». 
Вперше він був вжитий у Київському літописі 1187 року 
у значенні окраїна, прикордоння. Згодом же назва 
«Україна» стала звичною для характеристики всього 
велетенського регіону — Київщина, Переяславщина, 
Чернігівщина, Волинь, Поділля, Галичина, Закарпаття, 
Буковина.

Як і суспільства, що передували на території Укра
їни, давньоруська держава розвивалась у тісному вза
ємозв’язку із сусідніми народами. Шлях по Дніпру «від 
варяг у греки» сполучав Київську Русь з центрами ел- 
ліно-візантійської культури на півдні та країнами За
хідної Європи на півночі. Тісні економічні та культурні 
зв’язки підтримувались з Чехією, Польщею, Угорщиною, 
Кавказом, Середньою Азією, хазарами та арабами. 
Особливе значення для культури Русі мали взаємо
зв’язки з Візантією, вплив якої особливо посилився після 
запровадження християнства. Але формування україн
ського етносу, його матеріальної і духовної культури не 
зводилось до механічного наслідування іноземних, зо
крема візантійських, зразків. Навіть в архітектурі, де, 
мабуть, візантійський вплив відчувався найпомітніше, 
відбувалось н е ’просто копіювання, а творча переробка 
візантійського стилю відповідно до місцевих традицій. 
Писемність також з’явилась на Русі не після запровад
ження християнства, а набагато раніше, про що свід
чать договори з греками 911 та 944 рр., чисельні архео
логічні знахідки.

Природньо, що народ, який проживав на території, 
що з прадавніх часів постійно зв’язувала між собою
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культури Сходу і Заходу, Азії і Європи і зазнавав пер
манентних впливів, взаемозбагачень різних цивілізацій, 
запозичував кращі надбання не рівною мірою і не без 
розбору.

Саме в такому розумінні найвидатніший український 
історик М. Грушевський відстоював тезу, що «в порів
нянні з народом великоруським український являється 
народом західної культури — одним з найбільш багатих 
східними, орієнтальними впливами, але все-таки по 
всьому складу своєї культури й свого духу народом 
західним 7.

На користь даного висновку переконливо говорить і 
багато в чому природній характер процесу перейняття 
нашими предками релігії християнства, її досить швид
ке і повсюдне поширення.

Формування українського етносу з розпадом Київ
ської держави деякий час найбільше уособлювалось на 
землях Галицько-Волинського князівства. Воно було 
найбезпосереднішим спадкоємцем Київської держави. 
В ньому проживало майже 90 % населення, котре меш
кало тоді у нинішніх кордонах України. У культурному 
відношенні ці землі були своєрідним буфером між пра
вославним Сходом і католицьким Заходом, ареною за
пеклої боротьби між українцями і поляками. Ці обста
вини надавали процесу формування українського етно
су у цих землях особливої гостроти: з одного боку, при
скорюючи процес формування національної свідомості, 
а з другого — ускладнюючи його. Майже століття Га
лицько-Волинське князівство як осередок української 
державності, протидіючи захопленню західноукраїнсь
ких земель Польщею, сприяло етнічній консолідації 
українців, економічному та культурному визріванню 
українського етносу.

Та після занепаду Галицько-Волинського князівства 
починається відчутне гальмування етнічного визрівання 
української нації. На багато століть втрачається дер
жавність, а українці перестають бути панівним етносом 
на власній території і вимушені боротись за своє існу
вання як етнічної спільності. З іншого боку йшло під- 
лаштування частини українства (особливо його еліти) 
під чужоземних володарів. Але процес формування ук
раїнського етносу і за цих умов не припинявся. Більше 
того, така ситуація не була унікальною. Чимало наро
дів в процесі свого етнічного становлення пройшли етап 
чужоземного гноблення, яке або уповільнювало етнічне 
самовизначення через протидію панівного етносу, або
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прискорювало його через пробудження національної сві
домості в ході боротьби з чужинцями. В українській 
історії після Київської Русі залежно від конкретних 
умов обидві тенденції мали місце.

Говорячи про процес формування українського етно
су, треба врахувати, що до нас дійшли джерела, які до
кументально про нього свідчать, починаючи переважно 
з XIV ст., коли українська народність перебувала у сфе
рі політико-економічного впливу Великого князівства 
Литовського та Речі Посполитої. Тому чимало дослід
ників ведуть початок аналізу етнічного самовизначення 
українців не від Київської Русі, коли вони мали свою 
державність, а від XIV ст., коли вони її втратили і стали 
пригнобленою нацією. Зрозуміло, що така хронологія 
умовна і визначається насамперед специфікою джерел.

Однак ці джерела досить переконливо свідчать про 
відносну соціальну єдність українського етносу з XIV—
XVI ст. Етнічне українське «ми» виявилось у цей період 
у формах усвідомлення відмінності власної території, 
мови, релігії та права. Кожна з цих форм поставала не 
окремо, а у переплетенні: право на традиційній терито
рії розмовляти своєю мовою, виходячи із засад своєї ре
лігії; власна мова на традиційній території як засіб ві
росповідання і права; традиційне віровизначення на сво
їй території через свою мову, за своїм правом. Все це у 
комплексі на той час і було ознакою українського етно
су «ми». І всіляке зазіхання на кожен із цих складників 
з боку «вони» (поляки, литовці) наражалось на опір. Це 
стосується і спроб насильницького окатоличення і замі
ни української мови латинською. При цьому оборона 
етнічних прав провадилась спільно всіма верствами 
українського етносу. Завдяки цьому українцям вдалося 
відстояти і законодавчо закріпити складові свого етніч
ного «ми» на той період 8, значно просунутись по шляху, 
який вів до утворення нації.

Ситуація докорінно змінилася, коли послаблене вій
нами з татарами і Московським царством Велике кня
зівство Литовське опинилось на межі занепаду. Вихо
дом з цієї державної кризи стала польсько-литовська 
Люблінська унія 1569 року, згідно з якою було утворе
но Річ Посполиту. І хоча Велике князівство Литовське 
зберігало певну автономію у складі нової держави, всі 
українські землі, що раніше належали литовцям, відхо
дили до Польщі. Це означало втрату українцями тих 
політико-економічних привілеїв, які вони мали у Литві, 
втрату українськими князями та шляхтою того впливу,
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який вони справляли на суспільно-політичне, економічне 
та релігійне життя Великого князівства Литовського. 
Люблінська унія поставила під сумнів існування укра
їнського етносу як окремої спільності, хоча з точки зору 
території та населення українські землі складали основ
ну частину Речі Посполитої.

Розпочалася тотальна колонізація української знаті, 
яка, як і будь-яка середньовічна шляхта, була найбільш 
освіченою частиною суспільства, а отже і головним но
сієм ідеології етнічної самосвідомості. Як зазначав ви
датний історик С. Соловйов, західноруська аристократія 
почала слабнути в устремлінні своєму підтримувати ру
ську віру та народність, оскільки осередок її діяльності 
був не на Русі, а в Короні Польській, при дворі, в сена
ті; аристократія руська складала частину аристократії 
польської, інтереси руські були для неї провінційними 
інтересами, і тому вона скоро охолола до них як до ниж
чих за н е ї9. Внаслідок католицької експансії, провідни
ками якої були єзуїти, українська аристократія стала 
масово зрікатися віри батьків і приймати католицизм, а 
з ним польську мову і культуру. «Важко перебільши
ти,— вказує О. Субтельний,— ті серйозні наслідки, що 
їх мала для українців утрата власної еліти. В суспіль
ствах, що поклали початок сучасної Європи, з їхньою 
ієрархічною будовою, народ без знаті все одно, що тіло 
без голови. Це означало, що українці втратили клас, ко
трий звичайно здійснював політичне керівництво, ставив 
певні політичні цілі, сприяв культурі та освіті, підтриму
вав церкви й живив відчуття етнополітичної самобут
ності суспільства» 10. Як наслідок православ’я, україн
ська мова і культура стали атрибутами нижчих верств 
українського етносу, що, звичайно, уповільнювало про
цес його формування.

З другого боку, відхід українських земель Польській 
Короні відкрив український етнос, особливо його вер
хівку, позитивним впливам Заходу, проникненню на 
українські землі досягнень його духовної та матеріаль
ної культури. Так, водночас відбувалося гальмування 
розвитку українського етносу і об’єктивне опліднення 
цього процесу прогресивними новаціями Заходу. Але, на 
жаль, негативні наслідки польського гноблення набага
то переважали позитивні впливи. Економіка України 
повністю збочила у цей період у сільське господарство, 
міста й промисловість майже не розвивались, вкрай за
гострились соціальні суперечності між польською та по
лонізованою українською шляхтою, яка здобула все
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нові й нові привілеї, і селянством, що невпинно вкочува
лось у прірву зубожіння.

Негативні наслідки польського гноблення все гострі
ше й гостріше відчували на собі всі неполонізовані вер
стви населення: частина шляхти, селяни, городяни. При- 
родня реакція невдоволення колонізацією вилилась у 
відродження православ’я на українських землях, його 
активний захист. Провідну роль у цій справі відіграли 
українські магнати, що лишились вірними православ’ю. 
Першим з них був, безперечно, Констянтин Острозький. 
Його коштом була створена друкарня, ще у 1581 р. була 
видана перша повна Біблія слов’янською мовою, яка 
отримала назву Острозької. Значний внесок у справу 
відродження православ’я, піднесення самосвідомості 
українства зробила заснована 1580 р. Острозька акаде
мія, що наочно продемонструвала, на які здобутки дум
ки здатні українці. Осередки опору ополяченню, так зва
ні братства, які об’єднували українських торговців, ре
місників, дрібну шляхту та духовенство, почали виника
ти у містах. Велику турботу виявляли братства про 
шкільну справу й друкарство, спрямовуючи їх на про
будження самосвідомості українців. Випускники братсь
ких шкіл, виховані в дусі національних традицій і вод
ночас обізнані із західноєвропейськими науками, несли 
в народ не лише знання, а й почуття гідності! за свій ет
нос, непримиренності до загарбників, боронили релігійні 
традиції православ’я, що відрізняли українців від по
ляків.

Значного імпульсу процесу становлення етнічної са
мосвідомості українського народу надала Брестська унія 
(1596 р.) і та непримиренна ідейна боротьба, що роз
горнулася навколо неї. Брестська унія, як відомо, мала 
на меті об’єднання в Україні католицької і православної 
церкви. Проте в дійсності замість створення однієї єди
ної церкви фактично утворилося три: до православної і 
католицької додалась ще й уніатська. Унія і той напів- 
підпільний спосіб, яким її було укладено, викликали 
обурення більшості духовенства і віруючих. Опір унії 
був настільки сильним, що у 1632 р. польський уряд мав 
втрутитись у боротьбу між православними та уніатами, 
визнавши офіційно православну церкву, її майнові і ін
ші права. Саме в ході цієї запеклої боротьби, значною 
мірою визначивши її результат, чи не вперше за всю 
попередню історію України з’явилась плеяда діячів, що 
теоретично обгрунтували український етнос, його особ
ливості і цілі як окремої національної спільноти — на
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ції. Це і вже згадуваний Констянтин Острозький, і Іван 
Вишенський, і Мелетій і Герасим Смотрицькі, і Мар- 
ціан Бронєвський (Христофор Філарет), та інші.

Палким захисником рідної мови і віри виступає, на
приклад, Іван Вишенський (н. близько 1550 — п. після 
1620 р . ) — видатний український письменник-полеміст, 
високоосвічена людина свого часу. І. Вишенський, не 
мирячись з режимом, що встановила Річ Посполита на 
українських землях, змолоду став ченцем Афонського 
монастиря. Особливої активності набула його літератур
но-публіцистична діяльність після Брестської церковної 
унії. У своїх посланнях Афону, які мали поширення не 
лише серед духовенства, а й серед мирян, І. Вишенський 
викривав православних єпіскопів-зрадників, римсько- 
католицьке і уніатське духовенство, виступав проти по
католичення й ополячення українського народу. Широ
кого суспільного резонансу набули такі його твори, як 
«Посланіє к утекшим от православное веры єпископам», 
«Загадка философам латинським», «Краткословный от
вет Петру Скарзі». Чи не найголовнішим лейтмотивом 
полемічних послань І. Вишенського є утвердження і за
хист рідної мови і віри як базових підвалин етнічної 
спільності: «славянський язик перед Богом честнейший 
ест і от елінського і латинського»11, «род руській в пи
сьмі і науке славянського язика благодатю Криста бога 
сдержал» 12.

Однією з визначних постатей процесу становлення 
етнічної самосвідомості українського народу був митро
полит Петро Могила (1596—1647 рр.). Провідний укра
їнський релігійний діяч XVII ст. народився в сім’ї гос- 
господаря Волощини та Молдавії Симеона Могили, рід 
якого мав родинні зв’язки з найбагатшими магнатами 
Польщі: Вишневецькими, Потоцькими, Корецькими та 
ін. Здобувши грунтовну освіту спочатку у Львівській 
братській школі, а потім у ряді західно-європейських 
університетів, П. Могила міг би скласти собі блискучу 
військову або цивільну кар’єру, але він змолоду присвя
тив себе служінню православній церкві, яка на той час 
була не визнана польським урядом. У 1627 р. він оби
рається архимандритом Києво-Печерської лаври і з того 
часу бере активну участь в церковних соборах. Очолю
вав делегацію, яка мала на Конвенаційному, Елекцій- 
ному і Коронаційному Соймах 1632 р. вибороти легалі
зацію української православної церкви. З цим складним 
і нелегким завданням П. Могила впорався блискуче і 
тоді ж його було обрано на митрополита Київського.



Скориставшись цим відносним спокоєм, який настав 
після досягнення компромісу між уніатською і право
славною церквами, П. Могила починає серію реформ у 
православній церкві, що охопили всі сторони церковного 
і культурного життя, мали такий суспільний і духовний 
резонанс, що 14 років правління нового митрополита 
стали називати «Могилянською добою». Епохальним 
твором цієї доби, в укладенні якого брав велику участь 
П, Могила і який відомий під його іменем, не зважаючи 
на те, що головним автором був Ісая Трохимович-Коз- 
ловський, є катехизис «Православне Ісповідання Віри». 
У ньому вперше подані ісповідання православної церк
ви, очищені від чужих впливів, насамперед католицької 
і протестантської церков. Цей катехизис, затверджений 
1643 р. всіма православними патріархами, свідчив про 
піднесення православної церкви, що за умов польсько
го гноблення мало дуже важливе значення для підтри
мання духу і почуття національної гідності всіх право
славних українців. Не менше значення у справі станов
лення національної свідомості мав виданий П. Могилою 
1646 року «Требник», в якому є чимало відмінностей 
українського богослужіння від московського. Цей видат
ний твір базувався на масі українських звичаїв, спіль
них для православної і католицької церков. Згодом у 
східній церкві вони забулися, а в українській зберег
лися 13. Отже, захищаючи православ’я від католицизму, 
П. Могила не цурався запозичувати у західної церкви 
те, що не суперечило духу православ’я.

Але більше всього П. Могила зосередив свою діяль
ність на Київській колегії. Після вступу у сан митропо
лита він перетворив Київську братську школу на коле
гію, заснував ще одну школу у Вінниці. Мета київської 
колегії була переважно релігіозною: треба було підго
тувати когорту високоосвічених духовних осіб, рівно як 
і світських, які могли б свідомо доводити правоту пра
вославної церкви і за рівнем своєї освіти стати врівень з 
тими, проти кого їм належало боронити свою віру. Але 
в Польщі питання віри тісно пов’язувалось з питаннями 
національної належності: поняття «поляк» зливалось з 
поняттями «католик», а поняття «православний» з по
няттям «українець», або, як зазначав Костомаров, з по
няттям «руський». Ідеалом П. Могили був такий право
славний, який, зберігаючи свою віру і мову, водночас за 
рівнем освіти і цивілізованості стояв би врівень з поля
ками, що були панівною нацією Речі Посполитої.

На досягнення цього ідеалу і спрямовувалась систе
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ма освіти і виховання, запроваджена у Київській коле
гії. Колегія розподілялась на Дві конгрегації: вищу і 
нижчу. Нижча розподілялась на шість класів: фара, або 
аналогія, де вчили читанню та письму на трьох мовах: 
слов’янській, латинській та грецькій; інфіна — клас пер
вісних знань та відомостей; клас граматики та клас син- 
таксини: в обох цих класах навчали граматиці трьох за
значених мов, пояснювались та перекладались різні тво
ри, здійснювались практичні вправи у мовах, виклада
лись катехизис, арифметика, музика, нотний спів; клас 
поезії, де викладалась піїтика на слов’янській та латин
ській мовах; клас риторики, де вчили складанню про
мов. Вища конгрегація мала два класи. Перший клас — 
філософії, яка викладалась за Арістотелем у трьох під
розділах: логіка, фізика та метафізика; у цьому ж класі 
викладалась геометрія та астрономія. Другий клас, най
вищий — богослов’я, яке викладалось головним чином 
за системою Фоми Аквіната; в тому ж класі виклада
лась гомілетика і учні вчились складати проповіді.

Викладання всіх наук, виключаючи слов’янську гра
матику і православний катехизис, йшло на латинській 
мові. Учнів примушували не лише писати, а й постійне 
говорити на цій мові на вулиці і вдома. Тих, хто пору
шував ці правила, чекали суворі покарання. Такий по
рядок навіть викликав обурення простих віруючих і пі
дозру, що колегія не є православною. Адже у масовій 
свідомості православ’я асоціювалось з рідною мовою, а 
католицтво — з латинською. Але насправді то було не 
так. І перевага, яку віддавали в колегії латинській 
мові, у дійсності, виходячи з конкретних обставин часу 
і соціуму, була спрямована не на приниження рідної 
мови і віри, а на їх піднесення. Адже українці, що на
вчались в колегії, жили під польським правлінням і го
тувались до життя у суспільстві, де панувала уява, що 
латинська мова е чи не найголовнішою ознакою освіти 
і цивілізованості. Під впливом ієзуїтів українці вже за 
свою національність підлягали презирству з боку поля
ків, що сприяло переходу місцевої шляхти у католицтво 
і відмові від своєї етнічної належності. Саме щоб про
тидіяти цій тенденції, необхідно було українцям, що 
зберегли свою віру і народність, засвоїти ті ознаки і вла
стивості, які за тогочасними поняттями надавали право 
на повагу, гідну освіченої людини. Інакше захистити на 
вищому рівні рідну мову і віру у тогочасному польсько
му суспільстві було просто неможливо14. Таким чином, 
враховуючи об’єктивні реалії, виявляючи водночас і
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твердість у досягненні своїх цілей, П. Могила вихову
вав покоління інтелектуальних захисників рідної віри і 
мови у польському суспільстві.

Але, як влучно зазначив М. Костомаров, всі плани 
П. Могили рано чи пізно були б порушені, якби слідом 
не піднявся південноруський народ проти Польщі під 
стягами Б. Хмельницького 15. Для того ж, щоб він під
нявся, однієї колегіально-культурницької роботи, хоча 
вона й була важливим компонентом формування і вияву 
національної свідомості, було недостатньо. Потрібна 
була соціальна рушійна сила, яка б, сприймаючи пер
шою національні ідеї, піднялась на боротьбу з інозем
ними гнобителями і повела за собою весь народ. І така 
сила у XVI ст. з’явилася. Це було козацтво.

Поява козаків відноситься на кінець XV ст., а їх пе
ретворення на більш-менш масове явище припадає на 
середину XVI ст., коли їх чисельність значно зросла у 
зв’язку з поширенням закріпачення селян. Первісно ко
зацтво складалось перважно з селян-втікачів, а також 
міщан, збіднілих шляхтичів та представників інших 
верств населення. За національним складом придніпров
ське козацтво було у більшості своїй українським. 
Тоді ж починається і організаційне оформлення коза
цтва у процесі спільної господарської і військової діяль
ності.

Першими ватажками козаків були українські магна
ти, що зберегли вірність православ’ю і своєму народові. 
До найвизначніших з них належав староста Дмитро 
Байда / Вишневецький, життя і діяльність якого оповиті 
народними легендами. Саме він у середині XVI ст. засну
вав Запорізьку Січ — Мекку козацтва і українства вза
галі. З цієї пори можна говорити про появу у тодішній 
Речі Посполитій нової соціальної спільності — козацт
ва, яку об’єднували не стільки спільні інтереси, а й ет
нічні ознаки, які спочатку ще чітко козацтвом не усві
домлювались. Тому перші козацькі повстання мали 
перш за все становий характер і спрямовані були на за
хист групових прав цього нового, шляхетно-буржуазного 
за своїм змістом прошарку суспільства.

Таким було повстання 1591 р. під проводом Кришто- 
фа Косинського, який отримав від короля за свою служ
бу землі, що їх відразу ж привласнив магнат Януш 
Острозький. К. Косинський напав зі своїми козаками на 
маєтки Острозького. З цієї майже приватної сутички 
вибухнуло повстання, що охопило Волинь, Брацлавщи- 
ну, Київщину. Але вже наступне велике повстання, що
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спалахнуло через кілька років (1595—1596) під прово
дом Северина Наливайка та Григорія Лободи, мало вже 
не лише соціальне, а й етнічне забарвлення і проходило 
під гаслами, спрямованими проти католицизму і уніат
ства, на підтримку рідної православної віри.

Всі наступні виступи козацтва відбувалися майже за 
одним і тим же сценарієм: утиск прав і вольностей ко
зацьких, виступ козаків, їх підтримка з боку селян і мі
щан і боротьба за батьківську віру і вольності; після 
перших успіхів з’являється коронне військо, завдає пов
станцям поразки і починається з’ясування стосунків з 
владою, в результаті якого дещо отримують козаки і мі
щани, а селяни лишаються при своїх вимогах і праг
неннях, тобто не виборюють нічого. Але у цьому сцена
рії вже вимальовується структура соціального альянсу 
козаків, міщан і селян, у якому православне духовенство 
виступає за ідеолога, спираючись на військову та еко
номічну силу козаків та міщан. Тобто можна говорити 
про те, що з появою на соціальній арені козацтва ідей- 
но-теоретичне протиборство між поляками і українця
ми, яке точилось у побутовій і релігійній сферах, вили
лось у збройне протистояння за загальнонаціональні ін
тереси, тобто піднялось на вищий щабель свого розвит
ку 16.

Визначний внесок у розвиток цієї прогресивної для 
розвитку українського етносу тенденції зробив гетьман 
Петро Сагайдачний (р. н. невідомий — 20. IV. 1622). 
Саме він, розглядаючи козацтво як рушійну силу укра
їнського суспільства в цілому, зробив важливий крок 
щодо об’єднання військової та економічної сили козацт
ва з політично слабкою церковною верхівкою України. 
У 1620 р. за ініціативою П. Сагайдачного все військо 
Запорізьке вступило до Київського братства, щоб про
демонструвати свою підтримку ідеології православ’я і 
українства.

Враховуючи, що козацтво являло собою досить міц
ний в економічному і соціальному відношенні прошарок 
середньої та дрібної української шляхти, яка виникла 
на національному грунті внаслідок колонізації вільних 
земель і була якнайтісніше зв’язана з соціальними вер
ствами населення, зберегла стійкі ознаки українського 
етносу, легко зрозуміти, яке непересічне значення для 
формування українського етносу мала підтримка коза
цтвом процесів ідеологічного становлення української 
нації.
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Козаки, незважаючи на всі наявні станові ознаки, 
були достатньо відкритою соціальною групою, особли
во для міщанства і селян, з кола яких вони черпали під
могу у випадках військових дій. Економічні зв’язки ко
зацтва з цими верствами населення також були вельми 
щільними і конструктивними. Все це створювало коза
цтву імідж соціальної сили, яка здатна відстоювати за
гальнонаціональні інтереси України і українців. А це, в 
свою чергу, спричинило до дальшої соціальної консолі
дації етносу славного козацтва і ідей православ’я, за
хисником яких воно виступало.

Характерно, що за часів польського поневолення, а 
тим більше козаччини дедалі поширювалось застосуван
ня назви «українці» щодо наших прабатьків. І набувало 
воно не лише територіально-етнічного, а й досить вираз
ного політично-державного змісту. «За польських ча
сів,— відзначав М. Грушевський,— Україною прозива
лося ціле наше українське Подніпров’я, тому що се були 
крайні землі, за котрими починалися степи, де ходили 
татари. Але на сій Україні тоді стало гуртуватися все, 
що було живішого і сміливішого між нашим народом. 
Запанувало тут козацтво і до нього пішло все, що гор
нулося до волі, до рівності і хотіло кращої долі своєму 
народові. Коли ся Україна звела свої війни з польським 
панством і виграла свою боротьбу за Богдана Хмель
ницького, стала вона головно, центром, представницею 
цілої Української землі від Карпат і до Дону, і під 
Україною стали розуміти не тільки козацькі сторони, а 
весь український народ 17».

Отже, на середину XVII ст. великий, драматичний і 
довготривалий процес формування українського етносу 
на споконвічних землях України підійшов до нового ета
пу, підготовленого ідеологічно та економічно,— етапу 
безпосередньої загальнонаціональної боротьби за 
державне самовизначення на автохтонній для нього те
риторії, боротьби, яка проходила у різних формах і роз
тягнеться ще на три з половиною століття. Ця боротьба 
народить своїх нових героїв, які, творчо використовую
чи спадок своїх попередників, стануть ідеологами і ру
шіями тих історичних процесів, котрі у підсумку при
вели нас сьогодні до державно незалежної України, від
родження якої відбувається на наших очах і з нашою 
участю. Віддамо ж належне тим, хто стояв у витоків.
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пол ітик , воїн, д ерж авот ворец ь
(Богдан Хмельницький)

Основоположник історичної персоналістики Плутарх 
вчив дивитися в історію, як у дзеркало. Мудрий грек ро
зумів: у цьому дзеркалі можна побачити не тільки геро
їв минулого, але й самих себе. У кожного покоління свої 
пристрасті й уподобання, свої уявлення про добро і зло. 
Чи не тому такою зрадливою буває посмертна доля на
віть визнаних у віках героїв?

Заглядаючи сьогодні у примхливе дзеркало українсь
кої історії, мусимо констатувати: у ньому дещо потьмя
нів образ людини, що стала уособленням національного 
духу — уславленого за життя і після смерті Богдана 
Хмельницького. Скільки поколінь істориків, літераторів, 
публіцистів віддавали данину поваги і пошани безстраш
ному воїну, мудрому державному діячу, вправному ди
пломату! А в наш час не бракує спроб зобразити вождя

25



визвольної війни у вигляді запамороченого оковитою 
нездари, що «пропив Україну». Деякі політики втішали 
самолюбство скасуванням рішень Переяславської ради, а 
вандали тим часом плюндрували пам’ятники.

Немає нічого простішого, ніж переписати заново якісь 
сторінки власної історії, змінивши плюси на мінуси. Про
те це заняття безплідне. Історія не має зворотнього ходу, 
вона така, яка є, і ніякі акти скасування нічого в ній не 
змінять. Та й чи можна судити діячів минулого за сучас
ними мірками, з позицій нинішньої моралі? Вчинки ге
роїв і пророків диктує епоха.

Щоб зрозуміти Богдана Хмельницького, хід його ду
мок, напрям його дипломатії, треба перенестися на три 
з половиною століття назад, відчути пульс життя і боро
тьби поневоленого народу, пройнятися його болями й на
діями. Історія виявилася вкрай немилосердною до насе
лення Подніпров’я, якому з давніх-давен судилося бути 
форпостом на межі зіткнення двох світів — середньовіч
ної європейської цивілізації і кочового варварства. По
стійні набіги кочівників, страшне монголо-татарське 
ярмо, незлагоди і чвари князів — все це вщент зруйну
вало могутню колись Київську Русь. Українські землі у
XIV ст. потрапили під владу Великого князівства Литов
ського, а згодом, через два століття, увійшли до складу 
Польщі, з якою Литва уклала унію. Це означало жор
стоке національне поневолення й окатоличення, яке спо
лучалося із визиском і гнобленням головної продуктив
ної сили — селянства.

Життя, сповнене пригод і небезпек, формувало тип 
людини-воїна; якостями, що найбільше цінувалися, були 
витривалість і волелюбність. На посилення панщини се
ляни відповідали втечами у понизов’я Дніпра. Саме тут, 
у степах, які раз у раз зазнавали спустошливих татар
ських нападів, формувалося українське козацтво. Рух
ливих, вправних, відчайдушних козаків охоче брали собі 
на службу польські королі, поставлені перед необхідніс
тю постійно відбиватися від татарських набігів. Навряд 
чи вони усвідомлювали, скільки нових проблем створить 
козацький «реєстр». Адже ним, як влучно зауважив 
М. С. Грушевський, узаконювалася ідея козацького іму
нітету, його незалежності від усякої урядової чи помі
щицької влади. Матеріалізована в такий спосіб ідея сво
боди здійснила справжній переворот у суспільних відно
синах: «українське свавілля» стало важливим чинником 
політичного життя Речі Посполитої.

Поступово козацтво перетворювалося у привілейова
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ну військову верству, яка користувалася певною автоно
мією в галузі управління, судочинства, зовнішніх зносин. 
Внутрішня нестабільність Речі Посполитої, що букваль
но роздиралася магнатськими чварами і непомірними 
шляхетськими претензіями, створювала для козацтва 
унікальну можливість побудови власної політичної 
структури, заснованої на принципах виборності усіх уря
довців — від сотників до гетьманів. Вплив козацтва при
множувала його наполеглива боротьба проти католиць
кої експансії. Твердо виступивши проти укладеної у 
1596 р. церковної унії православних і католиків, козаки 
взяли активну участь у відновленні православної ієрархії. 
Усвідомивши себе силою, вони укладають протипольські 
угоди з кримським ханом, входять у зносини з російсь
ким урядом. Варто підкреслити: все це було задовго до 
того, як на політичній арені з’явився чигиринський сот
ник Хмельницький.

Що ж саме зробило Богдана Хмельницького політи
ком, якому судилося відкрити нову епоху в історії Укра
їни? В усякому разі, не тільки особисті кривди й образи, 
про які чимало написано його біографами. Хоча про 
життя Богдана-Зиновія до 1648 р. збереглося не так 
вже й багато відомостей, вони свідчать про незаперечну 
обдарованість цієї людини, яка дістала до того ж непо
гану освіту — майбутній гетьман після навчання в укра
їнській школі був слухачем єзуїтського колегіуму у 
Львові, вільно володів латинською мовою. Мужності, 
витривалості вчився у батька, який загинув 1620 р. у 
битві з турками під Цецорою. У цій битві Богдан бився 
поруч з батьком і потрапив у полон; два роки страшної 
турецької неволі додали життєвого досвіду. З польсь
ких джерел відомо про причетність Хмельницького до 
козацько-селянських повстань 30-х років XVII ст.

Як військовий писар Запорізького війська Богдан 
займався не лише питаннями обліку та військовими до
кументами, але й виконував серйозні дипломатичні до
ручення. Однак після придушення повстання 1637— 
1638 рр. польський уряд запровадив «ординацію», якою 
різко обмежив самоврядування реєстрового війська. По
саду військового писаря було скасовано, і Хмельниць
кий мусив задовольнитися більш ніж скромною рол
лю — став одним з десятьох чигиринських сотників.

Цікава й малодосліджена сторінка в біографії 
Хмельницького пов’язана із Францією. У 1644 р. фран
цузький посол при польському королі граф де Брежі, 
повідомляючи кардинала Мазаріні про можливість ви
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користання запорожців на французькій службі, заува
жив: «є нині дуже здібний полководець, Хмельницький, 
його тут при дворі поважають». Наступного року Бог
дан побував у Парижі; його переговори про умови ви
користання козаків у військових діях на боці Франції 
виявилися успішними. Невдовзі понад 2 тис. козаків 
брали участь у війні Франції проти іспанців за Фланд
рію, уславившись перемогою над п’ятитисячною зало
гою Дюнкерка.

Згадка де Брежі про те, що Хмельницького поважа
ють при польському дворі, не була перебільшенням. Ко
роль Владислав IV і справді виявляв особливу прихиль
ність до чигиринського сотника. Готуючись до війни з 
Туреччиною (хоча сейм різко висловився проти неї), він 
не тільки втаємничив Богдана у свої плани, але й при
значив його гетьманом козаків у проектованому мор
ському поході. Через канцлера Ю. Осолінського він на
віть прислав йому прапор і булаву. Від булави Хмель
ницький відмовився, але, ймовірно, взяв гроші, асигно
вані королем на підготовку до війни.

Зрозуміло, яким ударом по самолюбству вже немо
лодої, заслуженої людини стали особисті кривди, завда
ні йому польськими магнатами Конецпольськими. Роз
грабований хутір, жорстоко побитий син змусили Богда- 
на-Зиновія всерйоз замислитися над цілковитим без
прав’ям козаків у Речі Посполитій. Ніхто, навіть сам 
король, не в змозі був поставити на місце дрібного 
шляхтича Чаплинського — виконавця злої волі батька і 
сина Конєцпольських. Прагнення помститися кривдни
кам грунтувалося на усвідомленому протесті Хмельниць
кого проти приниженого рабського становища українців 
у магнатсько-шляхетській польській державі.

На що сподівався, про що мріяв чигиринський сот
ник, наважившись кинути виклик могутній Речі Поспо
литій? Відповісти на це запитання допомагає унікальне 
джерело — книга очевидця й сучасника подій, польсь
кого дипломата Самійла Грондського «Козацько-поль
ська війна». Зі слів сподвижника Богдана Івана Вигов- 
ського Грондський записав хід «наради в діброві», яка 
відбулася поблизу Чигирина восени 1647 р. Там вперше 
Хмельницький виклав старшині свої політичні плани. 
Треба віддати йому належне: обстановку, що склалася 
на той час, він проаналізував зі знанням справи. Мо
мент для повстання сприятливий, вважав Хмельницький, 
козаки готові взятися за зброю, а у польській правля
чій верхівці виявилися гострі незгоди. Старшина вага
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лася — адже так багато польського війська розміщено 
на Україні. І тоді Богдан виклав на стіл головний козир: 
розрахунок на те, що Москва «може з’єднатися з нами». 
Втім, тут же він заперечив сам собі, зауваживши, що, 
ослаблена поразкою у недавній війні з Польщею, Росія 
«навряд чи зможе вступитися за нас».

Більш реально було дістати допомогу від кримського 
хана. Хмельницький запропонував обрати послів до хана 
і через них ознайомити татар із намірами польського 
короля здійснити похід на Крим. Цю пропозицію стар
шина підтримала.

Про нараду в діброві один з присутніх на ній негайно 
повідомив польську адміністрацію. Хмельницького 
арештували в Бужині, а щоб не вбивати в тюрмі, вирі
шили інсценувати звільнення на поруки. Попередже
ний друзями про те, що йому загрожує смерть, Хмель
ницький з сином Тимошем та кількома сотнями вірних 
йому реєстрових козаків вирушив на Запорожжя. Пе
ремога над розміщеним там урядовим гарнізоном була 
здобута майже без бою. Січ стала головним осередком 
підготовки до повстання. Тут 19 квітня 1648 р. Богдана 
Хмельницького проголосили гетьманом.

Те, що відбувалося на Україні наступні шість років, 
вписувалося в контекст серйозних суспільно-політичних 
потрясінь, якими була охоплена в середині XVII ст. 
майже вся Європа. В надрах феодального ладу почали 
формуватися буржуазні відносини; в українському су
спільстві виразником буржуазної тенденції виступало, 
з одного боку, козацтво, а з другого — спауперизовані 
елементи села, змушені працювати за наймом. Проте 
своєрідність подій на Україні полягала в тому, що анти
феодальна за своїм змістом війна була водночас націо
нальною революцією, боротьбою за власну державність.

Звертаючись до народу з універсалами і «заклични
ми листами», Хмельницький звав у свій табір кожного, 
хто міг тримати в руках зброю. Звиклий з дитинства до 
небезпеки український селянин охоче сідлав коня і виру* 
шав у похід, миттєво перетворюючись у козака. Корон
ний гетьман Польщі Микола Потоцький у березні 1648 р. 
у паніці писав королю: «Шкідливий вогонь так спалах
нув, що не було такого села, такого містечка, в якому б 
не закликали до сваволі і не зазіхали на життя й майно 
своїх панів і державців». Все це невдовзі вилилося у по
головне винищення шляхтичів, католиків, євреїв-оренда- 
рів.

Чи були всі ці жертви на совісті гетьмана? Потоць-
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кий, безумовно, мав рацію, коли писав, що вогонь пов
стання запалила «одна бунтівлива голова». Але коли 
війна охопила всю Україну, Хмельницький уже змуше
ний був іти в фарватері стихії. О. Єфименко була неда
леко від істини, зауваживши, що гетьман «міг керувати 
подіями не більше того, ніж може управляти рульовий 
човном, що зноситься могутньою течією» 1. І якщо йому 
все ж вдавалося тримати ситуацію під контролем, то 
тільки завдяки винятковим організаторським здібнос
тям, все долаючій енергії, вірі у кінцевий успіх справи. 
На фоні непересічної особистості гетьмана блідли фігу
ри його найближчих сподвижників — Федора Вишняка і 
Івана Черняти, Філона Джалалія і Максима Кривоноса, 
Івана Богуна і Данила Нечая. Хоч були це люди неаби
яких здібностей і великої особистої мужності.

Сьогоднішньому читачеві нелегко зрозуміти, як в 
умовах середини XVII ст. забезпечувався майже миттє
вий зв’язок між розкиданими по всій Україні козацьки
ми залогами, якими аргументами оперували посланці 
Хмельницького, щоб спонукати селянина лишати домів
ку і йти назустріч зрадливій долі. А втім і тут варто 
віддати належне Богданові, який умів лаконічно і до
хідливо пояснювати свої цілі. Визвольна війна почала
ся під гаслами боротьби за політичну і ідейну незалеж
ність від Польщі — «за вольности свої, криваве заслу- 
жоние» і за віру «старожитну гречеську». (^формулював
ши саме так свою програму у першому листі до росій
ського царя, Хмельницький виявив себе як непоганий 
психолог — адже на грунті «вольностей», які кожна су
спільна верства розуміла по-своєму, легко було згурту
вати різні суспільні сили — козаків, селян, міщан, а за
хист віри піднімав на боротьбу і православне духовен
ство.

У своїх листах-універсалах Хмельницький писав про 
те, що «ридання всієї України голосами небо проби
ває» і що через польсько-магнатські утиски «Україна 
наша і слава і божі доми мусили б загинути». Йшлося, 
отже, про порятунок України, її виживання, і Хмель
ницький вмів знаходити потрібні слова, щоб донести до 
різних суспільних прошарків відчуття грізної небезпеки. 
Цікаво зауважити, що, виступаючи в ролі народного ва
тажка, він не уник спокуси прикритися королівськими 
«привілеями». Як дещо пізніше Разін і Пугачов, Богдан 
спочатку удавав, що діє з волі короля, і намагався під
твердити це грамотою Владислава IV про участь коза
ків у війні з Туреччиною.
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Щоб приборкати «козацьку сваволю», польський 
уряд рушив на Україну велику армію. Доля її вияви
лась плачевною — у битвах під Жовтими Водами і Кор
сунем поляки зазнали нищівної поразки, обидва геть
мани — Потоцький і Калиновський потрапили у полон. 
З приводу цих перемог брацлавський воєвода Адам Ки
сіль писав: «Декілька тисяч козаків (о нещасна година) 
знищили наше військо і гетьманів: що ж думати, як буде 
сто тисяч і вдвоє стільки? Це вже справа не з тою Русью, 
що тільки з луками і рогатинами до бою ставала, але з 
могутнім вогненним військом».

Кисіль не помилився у своїх передбаченнях: логікою 
боротьби у визвольний рух виявилися втягнутими най- 
ширші селянські верстви. Вийшовши із Запорожжя з 4—
5 тисячами козаків, Хмельницький через чотири місяці 
зібрав під своїми прапорами 360 тис. повстанців. Якщо 
навіть припустити, слідом за І. П. Крип’якевичем, що 
серед них боєздатних було всього 60 тис. чол 2, то і в та
кому складі армія Хмельницького значно перевершува
ла армії західноєвропейських полководців на театрі 
Тридцятилітньої війни. Якби гетьман повів її на Варша
ву, навряд чи Річ Посполита, ослаблена безкоролів’ям, 
змогла б устояти.

Проте, піднятий на гребінь могутньої хвилі народ
ного руху, Богдан не зразу усвідомив політичну вагу 
своїх перемог і ті можливості, як вони відкривали. Схо
же, він не збагнув головного: тільки наступальна стра
тегія забезпечує успіх. Як і до початку повстання, геть
ман не допускав можливості боротьби з могутньою Річ
чю Посполитою на рівних. Тому уперто шукав союзни
ків, віддаючи явну перевагу Росії.

Починаючи з червня 1648 р., Хмельницький неоднора
зово звертався до російського царя Олексія Михайлови
ча і прикордонних російських воєвод з пропозицією про 
спільний виступ проти Польщі. Він був буквально одер
жимий ідеєю побачити на престолі Речі Посполитої пра
вославного короля. Був чомусь упевнений: російський 
цар не встоїть перед спокусою взяти реванш за недавні 
поразки у Смоленській війні, скориставшись військовою 
силою Війська Запорозького і всієї України. Результа
том спільного походу, на його думку, могла б стати не 
тільки ліквідація католицького засилля, а й відновлен
ня єдності Русі, втраченої в глибині століть.

З позицій сьогоднішнього дня цей задум слід оціни
ти як політично сміливий, але в умовах кінця 40-х ро
ків — як нереалістичний. І не тільки тому, що Росія не
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відчувала себе досить сильною, щоб боротися за поль
ську корону. Все було значно прозаїчніше — російський 
самодержець, який щойно ледве справився з повстан
ням у Москві, не мав наміру підтримувати «бунтівника». 
Ріки крові, вже пролиті з обох боків на Україні, як і 
союз Хмельницького з татарами, що постійно загрожу
вали південним кордонам Російської держави — все це 
не додавало рішучості «тишайшему» царю. До того ж і 
польська дипломатія не дрімала. Впливовий магнат 
І. Вишневецький, який люто мстився повстанцям, поши
рював серед росіян чутки, ніби Хмельницький виношує 
плани антирссійського походу.

Відповіді від царя на свої перші звертання гетьман 
не дістав. Коли ж козаки перехопили підряд трьох цар
ських посланців до поляків, його нерви не витримали: 
від чемних прохань перейшов до погроз. «Легче нам, 
колько бившимися меж собою, помиритися, а помирив
ся, на вас поворотиться, что за измену вашу бог вас по- 
губит»,— писав Богдан у листі до путивльського воєводи
Н. Плещєєва. А втім, це була, мабуть, миттєва реакція, 
оскільки через п’ять днів у листі до хотмиського воєводи 
С. Волховського гетьман знову пропонував росіянам 
спільний похід проти поляків.

Що ж стояло за ідеєю спільного походу — бажання 
Хмельницького вивести Україну з-під влади Польщі і 
підпорядкувати її Росії чи його намір зберегти козаць
ку автономію у складі Польщі, реформованої за допо
могою нового монарха — православного царя? Протя
гом багатьох років це питання радянською історіогра
фією навіть не ставилося: однозначно вважалося, що 
визвольна війна велася заради відриву України від 
Польщі і її возз’єднання з Росією. Нині спостерігається 
своєрідна реанімація підходів до цієї проблеми заснов
ника державницького напряму в українській історіогра
фії В. Липинського. За Липинським, гетьман запорожців 
на початку повстання був у полоні ідеї реформування 
польської державної системи шляхом посилення монар
хічної влади. Розраховуючи обмежити в такий спосіб 
магнатсько-шляхетську сваволю, Хмельницький виношу
вав план посадити на польський престол некатолика і 
цим різко поліпшити становище православних у Речі 
Посполитій. Що ж до становища України в такій ре
формованій державі, то на цьому етапі він задовольняв
ся ідеєю козацького автономізму.

Важко беззастережно погодитися і з тією і з іншою 
точкою зору. Здається, вони обидві дещо перебільшують
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роль свідомого начала у подіях визвольної війни. Нав
ряд чи у Хмельницького на початку повстання був чіт
ко окреслений план дій, особливо у тому, що стосувало
ся зовнішніх орієнтацій. Знаючи історію України «от 
Володимирова святаго крещения» і гостро відчуваючи 
приниженість її становища у шляхетській Речі Поспо
литій, Богдан у той час ще не припускав думки про мож
ливість самостійної української державності. Заради 
звільнення від католицького ярма ладен був підпоряд
кувати Україну Росії або Туреччині. Мабуть, не стано
вив для нього значної цінності і той республіканський за 
своєю суттю устрій, який вибороли для себе запорожці. 
Адже як розумний політик Хмельницький не міг не 
усвідомлювати: незалежно від того, під чиєю владою 
перебуватиме Україна — Варшави, Стамбула чи Моск
ви, на республіканських тенденціях в її устрої доведеть
ся ставити крапку.

А втім, було б несправедливо вимагати від людини 
середини XVII ст. політичної непогрішимості. Закони 
війни, які обумовлювали настрій навіть найбільш дале
коглядних серед народних ватажків, диктували лінію по
ведінки, розраховану на пошук союзника, а ще краще — 
могутнього сюзерена. Спочатку Хмельницький з огляду 
на слабкість козацької кінноти робив ставку на крим
ського хана. Досить дивні відносини козаків з Бахчиса
раєм, з яким вони то воювали, то укладали політичні 
угоди, завдяки Хмельницькому набули виразно окрес
лених рис військового союзу. У 1648 році цей союз за
безпечив ефективну участь татар у принаймні трьох ве
ликих битвах козаків з поляками. Але в наступні роки 
хан неодноразово зраджував повстанців, ставав на за
ваді їхнім намірам.

Слабкі місця в політичній стратегії Хмельницького 
випливали із тодішнього національного світосприймання 
українців. Довгі роки рабської неволі наклали відбиток 
на їхній менталітет, на шкалу ціннісних орієнтацій. Під
нісшись високо над своїм середовищем, Хмельницький 
все ж був не здатен підняти руку на станові привілеї як 
такі. Не уявляючи собі іншого суспільного ладу, ніж той, 
що панував у Польщі, він своє завдання вбачав насам
перед у тому, щоб урівняти козацьку старшину у правах 
з польською шляхтою і добитися для православ’я тих 
самих привілеїв, якими користувалися католики.

Чи не тому Богдан, від одного імені якого здрига
лися серця можновладців, протягом кількох місяців вів 
безплідні переговори з польською адміністрацією? Мож-
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ливо, на його позицію справили вплив повідомлення ко
зацьких розвідників про звернення польського уряду по 
допомогу до французького короля і бранденбурзькргр 
курфюрста. Навіть нова велика перемога під П и ля в ц й- 
ми не спонукала гетьмана відмовитися від вичікувальної 
тактики. Діставши викуп від Львова, Хмельницький мі
сяць простояв перед Замостям, чекаючи, чим заверши
ться кампанія боротьби за польський престол. Підтри
муючи Яна Казіміра, Хмельницький, очевидно, ще спо
дівався, що сильний король приборкає шляхту і україн
сько-польський конфлікт буде врегульовано мирним 
шляхом. В усякому разі свою підтримку королевича 
Богдан обумовив настійною вимогою, «щоб вже більше 
не було тих побічних короликів..., щоб ваша королівська 
милість зволив бути самодержцем, які і інші королі».

Обраний королем, Ян Казімір «проковтнув» образу 
і обіцяв Хмельницькому домогтися становища, щоб «ко
заки не мали над собою багато панів». Водночас він 
зажадав, щоб гетьман повернувся у Київ і чекав коро
лівських комісарів для переговорів про умови миру. 
У Києві Хмельницького зустрічали як тріумфатора, як 
«нового Мойсея», що звільнив Україну від неволі. Єру
салимський патріарх Паїсій вітав його як «світлішого 
князя». Місто салютувало переможцю гарматними по
стрілами.

Очевидно, під впливом цієї зустрічі, а також розмов 
з патріархом, який виявив бажання бути посередником 
між ним і російським урядом, Богдан подолав таки 
комплекс невпевненості. В його уяві нарешті з’являєть
ся образ незалежної України, а в промовах — ідея єд
ності України в її етнографічних межах. «Важко без 
хвилювання,— писав М. С. Грушевський,— стежити за 
піднесенням політичної і суспільної думки у цієї тала
новитої людини, яка уособлювала в собі сучасне йому 
українське суспільство, весь український народ, що не
сподівано вирвався з вікових пут політичного, економіч
ного і соціального гноблення, з захопленням і сум’яттям 
спостерігав за видноколами, які перед ним розгортали
ся, і відкривав в них можливість зовсім інших, немисли
мих перед тим суспільних політичних відносин»3.

Польська мирна комісія, що прибула до Переяслава 
на переговори з Хмельницьким, зустріла в його особі 
упевненого в собі, твердого політика, який не хотів біль
ше бути васалом польського короля. Він не крився із 
своїми цілями й намірами («визволю з лядської неволі 
народ руський увесь», «поможе мені в цьому вся чернь.
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по Люблін, по Краків», потопчу так, що будете під 
ногами моїми»). Називаючи себе «єдиновладцем», «са
модержцем руським», Хмельницький чітко окреслив 
тй£жі свого князівства («по Львів, Холм і Галич») 4. Се
ред вимог, пред’явлених Богданом королю, фігурувала 
і така: «щоб імені унії не було; ...а їх мость ксьондзи 
владики, які хочуть залишитися при римському законі, 
тай здорові залишаються, віддавши Русі соборні грець- 
'й'-церкви і стародавні фундації».

Така жорстка позиція навряд чи могла бути прийнят
ною основою для замирення, та й самого Хмельницько
го, очевидно, тепер уже не могла задовольнити будь-яка 
козацька автономія у межах Польщі. В аргументації 
гетьмана під час переговорів з Росією з’являється новий 
важливий момент: наголос на тому, що зв’язки з Поль
щею він вважає розірваними. У квітні 1649 р. Богдан 
товорив російському посланцю Г. Унковському: «Коро
ля мы не обирали и креста ему не целовали. А они к нам
о том не писали и не присылали, и мы волею божию от 
них стали свободны». Підвладну собі територію гетьман 
називав «Руссю», заявляючи про намір відновити ко
лишню давньоруську державу. Мир не настане, заува
жив він, «поки Русь не буде, як від віків бувала».

Російський уряд на українсько-польські відносини 
поки що дивився інакше. Умовою будь-яких переговорів 
про підданство Війська Запорозького він ставив непо- 
рушення «вечного докончання», тобто миру Росії з Поль
щею. Більше того, у листуванні з Хмельницьким і у зно
синах через послів він наполягав, щоб українці «в по
кое жили с ляхами і чтоб болши кровь християнская не 
разливалась», погрожуючи в разі продовження воєнних 
дій послати військо на поміч «своєму брату королю». 
Діставши таку пораду, Хмельницький, як розповідав 
очевидець цієї сцени поляк Мисловський, хотів дати 
■царському послові ляпаса, але чернігівський полковник 
Шумейко встиг схопити гетьмана в обійми 5. І хоч офі
ційна відповідь Хмельницького на цю пропозицію була 
витримана в дусі християнського смирення, він дав зро
зуміти цареві, що навіть за відсутності допомоги з боку 
Росії козаки будуть битися з поляками доти, «докуду 
нас станет православных».

Тимчасове замирення з поляками Хмельницький ви
користовував як для підготовки до продовження війни, 
так і для запровадження на Україні нової адміністрації. 
Козацькою шаблею були зметені всі польські установи, 
але це не спричинилося до анархії. Адміністративно-те
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риторіальними одиницями стали полки і сотні; полков
ники, сотники і городові отамани зосередили у своїх ру
ках не тільки військову, але й політичну владу. Гетьу 
манський апарат будувався за зразком Запорозької 
Січі. Найвищим органом влади була рада, на якій ко
жен козак міг виступати й голосувати. Рада обирала 
гетьмана, здійснювала судочинство. Функції своєрідної 
«малої ради» — сенату виконувала рада старшин. Вене
ціанський посол Альберто Віміна, який мав можливість 
спостерігати за її роботою, дав старшинській раді до
сить високу оцінку. «В сенаті козаки обмірковують спра
ви, підтримують свій погляд без сварки і з метою до
помагати загальному добру. Якщо признають кращою 
думку інших, то не соромляться цього, без упертості 
відмовляються від власного погляду і приєднуються до 
більш правильного».

У дипломатичних заявах Хмельницький не раз під
креслював свою залежність від старшинської ради, особ
ливо в питанні козацьких вольностей. На настійні вимо
ги російського уряду про видачу самозванця Г. Акунді- 
нова, який видавав себе за сина В. Шуйського, гетьман 
заявив: «Здесь казаки, вольность всякая: человеку вол- 
но к нам приехать отовсюду и жить беспечно; отдать мне 
его без войскового ведома нелзе».

Звичайно увесь цей демократизм існував здебільшо
го «в ідеалі»; на ділі ж влада гетьмана була майже ні
чим не обмеженою, аж до права на смертну кару. Ос
кільки компетенції різних органів влади не були чітко 
окреслені, діяло здебільшого звичаєве право, підкріп
лене особистим авторитетом Богдана. Хоча іноземні пос
ли часто іменували генерального писаря канцлером, 
вони у даному випадку приймали бажане за дійсне: 
гетьманська канцелярія відігравала при Хмельницько
му лише допоміжну роль. Козацькі сотники й отамани у 
своїх листах іменували Хмельницького «государем на
шим». На вимоги путивльських воєвод врегулювати при
кордонні непорозуміння миргородський полковник 
М. Гладкий відповів: «О чом вам потребно, пишите до 
его милости пана гетмана до Чигирина... а без розказа- 
ня пана гетмана не почну нічого».

Непросто збагнути, як вдавалося Хмельницькому в 
екстремальних умовах війни дотримуватися своєрідного 
балансу двох взаємовиключних принципів: суворої дис
ципліни і козацького народоправства. Але винятковий 
адміністративний талант гетьмана виявлявся не тільки 
в цьому. Якимось чином йому вдавалося узгоджувати
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багато в чому протилежні інтереси козацької старши
ни, яка мріяла про здобуття шляхетських привілеїв, і 
селян, козацької «черні». Завдяки його зусиллям значною 
мірою згладилися суперечності між запорозьким і «го
родовим» козацтвом. Мабуть, йому допомагали в цьо
му ті особисті якості, про які писав у своїх подорожніх 
нотатках сірієць Павло Халебський (Алеппський). «Цей 
Хмель,— зазначав він,— є муж похилих років, але щед
ро наділений дарами щастя: безхитрісний, спокійний, 
мовчазний... Всякий, хто побачить його, здивується і ска
же: «Так ось який він, цей Хмель, чия слава і ім’я роз
неслись по всьому світу». Як нам передавали, у франк
ських землях створювали у похвалу йому поеми й оди на 
його походи, війни з ворогами віри і завоювання. Хай 
його зовнішність непоказна, але з ним бог, а це велика 
справа 6».

Можливо, згадка про поеми і оди — лише данина 
східній схильності до гіпербол? Але ж і надто стримані 
в почуттях британці вдавалися у характеристиці укра
їнського гетьмана до «високого стилю». Преса револю
ційної Англії, зокрема газета «Модерейт інтелінджен- 
сер», майже в кожному номері давала інформацію про 
події на Україні, виявляючи особливий інтерес до дипло
матії «козацького генерала». Вождь англійської буржу
азної революції Олівер Кромвель називав його «імпера
тором всіх козаків запорозьких», «грозою і винищува
чем аристократії Польщі», «завойовником фортець 7».

Визвольна війна на Україні і англійська революція
XVII ст.— тема, яка ще чекає на своїх дослідників. 
А проте аналогії «Англія — Україна» і «Кромвель — 
Хмельницький» міцно утвердилися у західноєвропейсь
кій літературі ще по свіжих слідах подій. Італійський 
історик М. Бізаччіоні у двотомній «Історії громадянсь
ких воєн останнього часу» (Венеція, 1654) перший том 
відвів англійській революції, а другий — визвольній вій
ні на Україні. Француз П’єр Шевальє, який вважав себе 
історіографом українського козацтва, називав Богдана 
Кромвелем, який «вдруге з’явився на Русі», підкреслив
ши, що український гетьман не поступався знаменитому 
англійцю честолюбством, хоробрістю та спритністю. Він 
зауважив, що Хмельницький привів у рух величезний 
механізм і наводив жах на королівство, якого не могли 
похитнути ні всі могутні держави християнського світу, 
ні навіть могутня імперія турків 8».

Оди й дифірамби на адресу Хмельницького не дають 
нам, проте, ані найменшої підстави для його ідеалізації.
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Ті потоки славослів’я, які лилися з сторінок ювілейних 
радянських видань (гучно відзначалось і 300-річчя, і 
325-річчя возз’єднання України з Росією), досягали, як 
правило, зворотнього ефекту. Сусальний, канонізований 
образ Богдана навіть віддалено не нагадував реальний 
прототип гетьмана-бунтаря, сина свого неспокійного 
часу. Багата натура Хмельницького була зіткана із, зда
валося б, непримиренних суперечностей — популіст-де- 
мократ легко перетворювався у властолюбного деспо1 
та — «самодержця», безстрашний воїн на полі бою обер
тався приниженим прохачем у ханських передпокоях. 
Суворість Хмельницького часто переходила у холодну 
жорстокість, непересічний розум міг служити водночас 
і високим і низьким цілям. Повторимо ще раз: такою 
була епоха. Хіба той самий Кромвель не видавав без
прикладну жорстокість у придушенні опору ірландців 
за божий суд над «варварами й негідниками»?

А проте «українському Кромвелю» доводилося роз
в’язувати ще складніші завдання, ніж знаменитому вож
деві англійської революції. Як би там не було, але Кром
вель міг спиратися і на уже сформований державний 
апарат, і на парламентську традицію. Хмельницький же 
створював свою державу заново. Військо, фінанси, ад
міністрація, податки — все це в екстремальних умовах 
визвольної війни вимагало величезного напруження 
сил. Справа ускладнювалася невизначеністю відносин 
Війська Запорозького з Польщею. І якщо Україна уник
ла при цьому хаосу, то у значній мірі завдяки автори
тету й впливу гетьмана.

Нове зіткнення урядових і повстанських військ від
булося влітку 1649 р. Оточивши у Збаражі значну ча
стину шляхетської армії на чолі з Вишневецьким, 
Хмельницький разом із своїми головними силами рушив 
назустріч королю Яну Казіміру III, який вів своє вій
сько на допомогу обложеним. Військова фортуна знов 
була на боці Богдана, він навіть мав змогу взяти в по
лон самого короля, але несподівано віддав наказ коза
кам припинити атаку. Чергова втрачена можливість 
(певну роль відіграла тут і зрада кримського хана) зму
сила Хмельницького піти на компроміс і підписати мир
ну угоду, яка явно не відповідала ні обстановці, ні на
родним сподіванням. Погодившись на 40-тисячний «ре
єстр», він лишив поза козацьким станом (а значить і в 
підлеглості колишнім і новим власникам) основну масу 
повсталих і цим відвернув від себе ту «чернь», на вір
ність якій не раз присягав.
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Соціальна політика і надалі лишалася найвразливі- 
щим пунктом у стратегії Хмельницького, Та ж сама рука 
ддоисувала і заклики до «покозачення» селян, і уні
версали про виконання «звиклого послушенства». Від
тоді як селяни, що винесли на своїх плечах основний тя
гар війни, опинилися у підданстві нових власників землі 
і ^маєтків, ореол слави Хмельницького як народного 

почав меркнути. Серед прибічників гетьмана по
чалися незгоди, що негайно позначилося і на воєнних 
успіхах повстанців. В. Винниченко з цього приводу пи
сав: «Поки Хмельницький мав «орієнтацію» на внутріш
ні сили, на народ, поки зв’язував козацьке національно- 
державне визволення з визволенням соціальним і полі
тичним всього народу.., доти він мав перемоги над Поль
щею та над усіма зовнішніми силами, які вона кликала 
собі на поміч. Коли ж... вигнані польські пани почали 
замінятися панами українськими, вилупленими з ко
зацьких полковників,— так колишній ентузіазм народу, 
який творив перемоги, почав опадати і Хмельницький 
-почав мати поразки за поразками» 9.

Зборовський договір, підписаний королем, не був за
тверджений польським сеймом; отже, війна тривала. 
Страшна поразка під Берестечком змусила Хмельниць
кого піти на нові компроміси; проте і дискримінаційний 
для України Білоцерківський мир польський сейм не 
затвердив. І все ж Хмельницький вірив, що потенціал 
народної непокори ще не вичерпаний: «протягом такого 
довгого часу майже кожний чоловік на всій Україні ко
ристувався вольностями, і трудно буде йому про це за
бути». Дводенний бій під Батогом (травень 1652 р.) під
твердив цей прогноз: польське військо зазнало чергової 
нищівної поразки. Реванш за Берестечко було взято; 
Білоцерківський мир повністю скасовано. Будь-які пе
реговори з Польщею Хмельницький тепер погоджував
ся вести лише при посередництві російського царя. Все 
частіше в його зносинах з польським урядом звучать 
заяви про необхідність «шукати іншого постороннього 
володаря і чужої сили для своєї оборони».

А втім польський уряд не дуже зважав на заяви 
Хмельницького; листування з ним нового коронного геть
мана Потоцького велося в тоні образ і погроз, а рейди 
польського війська вглиб української території відзнача
лися неймовірною жорстокістю. Уже не тільки Хмель
ницькому, але й усьому старшинському корпусу було 
ясно: надії на автономний устрій України у складі 
Польщі безгрунтовні.



Які ж альтернативи бачив у такій ситуації україн
ський гетьман? Про те, що ним обмірковувалися при
наймні дві з них, свідчив його виступ на Переяславсь
кій раді. Одною з альтернатив була турецька; думка про 
те, що вона зразу ж була Хмельницьким відкинута, не 
відповідає істині. Якщо вірити Івану Виговському, то 
задовго до Переяслава на раді з усіма полковниками 
Хмельницький пропонував прийняти підданство султана. 
М. Аркас пише у цьому зв’язку про намір гетьмана ство
рити федерацію з південнослов’янських і неслов’янських 
народів під опікою Туреччини.

Варто зауважити, що зносини з Портою гетьман вів 
від імені України як незалежної держави і вимагав 
укладення такого договору, «який дано іншим христи
янським королям». Українське посольство в Стамбулі 
(його очолювали київський полковник А. Жданович і 
брат Богдана П. Яненко-Хмельницький) було удостоєно 
аудієнції султана і прийнято з такими почестями, що в 
Західній Європі почали ширитися чутки про підкорення 
України Туреччині. Пізніше цю версію розвивав М. Ко
стомаров, оголосивши Хмельницького «данником Пор
ти».

Проте гетьман розглядав переговори з Туреччиною 
не більш як своєрідний «запасний варіант» на той випа
док, якщо не дістане позитивної відповіді на свої звер
тання від російського царя. Військовий писар Іван Ви- 
говський відкритим текстом говорив путивльському воє
воді: «будет де совершенно государской милости к нам с 
посланцы нашими не будет, и мы де будем слуги и холо
пы турскому царю». Після повернення з Москви послів 
К. Бурляя і С. Мужиловського з повідомленням про на
мір Росії виступити проти Польщі Хмельницький де
монстративно відправив турецького посла, навіть не на
давши йому прощальної аудієнції.

Уже одне те, що протягом всієї визвольної війни ди
пломатія Хмельницького забезпечувала нейтралітет Ту
реччини, є доказом неабияких здібностей гетьмана, його 
вміння орієнтуватися у складному хитросплетінні між
народних відносин середини XVII ст. Вправними дипло
матичними діями Хмельницький добився міжнародної 
ізоляції Польщі. Він змусив Молдавію змінити свою по
літичну орієнтацію, добився прихильного нейтралітету з 
боку Трансільванії, відшукував шляхи до угоди із Шве
цією і Бранденбургом, мав дружні відносини з Вене
цією. Але пріоритетним напрямом його дипломатії за
вжди лишалася Росія. Фактичне визнання нею неза
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лежності війська Запорозького від Польщі згідно рішень 
Земського собору від 1 жовтня 1653 р. поставило проб
лему входження України до складу Росії у практичну 
Йлощину.

Рішення Земського собору про прийняття «под госу- 
дарскую высокую руку» війська Запорозького «с горо
дами их и землями» було актом, який мав серйозно 
вплинути на геополітичну ситуацію в усій Європі. Про
те Росія не надто дбала про його належну аргумента
цію, розуміючи, що питання взаємин з Польщею дове
деться розв’язувати силою зброї. З політичного арсена
лу, запропонованого Хмельницьким у його листуванні з 
царем, поспішно був запозичений головний козир: фак
тичну свободу Запорозького війська від будь-яких зобо
в’язань щодо Польщі внаслідок її підступної політики. 
Неабияка роль у легітимізації протекторату Росії над 
Україною відводилася присязі гетьмана, старшини за
порозького війська і всього населення на користь Росії, 
а також передачі Хмельницькому з рук царя знаків 
гетьманської влади.

Чи розумів Хмельницький, що присягнувши на вір
ність Росії, він поставить під удар не тільки політичні 
і соціальні здобутки шестирічної визвольної війни, але й 
сам усталений віками уклад життя українського наро
ду? Адже на відміну від Польщі Росія демонструвала 
зразки жорсткого єдиновладдя і найбрутальніші спосо
би прикріплення селян до землі. Напевне розумів, але в 
обставинах, що склалися, мусив шукати покровителя. 
Виступаючи на Переяславській раді, він зауважив, що 
вже шість років Україна «живе без государя», «в бес
престанных бранех и кровопролитиях, что уже вельми 
нам всем докучило». Сьогодні легко закидати гетьману, 
Що, запропонувавши раді чотири альтернативи (союз із 
Кримом, Туреччиною, Польщею і Росією), він умовчав 
про п’яту — незалежність України. Але чи досить було 
сил у Богдана, щоб відстояти цю незалежність? Навряд 
чи Польща змирилася б із втратою ласого шматка, та 
й від інших сусідів Україна теж могла чекати будь-яких 
неприємностей.

До розуміння того, що гетьман діяв у цей час під су
ворим тиском життєвих реалій, близько підійшов пат
ріарх французького Просвітництва Франсуа Марі Воль
тер. Зауваживши у своїй «Історії Карла XII», що Укра
їна «завжди прагнула свободи і боролася за її здобут
тя», він, проте, вважав, що, оточена з усіх боків Моско- 
вією, Портою і Польщею,^вона «змушена була шукати
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протектора, і, отже, володаря серед цих трьох держав». 
Будучи піонером у справі створення раціонально-кри
тичної картини всесвітньої історії, Вольтер дошкульно 
висміював «брехню в портретах», приписування історй^Д 
ним діячам майже безмежної здатності впливати на хід 
подій. Це не завадило Вольтеру загалом негативно оці
нити факт переходу України під протекторат московсь
кого царя; внаслідок цього вона «потрапила в рабське* 
становище»,— писав він. )л

Не гадаючи даремно, була чи не була можливою 
українська суверенна держава у XVII ст., варто замис
литися над тим, яким бачив Хмельницький її майбутній 
статус у складі Росії і чого чекав від рішучого розриву 
з Польщею. Для бунтівного гетьмана було надзвичайно 
важливо раз і назавжди звільнитися від комплексу під
даного польської корони і тим самим зруйнувати уста
лений стереотип України як невід’ємної частини Речі 
Посполитої. Що ж до російсько-українських взаємин, 
то вони мислилися гетьманом і козацькою старшиною 
як протекторат на договірній основі. Про «договорное 
письмо» йшла мова ще 1651 р. під час розмови Хмель
ницького з митрополитом Гавріїлом. Молдавський воє
вода Лупул у жовтні 1652 р. про плани гетьмана гово
рив таке: «Задум Хмельницького — панувати абсолютно 
й незалежно, не підлягаючи ніякому монархові, і воло
діти всією землею, яка починається від Дністра і йде до 
Дніпра і далі, до московського кордону. А якщо Річ По
сполита дуже його притиснула б, хоче податися під про
текцію москвитина, що є тієї самої релігії».

Отже, прийняття Війська Запорозького «під царську 
високу руку» розумілося Хмельницьким як протекто
рат — популярна у середньовічній Європі форма залеж
ності, при якій одна держава брала на себе захист те
риторіальної цілісності іншої держави і здійснювала 
контроль за її політикою. В такий спосіб гетьман спо
дівався не тільки зберегти українську козацьку держав
ність, але й відновити втрачену єдність Русі, зміцнити 
підвалини православ’я.

Богдан-Зиновій Хмельницький мав усі підстави роз
раховувати на розуміння своєї позиції з боку Росії. Щоб 
урівняти становище сторін, під час Переяславської ради 
козацька старшина вимагала зустрічної присяги від 
імені царя про непорушність козацьких прав і вольно- 
стей. Виходячи з традицій демократизму, які звикли по
важати навіть у розбурханій анархією польській держа-
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ві, вона сподівалася, що царське посольство вже тут, на 
раді, дасть якісь гарантії української автономії.

Проте в дипломатичному двобої перемогу здобула 
російська сторона, яка над усе прагнула перетворити 
протекторат у інкорпорацію. Царські посли категорично 
відкинули польський досвід присяги королів своїм під
даним, заявивши, що «тово в образец ставить непристой
но». Представники козацької старшини домагалися від 
послів принаймні письмових гарантій козацьких воль- 
ностей за зразком тих договорів, які з ними укладали 
король і сенатори. Але і цю вимогу російські посли від
хилили.

Від Хмельницького в кінцевому рахунку залежала 
тепер доля української присяги; треба думати, що саме 
він умовив представників старшинської опозиції (П. Те
терю і Г. Сахновича) відкласти свої претензії до часу, 
коли на переговорах розглядатимуться умови входжен
ня України до складу Росії. Зразу ж після цього геть
ман, старшина, козаки присягнули Росії по «чиновной 
книге», яку привезли з собою посли.

Прийняття присяги по всій Україні (всього у книги 
присяги записано 127337 чол.) пройшло спокійно і на
віть урочисто; за свідченням літопису Самовидця, «увесь 
народ з охотою тоє учинил». А проте сам акт присяги 
був явно не до вподоби запорозькому козацтву, хоча 
Хмельницький і заручився його попередньою згодою на 
входження до складу Росії. Не прийняла присягу части
на старшини на чолі з І. Богуном. В Кропив’янському і 
Полтавському полках козаки «киями побили» московсь
ких урядників. Категорично відмовилося від присяги 
вище духовенство на чолі з митрополитом Сильвестром 
Косовим.

Так відбулося входження України до складу Росії. 
Чи правомірно називати цей акт возз’єднанням? Якщо 
винести за дужки політичні мотиви, то підстав відкида
ти цей термін, на наш погляд, немає. Адже незалежно від 
тих цілей, які обидві сторони перед собою ставили, Пе
реяславський акт означав відновлення втраченої ще у 
ранньому середньовіччі єдності Русі. Інша річ, що фор
мула «воссоединения Руси» невдовзі виявилася дискре
дитованою, бо в устах ідеологів самодержавства стала 
обгрунтуванням належності росіян і українців до однієї 
нації і отже запереченням самого існування українсько
го народу. Та й по суті термін «возз’єднання» не відби
вав характер російсько-українських відносин після 
1654 р., оскільки відповідне йому рівноправне партнер-
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ство на практиці не було здійснено. Очевидно, запропо
нований відомим істориком, нашим сучасником М. Брай- 
чевським термін «приєднання» точніше виражає сухь 
цих відносин. Проте це не було механічне злиття Украм 
їни з Росією, оскільки Росія прийняла на себе зобов’я
зання оберігати автономний статус України, управляю
чи козацьким краєм «по прежним их правам и приви- 
лиям, каковы им даны от королей польских и великих 
князей литовских». л

Умови входження України до складу Росії обгово
рювалися в Москві і були закріплені у підготовлених 
українською стороною т. зв. «березневих статтях» 1654 р. 
і в царських грамотах. Російський уряд гарантував не
порушність станового поділу, «вольності» козацтва, ви
борність гетьманів, 60-тисячний козацький реєстр. Укра
їна зберігала право дипломатичних зносин з іншими 
державами, за винятком Польщі і Туреччини. На думку 
вченого діаспори А. Яковліва, взаємини України і Росії 
підпадали під характеристику номінальної васальної 
залежності, яка, проте, не існувала де-факто. В. Липин- 
ський вбачав у цих взаєминах всього лише воєнний 
союз.

Отже, навряд чи Богдан Хмельницький заслужив ті 
докори, які сьогодні так часто звучать на його адресу. 
Він зробив усе можливе, щоб змусити російський уряд 
визнати «давні права і вольності» України і зобов’яза
ти їх дотримувати. Варто зауважити, що гетьман твер
до відстоював права України і на практиці — за його 
життя цар не дістав ніякої данини з України, а воєводи 
в українські міста призначалися лиіие за згодою Хмель
ницького. В результаті спільних воєнних дій проти Поль
щі вдалося, хоча і на короткий час, здійснити давню 
мрію гетьмана про Україну «по Холм і Галич» — з-під 
влади поляків була звільнена майже вся Західна Укра
їна.

Проте Хмельницький мав усі підстави бути незадово- 
леним розвитком російсько-українських відносин. Особ
ливо його турбувало те, що посланці України не були 
допущені на віденські переговори Росії з Польщею 
1656 року. Далеко не достовірна інформація про їх хід 
(до цього доклали руку польські агенти) настільки обу
рила гетьмана, що він, за словами О. Виговського, «яко 
шалений, котрый ума уступился, заволал...? «треба от» 
ступить от руки царского величества». Пізніше, одер« 
жавши аутентичний текст віденських угод, Хмельниць
кий визнав, що став жертвою дезинформації,
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Емоційний і запальний гетьман ні в чому не вірив 
полякам і всіляко намагався застерегти царя від їхньої 
підступності. Але підступність виявляв на кожному кро- 
ціі і російський уряд — так, він не гребував ніякими за
собами, аби перешкодити зміцненню впливу України у 
зайнятій її військами Білорусії. Не залишаючись у бор
гу, Богдан теж хитрував, уклавши спрямовану проти 
Росії угоду з татарами, ведучи переговори з шведами, 
які перебували у стані війни з Росією. Це викликало 
невдоволення при дворі; царський посол Ф. Бутурлін «с 
большим вичетом» дорікав гетьману за самостійні дії. 
І хоч порозуміння вдалося досягти, обом сторонам було 
ясно, що російсько-українські-відносини будуть напру
женими.

Не могли не турбувати російський уряд і монархічні 
тенденції в поведінці Хмельницького, які виявилися у 
тому, що в останні місяці життя він домігся згоди стар
шинської ради на передачу булави після своєї смерті 
16-річному сину Юрію. 27 липня (6 серпня) 1657 року 
Хмельницький помер у Чигирині.

Відтоді і до наших днів не вщухають пристрасті на
вколо імені «героя і батька вольності», як назвав Хмель
ницького Г. Сковорода. Крива цих пристрастей виразно 
йде вниз: якщо сучасники і найближчі нащадки славили 
гетьмана як національного героя і оплакували його 
смерть, то з часом історики й публіцисти почали пред’
являти йому все більш серйозні звинувачення. Неро
зумно було б відкидати їх з порога — Хмельницький не 
був ні святенником, ні провидцем. І все ж його заслуги 
перед Україною незаперечні. Гетьману вдалося те, що 
не вдавалося до нього нікому — вирвати Україну з цуп
ких лабет Речі Посполитої, примусити королів рахува
тися з нею, спонукати Росію виступити у ролі гаранта 
«українських вольностей». І не його провина, що Росія, 
яку він розглядав як природного і єдиновірного покро
вителя України, стала могильщиком і української, а 
зрештою і власної свободи. Потворна надцентралізація 
влади призвела до відчуження Росії від європейської 
життєвої сфери, перетворила її у спрута, який приду
шив ніжні пагінці демократії підвладних їй народів. 
Заради створення єдиної і неподільної імперії руйнува
лися життєздатні політичні структури, ламалися людсь
кі долі, проливалися ріки крові.

То ж не будемо занадто суворими суддями вчинків 
Богдана-Зиновія Хмельницького. Повчимося мудрості і 
толерантності у польського історика Людвика Кубалі,
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який вважав, що в особі українського гетьмана Річ По
сполита мала геніального противника. «Була то людина 
з кожного погляду надзвичайних розмірів, він перерос
тав талановитих людей настільки, що переходив межі 
зрозумілого. Можна про нього сказати, що він уродився 
на володаря: умів укрити свої заміри, в критичних мо
ментах не вагався — скрізь сильна воля й залізна 
рука» 10.

Людина, що зуміла так багато зробити для Україні, 
заслужила право на вдячність нащадків.
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З ДУМОЮ ПРО УКРАЇНУ
(Іван Мазепа)

м
В історії України важко знайти особу, навколо якої 

точилися такі гострі суперечки, перехрещувалися різні, 
часто полярні думки, як Іван Мазепа. Захоплення, різке 
неприйняття, замовчування — такий, щонайменше, діа
пазон суджень дослідників про нього.

Справді, ряд обставин зумовив, м’яко кажучи, неод
нозначність оцінок і характеристик. Яке його місце серед 
українських гетьманів? Що нового він вніс у розвиток 
державницької ідеї? Це лише незначне коло питань, що 
вимагають відповіді правдивої, об’єктивної, зваженої, 
побудованої на фактах, а не на домислах та емоціях.

Заради справедливості слід зазначити, що постать 
І. Мазепи, його життя та діяльність вже з XVII ст. зна
ходилися в полі зору не лише його найближчого ото
чення, а й широкої громадськості — простих людей, лі
тописців, політичних діячів та дипломатів, кореспонден
тів газет — вітчизняних і зарубіжних. Існує величезна 
історіографічна традиція, причому з найширшим спек
тром думок, поглядів та оцінок цієї непересічної особи

Встановлено, що майбутній гетьман народився близь
ко 1640 р. (називаються й інші дати— 1629, 1634 рр.) в 
с. Мазепинцях поблизу Білої Церкви у сім’ї українсько
го шляхтича. Нам мало відомо про родину Мазеп. Досі, 
наприклад, не вияснено, хто був батько Івана, який його 
родовід та службова кар’єра. Значно більше знаємо про 
його матір Марину, яка відіграла досить помітну роль 
у громадському та релігійному житті України того 
часу 2. Відомо також, що, крім сина, у сім’ї росла дочка 
Олександра. Повагу та любов до сестри, а також своїх 
племінників Івана (Збідовського й Андрія Войнаровсь- 
кого І. Мазепа проніс до кінця життя. Дитячі роки Івана 
припали на час народження та розвитку визвольної вій
ни українського народу XVII ст. проти панування Речі 
Посполитої. Юнак був свідком багатьох подій, які роз
горталися у 40—50-х рр. на багатостраждальній землі 
України — походів військ Б. Хмельницького, їх перемог 
і поразок, відновлення влади шляхетської Польщі на 
Правобережжі, поступової реставрації тут довоєнних 
порядків і т. п.

Природний розум і потяг до знань привели юнака у 
стіни Київського колегіуму. Пізніше І. Мазепа переї- 
зджає у Варшаву, де навчається в єзуїтській школі, а чс-
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рез деякий час направляється у Голландію, Італію, Ні
меччину, Францію (бував у Парижі). Навчання він про
довжував до кінця 50-х рр. XVII ст. Саме в цей час фор^ 
мувалися його основні моральні принципи, засвоювали^ 
ся етичні норми та викристалізовувалися ціннісні орі
єнтири. Всі без винятку джерела відзначають глибокий 
розум І. Мазепи, здатність розбиратися у характері ото
чуючих, знаходити з кожним спільну мову на будь-яку 
тему й одночасно скритність його натури, розсудливість,! 
хитрість. Він був блискучим оратором і приємним спів
бесідником.

Звертаймося до свідчень людей, які добре знали 
І. Мазепу.

Генеральний писар Війська Запорозького Пилип Ор
лик: «Ніхто бо не міг краще обробити людину, притягти 
її до себе. Не осягнувши з першого разу своєї мети, він 
не складав зброї, не кидав обробляти людину, аж доки 
не зробив її своєю». «Небіжчик Мазепа,— писав далі 
П. Орлик,— вельми гарно провадив розмову й любо було 
його слухати, все одно, з ким і про що не говорив»3. 
Французький дипломат Жан Балюз: «Загалом він дуже 
любив оздоблювати свою розмову латинськими цитата
ми й щодо перфектного й досконалого знання цієї мови 
може ривалізувати з найкращими нашими отцями єзуї
тами. Мова його взагалі добірна й чепурна, правда, як 
розмовляє, бо більше любить мовчати та слухати ін
ших» 4.

Освіта, здобута в Київському колегіумі та в універ
ситетських центрах західноєвропейських країн, дала 
йому можливість розмовляти російською, польською, ла
тинською, італійською, французькою й татарською мо
вами. Потяг до знань не залишав гетьмана протягом 
усього життя. У листі до свого родича (1704 р.) фран
цузький дипломат Жан Балюз, наприклад, писав про 
«добірну бібліотеку» І. Мазепи у Батурині, «де на кож^ 
ному кроці видко латинські книжки»5. Підбором най
різноманітніших книг у бібліотеці гетьмана захоплював-, 
ся П. Орлик. «Незабутня для мене й досить,— писав 
він,— величезна бібліотека небіжчика Мазепи. Дорого
цінні оправи з гетьманським гербом, найкращі київські 
видання, німецькі і латинські інкунабули, багато ілю
стровані стародавні рукописи. Не без зітхання згадую 
в теперішній моїй мізерії всі ці книжкові богатства, рів
ним яким не було на Україні» 6. Недовіряти свідченням 
цих людей ми не маємо підстав. Кожен з них добре знав 
ціну книгам, любив і розбирався в них.
48



Яку ж зовнішність мав І. Мазепа? На жаль, числен
ні портрети і гравюри, які дійшли до наших днів, не 
вповні передають риси обличчя та внутрішній світ цієї 
людини (це переконливо показав у своїй розповіді Іль- 
ко Борщак) 7. Тому знову звернемося до письмових свід
чень сучасників. Жан Балюз писав, що «володар Мазепа 
вже поважного віку, на якись десять літ старший за 
цене. Вигляд у нього суворий, очі блискучі, руки тонкі 
і,абілі, як у жінки, хоч тіло його міцніше, ніж тіло ні
мецького рейтара, й їздець із нього знаменитий»8. Ін
ший сучасник-анонім говорив, що «Мазепа був вельми 
негарний на обличчя й виглядав приблизно так, як ма
люють у римській історії великого Манлія. Але ваші очі 
полонили його білі руки, тонкі, повні грації, та його 
горда голова з білими буклями, довгі обвислі вуса, а 
понад усім цим величність, почуття гідності й суворість, 
яку злагіднювала елеганція», незважаючи на різні об
ставини та хронологічну віддаленість у чотири роки 
(1704 і 1708 рр.), незалежні одне від одного джерела 
сходяться в одному — І. Мазепа мав вигляд суворої й 
водночас інтелігентної людини, у якої міцна будова тіла 
дисонувала з тонкими, білими, далеко не козацькими 
руками.

І. Мазепа не цурався житейських радощів і насолод. 
За ним з юнацьких літ міцно закріпилася слава підко
рювача жіночих сердець. Численні любовні історії су
проводжували його протягом багатьох і багатьох років 
життя. Окремі з них явно були вигадані (як, наприклад, 
з конем, до якого місцевий шляхтич прив’язав роздяг
неного Івана і випустив у степ за його начебто залицян
ня до дружини), інші справді мали місце (згадаймо 
історію кохання 70-літнього гетьмана з юною Мотрею 
Кочубеївною).

І. Мазепа був пристрастною і схильною до захоплень 
натурою, мав ряд талантів і достоїнств, умів грати на 
бандурі, захоплювався мистецтвом, колекціонував 
зброю. Широко відомі його поетичні спроби. Ним напи
сані «Дума», пісня про чайку-небогу, псалом і ряд ін
ших поезій. Перо І. Мазепи було відточене, душа і сер
це добре відчували всі нюанси слова. Справжнім ше
девром інтимної апістолярії є листи гетьмана до Мот- 
рі — дочки генерального судді В. Кочубея. Наведемо де
які з них:

«Моє серде/нько/ коханеє. Сама знаєш, як сердечне, 
шалене люблю В. М., іще нікого на світі не любив так. 
Моє-б теє щастя і радість, щоб нехай їхала да жила у
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мене: тільки ж я уважав, який конець з того може бути, 
а звлаща при такій злості і заїлости твоїх родичів. Про
щу моя любко, не одміняйся ні в чім як юж не поєдно- 
крат слово своє у рученьку дала-есь; а я взаємно, поки 
що жив буду, тебе не забуду»9.

«Моє сердечно коханая, наймильшая, найлюбезнішая 
Мотрононько. Вперед смерті на себе сподіваюся, ніж та
кої в серцю Вашому одміни. Спомни тільки на свої слс*- 
ва, спомни на свою присягу, спомни на свої рученькщ, 
которії мені неєднократь давала: же мене, хоч будеш 
за мною, хоч не будеш, до смерти любити обіцяла. Спом
ни на останок нашу бесіду, коли єсь бувала у мене на 
покою: нехай Бог несправедливого карає, а я, хоч лю
биш, хоч не любиш мене, до смерти тебе, подлуг слова 
свого, любити і сердечно кохати не перестану на злість 
моїм ворогам. Прошу і вельце, моє серденько, яким 
колвєк способом обачися зо мною; що маю з В. М. далі 
чинити, бо юж більш не буду ворогам своїм терпіти, 
конечне одомщеніє учиню, а якеє, сама обачиш.

Щасливі мої письма, що в рученьках твоїх бувають, 
ніж мої бідні очі, що тебе не оглядають» 10.

І. Мазепа постійно дбав про розвиток освіти та куль
тури на Україні. Саме за його правління Київський ко
легіум одержав високий статус академії (1701 р.), чима
ло молодих людей вирушило за кордон здобувати знан
ня у західноєвропейських університетах. Добре відоме 
покровительство гетьмана православній церкві. На її 
потреби він жертвував великі матеріальні цінності та 
споруджував нові храми. На кошти І. Мазепи було зве
дено ряд будов у Києво-Печерській лаврі, поставлена 
церква Вознесіння у Переяславі та інших містах. На 
замовлення гетьмана була мистецьки зроблена срібна 
плита до церкви Гробу Господнього у Єрусалимі.

Проте не лише завдяки цим якостям ім’я І. Мазепи 
міцно закріпилося на сторінках вітчизняної історії. Він 
відомий насамперед як політичний діяч, що протягом 
багатьох років обіймав найвищу у козацькій державі по
саду. Тому знову повернемося до політичної біографії 
І. Мазепи.

1659 р. застає його у Варшаві у ролі покойового 
польського короля Яна Казімира. Блискуча освіта, ро
зум, особиста привабливість відкрили йому двері пала
ців багатьох аристократичних родин Польщі. Як коро
лівський придворний, він неодноразово виконує важли
ві політичні доручення Яна Казимира, підтримує зв’язки
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з українськими гетьманами, польськими магнатами і 
впливовою шляхтою.
 ̂ Нова сторінка відкривається 1663 р. Мазепа залишає 

и̂ Гна Казімира. Деякий час живе на Правобережжі (оче
видно, у батьківському маєтку). Згодом часто навідуєть
ся до резиденції правобережного гетьмана Петра Доро
шенка), деякий час був навіть генеральним писарем), а 
пізніше переходить до гетьмана Лівобережної України 

<¥в‘ана Самойловича. Відтоді почалося його стрімке схо
дження на вершину влади. Звання військового товари
ша, посада генерального осавула і, нарешті, після пере
вороту 1687 р. гетьманська булава — основні віхи полі
тичної кар’єри цієї людини. Про можливість альтерна
тивних кандидатур на Коломацькій раді, хабар князю 
Голіцину, симпатію московського двору говорити не бу
демо. Факт залишається фактом: Іван Мазепа став геть
маном, що задовольняло, очевидно, і козацьку старши
ну, і російські урядові кола (документи свідчать, що він 
у Москві всіх «зачарував» своєю щедрістю, вмінням 
владнати найделікатнішу справу).

Гетьманування І. Мазепа почав традиційно: підписав 
на березі Коломака документи, що визначали місце Л і
вобережної України в складі Російської держави. Неза
баром зайнявся розподілом майна Самойловича і роз
правою над своїми противниками, роздачею універсалів 
на нові маєтності та організацією бенкетів у Батурині. 
Не обминув і українське поспільство. Гетьманські по
станови, розпорядження страхали жорстокими карами 
непокірних (і не лише страхали: у містах і селах були 
проведені екзекуції) і водночас скасовували найбільш 
обтяжливі податки. Новий гетьман керувався старим 
випробуваним принципом «батога і пряника».

Його житейське і політичне кредо, висловлене у фор
мулі «вміти змінювати шкіру лиса, що робить засідку, 
на шкіру лева, що примушує тремтіти вовків», як прави
ло, приносило перемоги. Але все ж були у гетьмана і по
милки, причому, помилки фундаментального характеру, 
які виявилися роковими у зриві його планів та задумів. 
Такою помилкою була соціальна політика.

Найвища в козацькій державі посада відкрила йому 
якнайширші можливості для збагачення. Дрібний укра
їнський шляхтич невдовзі став одним із найбільших фео- 
далів-землевласників. У маєтностях, розкиданих по різ
них районах Росії — двадцять тисяч кріпаків. Про каз
кові гетьманські багатства ходили легенди. Вони захо
плювали уяву сучасників, а шукачі скарбів і сьогодні не
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втратили надію їх знайти. Гетьман, як далекоглядний 
політик та адміністратор, уміло проводив свою соціаль
ну лінію. Він прагнув регламентувати роздачу рангових^- 
маєтностей, виступав противником переходу козаків ук 
селянський стан (універсал від 1691 р.), намагався вне
сти деякі зміни у систему оренд і т. п. Він передбачав 
наслідки надмірного феодального визиску, що призво
див до подальшого загострення соціальних суперечно-* 
стей у суспільстві. ■■■'Oq

Разом з тим слід враховувати, що правління Мазе
пи — це час дальшого посилення всіх форм феодально
го визиску селян і козаків. Вперше після визвольної вій
ни він видав універсал (1701 р.), що узаконював дво
денну панщину для селян Ніжинського полку. Над се
лянством Лівобережжя нависла реальна загроза покрі- 
пачення. Крім того, гетьман ніколи не співчував «зако
лотникам» і «злочинцям». За його наказом наймані пол
ки жорстоко розправлялися з найменшими проявами не
вдоволення, придушували народні виступи і пов
стання.

Ідеалом суспільно-політичного устрою для Івана Ма
зепи, безперечно, була Річ Посполита. Там він виріс, 
здобув відповідне виховання, засвоїв звичаї польської 
аристократії. Не випадково гетьманський двір у Бату- 
рині дуже нагадував варшавську резиденцію польських 
королів, Було запроваджено відповідний ритуал, з’яви
лися молоді польські шляхтичі, яких називали «гетьман
ськими дворянами». У роки правління І. Мазепи утвер
дились і привілейовані групи з верхівки заможного ко
зацтва, так звані «бунчукові товариші», «значкові това
риші», «знатні товариші». Люди оцінювалися не за ро
зумовими здібностями чи військовим талантом, а за на
лежністю до оточення гетьмана (бунчукові товариші 
носили за ним бунчук або виконували ад’ютантські до
ручення). У небуття йшли демократичні козацькі тра
диції виборності старшини усіх рівнів і рангів. По суті, 
на Україні зароджувалося дворянство — із спадковою 
владою, титулами, землями і залежними селянами.

Ця соціальна політика привела до того, що у вирі
шальний момент широкі маси козаків і селян не підтри
мали планів І. Мазепи. В пам’яті народній ще свіжими- 
були спомини про панування Польщі з її шляхетницькою 
анархією, жорстоким соціальним та національно-релі- 
гійним визиском.

Новий гетьман з’явився перед Петром І, коли стано
вище його благодійника, князя В. Голіцина, різко змі-
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нилося: за підтримку царівни Софії того заслали, кон
фіскувавши майно. Іван Мазепа сподобався молодому 
ц$рю. Замість погроз і «доган» гетьман і старшина одер
жали грамоти на нові маєтки, багаті подарунки. З часом 
взаємини цих різних за становищем, віком, характером, 
моральними засадами людей переросли у відносини, спо
внені гармонії та взаємопідтримки. Петро І мав усі під
стави довіряти українському гетьману. Після багатьох 
років «крамол» і «зрад» з’явився підданий, який вірою і 
правдою служив його інтересам: доповідав про «витівки» 
запорожців, придушував народні рухи, посилав козаць
кі полки то в далекі північні райони, то в Польщу, то на 
південь. Цар не лишався в боргу: на Івана Степановича 
«сипалися» маєтки, тисячі залежних селян, коштовності, 
найвищі нагороди і титули. Численні листи і доноси на 
гетьмана, що надходили до Москви, губились у нетрях 
бюрократичного апарату чи повертались у Батурин. їх 
авторів чекала жорстока кара (не уникли її, як відомо, 
навіть генеральний суддя В. Кочубей і полтавський пол
ковник І. Іскра).

Здавалося, ніщо не могло затьмарити ідилічних вза
ємин правителів Росії та України. Приязнь та повне до
вір’я звучать у листах Петра І до Івана Мазепи, вірно- 
підданство — у посиланнях гетьмана до царя. Жодного 
натяку на напруженість чи суперечності! Тому «громом 
з ясного неба» став перехід Івана Мазепи на бік швед
ського короля Карла XII. Для Петра І це було справж
нім потрясінням: людина, яка протягом багатьох років 
входила до його оточення і яку він, здавалося, добре 
знав, опинилася у таборі противника! Це стало неспо
діванкою і для частини старшини, не кажучи вже про 
рядове козацтво, міщан, православне духовенство і се
лянські маси.

Питання про мотиви цього кроку Івана Мазепи здав
на було в центрі уваги істориків. Сам гетьман, за сло
вами генерального писаря П. Орлика, пояснював свої дії 
так: «... не для приватной моей пользы, не для высших 
гоноров, не для болшаго обогащенія, а ни для инных 
яковых-нибудь прихотей, но для вас всех под властію и 
реиментом моим зостаючих, для жон и детей ваших, для 
общего добра матки моей отчизны бедной Украины все
го войска Запорожскаго и народу малороссийского, и 
для подвышения и разширеня прав и волностей войско
вых, хочу тое при помощи Божой чинити, чтоб вы з жо
нами и детми, и отчизна с войском Запорожским так от 
Московской, як и от Шведской стороны не погибли» п .
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Сумніватись у правдивості свідчення особи, втаємниче
ної в плани Івана Мазепй, не доводиться.

Звичайно, Іван Мазепа добре знав про становище вд 
Лівобережній Україні, поступовий, але неухильний на̂ - 
ступ на її автономний устрій, розумів централізаторські 
прагнення царизму, бачив зарозумілість і пихатість ро
сійських воєвод, придворних чинів, їхню зверхність у 
ставленні до старшини. Був чудово обізнаний із злиден
ним становищем рядового козацтва, яке тисячами гину^ 
ло далеко від рідної землі у воєнних походах, на будів
ництві каналів, зведенні фортець. Величезний податок, 
що часто перевищував господарські можливості, ліг на 
плечі селян. За словами М. С. Грушевського, «в народ
них масах Мазепа ніколи не був популярний, як гетьман 
панський, старшинський і вірний прислужник московсь
кого правительства, пильний виконавець царських ве
лінь, що так важко упадали на Україну» 12.

Не збільшив любові народу і тривалий конфлікт 
гетьтана із Семеном Палієм — одним з організаторів ви
звольного руху на Правобережній Україні. Тут ішлося 
не лише про їхні особисті симпатії чи антипатії, не лише 
про заздрість Івана Мазепи до популярності фастівського 
полковника. Тут зіткнулися, (на думку В. В. Антонови
ча) два полярних погляди на суспільно-політичний лад 
України — демократичний, козацький С. Палія і ари
стократичний, панський Мазепи. Гетьман домігся свого: 
Петро І прислухався до доносів улюбленця і дозволив 
заарештувати С. Палія, а згодом заслати його до Си- 
біру.

Про причини переходу Івана Мазепи на бік шведсь
кого короля навряд чи можна говорити однозначно. 
Очевидно, далися взнаки певні суспільні та моральні 
позиції гетьмана, його особисті образи. Нарешті він від
бивав відомі ідеї автономічно настроєної старшини. 
Повороту в політичній кар’єрі сприяла також і міжна
родна ситуація, що склалася на початку XVIII ст. в Єв
ропі. Молодий, енергійний шведський король Карл XII 
завдав поразки росіянам у Прибалтиці, поставив на ко
ліна Данію, вступив на територію України та Білорусії. 
У Польщі був детронований Август II, королем обрали 
шведського ставленика Станіслава Лещинського. Зда
валося, доля відвернулася від не менш енергійного, ніж 
Карл, одержимого реформаторськими ідеями Петра І. 
І тут перші сумніви закралися в душу гетьмана. У здійс
ненні своїх політичних задумів І. Мазепа не був оригі
налом. Плани союзу зі шведами, започатковані ще за
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порожцями, згодом були розвинуті Б. Хмельницьким. 
Але І. Мазепа наповнив їх новим змістом. Він уже опи
рався на досить стійку історичну традицію, яку репре- 
зФітувала частина козацької старшини. Документи за
свідчують, що перші контакти між І. Мазепою і польсь
ким королем С. Лещинським були започатковані 1705 р. 
Перебуваючи у Дубно, він зійшовся з княгинею Анною 
Дольською, з якою вів «денні і нічні конференції». Роз
мови з цією «прелестницей» (вислів гетьмана) ще біль
ше посилили сумніви, а також зміцнили впевненість 
І. Мазепи у необхідності докорінно змінити політичну 
орієнтацію. Зв’язки гетьмана з С. Лещинським стали 
відтоді регулярними 13. Але І. Мазепа все ще не зважу
вався прийняти остаточне рішення.

Протягом наступного часу контакти між обома сто
ронами не припинялися. На їх форму та інтенсивність 
впливали різні фактори: боротьба між прихильниками 
Августа II і С. Лещинського, подальше загострення сто
сунків козацької старшини з царськими воєначальника
ми і т. п. Особливе збентеження, що межувало із 
справжнім шоком, викликали слова, сказані князем 
Олександром Меншиковим на званому обіді у гетьмана 
(липень 1706 р.), де були присутні цар і ряд придвор
них сановників. Тоді напідпитку Олександр Данилович 
порадив Івану Степановичу негайно взятися за рефор
мування внутрішнього устрою гетьманщини, з тим щоб 
остаточно ліквідувати її автономію. Реакцію старшини 
на ці слова князя найбільш повно висловив прилуцький 
полковник Дмитро Горленко, який заявив: «Як ми за 
душу Хмельницького всегда бога молим и имя его бла
жим, что Украину от ига ляцкого освободил, так против
ным способом и мы дети наши во вечные роды душу и 
кости твои будем проклинать, если нас за гетьманства 
своего по смерти своей в такой неволи зоставишь» 14.

Так минуло два роки. Очевидно, гетьман, як і раніше, 
перебував у полоні суперечливих думок, накреслював 
різні політичні комбінації. Він то підтримує листування 
з княгинею Дольською (це був один з каналів зв’язку 
із С. Лещинським), то перериває його, то зашифровує 
листи, то розкриває їх зміст Петру І. Переломною у бо
лісних роздумах гетьмана над формуванням своєї полі
тичної лінії стала, очевидно, нарада, скликана Петром І 
у Жовкеі (квітень 1707 р.). Деталі розмов гетьмана 
з царем та іншими воєначальниками нам не відомі. Але 
ми добре знаємо, з яким настроєм І. Мазепа залишив 
стіни царської ставки. Тоді він заявив старшині: «Если
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бы я Богу так верне и радительне служил, получил бы 
наиболшое мздовозданіе, а здесь хотя б в ангела пре- 
минился, не могл бых службою и верностію моею жадного 
получить благодарствія» 15. Важко сказати, що мав на 
увазі гетьман. Але ясно одне: кинута ним фраза була не 
випадковою, приховувала потаємний зміст.

До І. Мазепи і старшини доходили чутки одна за 
одну тривожніша. Ремствували запорожці на надзвичай
но важкі умови царської служби, підняли голос городові 
козаки, послані на кріпосні роботи у Київ. їм заборо
нялося відлучатися додому, їх переслідували голод і хо
лод, насильства царських офіцерів, які били козаків 
палками, знущалися, гвалтували їхніх дружин і дочок. 
Незабаром надійшов указ Петра І про майбутні рефор
ми у козацькому війську, що передбачали перетворення 
традиційних полків у драгунські16.

Атмосферу невизначеності і навіть страху посилюва
ли невблаганне просування шведських військ по литов
ських землях, паніка серед його польських союзників, 
відступи царських полків. І. Мазепа все більше і більше 
утверджувався у думці про необхідність використати 
шведів у боротьбі з Росією.

Однак Карл XII відмовився прийняти цю пропози
цію. Натомість не шкодував обіцянок польський король. 
У листопаді 1707 р. він звернувся з універсалом до на
селення України, в якому закликав його повернутися 
«до давніх свобод і вольностей під батьківське і дідичне 
панування польського королівства»18. Звичайно, це 
звернення не було обнародуване. Саме тоді Петру І на
дійшов відомий донос В. Кочубея, в якому говорилося 
про антимосковські настрої І. Мазепи. Проте гетьман 
ще більше утаємничив свої плани, але не переглянув їх. 
Більше того, десь на початку 1708 р. його уповноваже
ний уклав союз з Карлом XII і Станіславом Лещинсь- 
ким. М. Андрусяк, проаналізувавши умови угод, при
йшов до висновку, що та частина, яка торкалася укра- 
їнсько-шведських взаємин, обмежувалася виключно вій
ськовою стороною. Натомість договір з Річчю Постоли- 
тою мав політичний характер — він передбачав перехід 
України під владу польського короля на правах, анало
гічних Великому королівству Литовському. Мазепа одер
жував Полоцьке й Вітебське воєводства і титул кня
зя І9. Цей аспект українсько-польської угоди підтверд
жує також ряд інших джерел 20. У контексті цих подій 
стає зрозумілим свідчення П. Орлика про те, що особи 
з найближчого оточення І. Мазепи «пакта Гадяцкие чи-
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тали» — тобто, відому угоду, що її 1658 р. підписав 
І. Виговський з польським королем.

Наступний розвиток подій показав, що І. Мазепа все 
ще вагався. Одержавши наказ Петра І йти з військом 
на Стародубщину, він зволікає, обдумує ситуацію, вдає 
з себе вірного слугу царя. Відомі його накази про забез
печення провіантом російської армії, розпорядження про 
Збіднення укріплень Стародуба, Чернігова, Ромен, Га
дяча, припис публічно молитися у церквах, аби бог да
рував царю перемогу над єретиками-шведами 21. Зрозу
міло, що така двозначність поведінки та млявість дій 
гетьмана не могли не позначитися на успіху задуманої 
акц ії22. Як засвідчує П. Орлик, політику зволікань 
І. Мазепа продовжував і в наступному тижні. Це викли
кало відповідну реакцію близької йому частини старши
ни, яка вимагала діяти швидше.

Лише звістка про прибуття Ö. Меншикова змусила 
лівобережного правителя змінити лінію поведінки. Він 
повертається із Борзни в свою резиденцію в Батурин, дає 
останні розпорядження і зважується на рішучий крок... 
Залишивши у місті досить сильну залогу у складі чоти
рьох полків сердюків і ряду сотень городових козаків, 
гетьман прибув у Короп, а 25 жовтня 1708 р., перепра
вившись з 4—6 тис. козаків через Десну, попрямував на 
з’єднання з армією Карла XII. Військо гетьмана насто
рожено зустріло новину про перехід на бік шведського 
короля. Очевидно, не до кінця переконала його у доціль
ності задуманої акції і блискуча промова, виголошена 
І. Мазепою після переправи. «Братья,— сказав геть
ман,— пришла наша пора; воспользуемся представив
шимся случаем: отомстим москалям за их долговремен
ное насилие над нами, за все совершенныя ими жесто
кости и несправедливости, охраним на будущия времена 
нашу свободу и права козацкие от их посягательств! 
Вот когда пришло время свергнуть с себя ненавистное 
ярмо и сделать нашу Украину страною свободною и ни 
от кого не зависимою. Вот к какой будущности я вас 
призываю. Вы, братья, верно достигните этой цели при 
вашем мужестве и при содействии шведского короля, 
который предлагает вам воевать против москалей вместе 
со шведами»23. Про неоднозначну реакцію на промову
І. Мазепи свідчить той факт, що іще до прибуття у став
ку Карла XII частина козаків залишила гетьмана і по
вернулася за Десну.

Увечері 28 жовтня 1708 р. І. Мазепа був уже в таборі 
шведів. Наступного дня відбулася аудієнція у короля.
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Гетьман виголосив латиною коротку промову, в якій 
дякував шведам за допомогу у боротьбі проти москов
ського царя. З перших же хвилин зустрічі він сподобав^ 
Карлу XII і його сановним придворним.

Тим часом по-іншому розгорталися події у таборі 
російських військ. Почали надходити перші звістки про 
перехід гетьмана на бік шведів. Насамперед про це до
відався О. Меншиков, який відправив гінця з новино^ 
у ставку Петра І. Сьогодні важко сказати, якою була 
перша реакція царя на повідомлення. Зрозуміло 
одне — російський самодержець був на грані нервового 
потрясіння. Проте незабаром цей стан пройшов, і Пет
ро І один за одним видав ряд маніфестів, у яких спо
віщав український народ про перехід лівобережного 
правителя на бік шведів, демагогічно декларував тезу 
про вольності і свободи «малоросіян» та закликав стар
шину з’їхатися для виборів нового гетьмана. Протягом 
листопада 1708 р. відбувся ряд воєнно-політичних акцій, 
які надовго закарбувалися у народній пам’яті. 2 листо
пада війська О. Меншикова взяли штурмом Батурин: 
місто було зруйновано, а всіх мешканців знищено. На
далі репресії не припинялися. Вони торкнулися не лише 
прибічників Мазепи, а й людей, далеких від політики — 
тисячі козаків зазнали тортур, знущань, а нерідко і ши
бениці. Зрозуміло, що політика репресій деморалізувала 
не лише старшину, а й широкі кола козацького стану.
6 листопада у Глухові пройшли вибори «вільними» го
лосами нового гетьмана. Ним став стародубський пол- 
к о е н и к  Іван Скоропадський. Ще напередодні за нака
зом царя була влаштована церемонія заочного суду над
І. Мазепою. З опудала, яке сиволізувало гетьмана, було 
знято і розірвано стрічку Андріївського кавалера, а кат 
повісив його на спеціально спорудженій шибениці.

12 листопада відбулася церемонія проголошення цер
ковної анафеми. У Глухові зібралися представники укра
їнського та російського духовенства. Далі, як повідом
ляє урядове джерело, після молебня у Троїцькій Собор
ній церкві «митрополит, архиепископ и єпископ с духов
ными особы вора и изменника Мазепу предали вечному 
проклятию. Потом Новгорода протопоп Афанасий За- 
руцкий сказывал козанье, напоминая о прежде бывших 
изменниках пространно и о проклятии вора Мазепы» 24. 
Тоді ж у присутності численних православних ієрархів, 
бояр і царевича Олексія Петровича в Успенському соборі 
Москви також було оголошено прокляття І. Мазепі. Але 
Петро І діяв не тільки батогом, а й пряником. За його
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наказом величезні маєтки, матеріальні цінності І. Мазе
пи та його прибічників переходили до осіб, що залиши
лися вірними скіпетру російського монарха. Грамоти 
ббіцяли прощення всім тим рядовим козакам, хто знову 
повернувся під протекторат московського царя.

Документи надзвичайно слабо висвітлюють перебу
вання І. Мазепи в ставці Карла XII. Добре відомо, що 
його продовжували терзати сумніви. Маніфести, які 
розсилались по різних полках України, не мали того 
успіху, на який розраховував гетьман. Козаки та селяни 
насторожено й недовірливо зустрічали його посланців. 
Байдуже були сприйняті також універсали шведського 
короля. Натомість спроби реквізиції з козацьких і се
лянських господарств продовольства наштовхнулися на 
рішучу протидію народу. Факти справжньої партизан
ської війни, яка розгорнулася тоді на Лівобережній та 
Слобідській Україні, відзначають найрізноманітніші 
джерела, сучасники та учасники тих подій 25. Особливо 
похитнув упевненість гетьмана перехід на сторону Пет
ра І ряду полковників та представників генеральної 
старшини, що з кінця жовтня перебували разом з І. Ма
зепою в шведському таборі.

Єдиним успіхом у ці тривожні для І. Мазепи дні став 
перехід на його бік частини запорожців на чолі з ко
шовим отаманом Костем Гордієнком. Колишні вороги 
об’єдналися на спільній антиросійській платформі. На
прикінці 1709 р. у Великих Будницях відбулася зустріч 
запорожців з І. Мазепою і Карлом XII. 8 квітня, оче
видно, в результаті переговорів обох сторін (за участю 
запорожців) було укладено нову шведсько-українську 
угоду27: на жаль, її тексту дослідники не мають. Рекон
струювати зміст цього важливого документа дозволяє 
праця придворного проповідника шведського короля 
Г. Норберга, а також відомий «Вивід прав України» 
П. Орлика, процитуємо повністю цей договір у переказі 
писаря: «І. Й. К. В. зобов’язується обороняти Україну 
і прилучені до країни козаків землі й негайно вислати 
туди задля цього помічні війська, коли вимагатиме того 
потреба і коли помочі цієї проситимуть князь і Стани. 
Війська ці, вступаючи в країну, будуть під командою 
шведських генералів, але під час операцій на Україні 
Й. В. довірить керування ними князеві та його наступ
никам і це триватиме доти, доки Україна потребуватиме 
того війська, котрому И. К. В. видаватиме платню, а 
козаки постачатимуть хліб і харчі.

2. Все, що завоюється з бувшої території Московщи-
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ни, належатиме на підставі военного права тому, хто 
цим заволодіє, але все те, що — як виявиться, належало 
колись народові українському, передасться й задержи
ться при українським князівстві.

3. Князь і Стани України, згідно з правом, яким досі 
користувалися, будуть заховані і вдержані на всім про
сторі князівства і частин прилучених до нього.

4. Іван Мазепа, законний князь України, жодним спо
собом не може бути нарушений у володінні цим князів
ством; до його смерти, яка — треба сподіватися — не 
наступить ще довго. Стани України заховають всі воль- 
ності згідно з своїми правами та стародавніми зако
нами.

5. Нічого не зміниться в тому, що досі зазначено, що 
до герба й титулу князя України. Й. К. В. не могтиме 
ніколи присвоїти цей титул і герб.

6. Для більшого забезпечення як цього договору, так
і самої України, князь і Стани передадуть: И. К. В. на 
весь час, поки тягтиметься ця війна, а з нею і небезпека, 
деякі з своїх городів, а саме Стародуб, Мглин, Батурин, 
Полтаву, Гадяч.

Уповноважені Його Величества Царя зазначають:
1. Що Україна ніколи не була незалежною, що з-під 

ярма невірних визволила її подібна зброя Його Царсь
кого Величества.

2. Що коли б змінити щось, то цим би порушилося 
умови Карловицького договору.

М. С. Грушевський на підставі документів, датованих 
уже 1700—1711 рр., наводить дещо інше формулювання 
цього договору: «Україна обох сторон Днепра з військом 
Запорозьким і народним Малоросійським має бути віч
ними часами свобідною від всякого чужого володін
ня» 29. Питання про ідентичність цитованого документа 
з текстом угоди 1708 р., гадаємо, дискусійне. Але зали
шимо його остаточне вирішення дослідникам і поверне
мось до реалій того часу.

А вони складалися не на користь І. Мазепи. У травні 
1709 р. царські війська полковника Яковлева зруйнува
ли Запорозьку Січ і знищили велике число козаків. 27 
червня відбулася битва під Полтавою, в результаті якої 
шведи зазнали поразки і змушені були втікати у турець
кі володіння. Разом із своїм союзником через Перево- 
лочну з рештками козаків переправився І. Мазепа. Роз
почався тривалий і складний перехід по степових райо
нах Північного Причорномор’я. Важко відновити думи 
колишнього володаря величезних багатств Гетьманіди-
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ни. Загроза захоплення у полон та неминучої розправи 
з боку Петра І змушувала його невпинно гнати стомле
них коней, шукати найкоротших шляхів до Бугу, на пра
вому березі якого був порятунок. Лише 8 липня І. Ма
зепа, Карл XII, козацька старшина і шведські генерали 
зійшли на турецький берег. Знову почався важкий пере
хід до літнього анкерманського степу. Нарешті 1 серп
ня: втікачі дісталися Бендер. Проте бажаний спокій не 
пфийшов. Стало відомо, що Петро І неодноразово про
сив турецькі власті видати Мазепу. Щоправда, Туреч
чина, відмовилася це зробити. Але хто-хто, а гетьман 
добре знав звичаї Оттоманської Порти. Прохання царя, 
помножене на золоті червінці, рано чи пізно буде вико
нане.

Нервове напруження останніх місяців, жорстокі нев
дачі, провал планів та задумів, безперечно, підірвали 
здоров’я старого гетьмана. І. Мазепа почав хворіти. 
Відчуваючи наближення смерті, він наказав спалити 
документи, що належали йому, висповідався перед свя
щеником, якого спеціально доставили із Ясс. 2 жовтня 
1709 р. гетьман тихо помер у селі Варниці неподалік 
од Бендер.

Похорони І. Мазепи були обставлені надзвичайно 
пишно й урочисто. Багато споряджену домовину везло 
шестеро білих коней. В останню путь покійника супро
воджували рядові козаки, старшина, Карл XII. Грали 
сурми, віддаючи останні почесті небіжнику, гриміли 
мушкетні залпи. Поховали І. Мазепу у кафедральній 
церкві св. Юрія в м. Галаці.

Сьогодні ми можемо сперечатися, говорити у мета
форичній формі чи шукати помилки у діях гетьмана, 
погоджуватися, чи не погоджуватися з його окремими 
вчинками. Незаперечним лишається тільки той факт, що 
політичний крок І. Мазепи у 1708 р. відбивав потаємні 
настрої частини козацького суспільства, яке прагнуло 
бачити Україну незалежною державою.
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ТВОРЕЦЬ ПЕРШОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КОНСТИТУЦІ 

(Пилип Орлик)

Серед поборників української національної держав
ної ідеї постать гетьмана Пилипа Орлика займає особ
ливе місце. Насамперед тому, що він є творцем однієї 
з перших в Європі державних конституції під назвою 
«Конституція прав і свобод Запорізького Війська». Вона 
стала для свого часу маніфестом державної волі укра
їнського народу перед усім цивілізованим світом. Як за
значає глибокий знавець історії України О. Оглоблін, 
конституція стала «вікопомним пам’ятником української 
державно-політичної думки» 1. Це був перший документ 
української державотворчої історії, в якому було гар
монійно поєднано інтереси гетьманату та старшини як 
провідної верстви України та Запоріжжя як військової 
сили, відображено права і вольності українського на
роду.

Важливим є і те, що «Конституція», за словами ві
домого українського історика Б. Д. Крупницького, чи не 
вперше «поставила українську проблему в європейських 
масштабах». Він же зазначає, що «безперечно, Орлик 
був видатним українським державником. На його пра
порі була виткана незалежна й соборна Україна... Його 
енергійна, вперта та невтомна праця не могли залиши
тися без наслідків. Вона зберегла нам традиції, створи
ла певні зв’язки з Європою. Ці традиції, хоч 1 запоро
шені порохом минулого, знову виходять наперед і да
ють ще раз нагоду вдумливому українцеві задуматися 
над долею своєї батьківщини» 2.

Так, навряд чи знайдеться країна, яка б була наді
лена такою долею — невимовно трагічною і в той же час 
героїчною, незборимою своїм поступом до щастя і волі. 
Може саме тому і народжувала вона такі постаті, як 
Петро Сагайдачний і Богдан Хмельницький, як Іван Ма
зепа і Пилип Орлик.

Походив Пилип Орлик з поважного роду, який мав 
причетність до давнього баронського прізвища Орликів, 
Що було у Чеському королівстві. Після гуситської рево
люції одного з представників цього роду доля закинула 
на Віленщину, де в селі Комуті Осинянського повіту 
Н жовтня 1672 р. за старим стилем і народився май
бутній український гетьман.

Батько його — Степан Орлик вже 1673 р., коли сину 
йшов лише другий рік, загинув у польсько-турецькій вій

63



ні під Хотином, відстоюючи польські інтереси. Опікува
лася Пилипом одна мати Ірина, яка походила з право
славного роду Малахівських. Очевидно, що перші ази 
освіти Пилип здобув в школі на Литві. Однак вже в мо
лодих літах з’явився в Києві, де вступив до Києво-Мо- 
гилянської колегії.

Професором красномовства і філософії в колегії був 
Степан Яворський, якого у 1700 р. висвятили на митро
полита рязанського і муромського, а через два роки при
значено екзархом і блюстителем всеросійського патрі
аршого престолу та президентом Слов’яно-греко-латин- 
ської академії в Москві. З 1721 року він став президен
том Синоду. Як зазначено в одній з праць, Яворський 
був справжнім рабом плоті і духу у Петра» — найбіль
шого ворога Орлика. Однак у часи професорства в Ки- 
єво-Могилянській колегії Яворський показав себе над
звичайно освіченою і відданою своїй справі людиною. 
Очевидно, це і сприяло тому, що молодий студент при
кипів до нього всією душею і потім усе життя ставився з 
великою повагою.

Завдяки протекції Яворського Пилип Орлик як один 
із найздібніших випускників колегії працює в консисто
рії Київської митрополії, а десь у 1693 р. починає працю 
в Генеральній Військовій канцелярії — центральній уста
нові гетьманської адміністрації на Україні. Було це по
чесно і нелегко для молодого канцеляриста. Козацька 
старшина та інші працівники гетьманської канцелярії 
ставились до нього спочатку насторожено. Та його ви
сока освіченість, здібності, невтомна праця скоро звер
нули на себе увагу гетьмана Івана Мазепи. Останній і 
став найбільшим добродієм Пилипа Орлика, всіляко 
сприяв його подальшій кар’єрі. Молодшого писаря геть
ман підіймає до поважної посади старшого військового 
канцеляриста. А коли у 1699 р. генеральний писар Ва* 
силь Кочубей став генеральним суддею, Мазепа на його 
місце призначає Орлика.

Один з біографів Івана Мазепи Альфред Єнсен скаже 
в 1919 р. у розмові з українським істориком Ільком Бор- 
щаком про Пилипа Орлика такі слова: «З всіх мазепів- 
ців це найцікавіша постать. Який патріотизм, яка енер
гія, освіта! Він міг би бути канцлером великої імперії, 
не те, що генеральним писарем у козаків. Що мене вра
жає, це його великий інтелект і освіта» 3.

Так, він міг бути канцлером імперії, та доля зробила 
його гетьманом України чи не у найскладніші, перелом
ні часи її історії. А це не менш відповідально.
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Будучи генеральним писарем, Орлик користувався 
цілковитою довірою свого наставника Івана Мазепи. 
З того часу, коли він прийшов у Генеральну Військову 
канцелярію, був утаємничений у всі справи гетьмана, 
постійно залишався біля нього. Він був поряд, коли у 
жовтні 1708 року шведський король Карл XII, воюючи 
проти Петра І, увійшов з військами на Лівобережну 
Україну, а Мазепа перейшов на його бік. Був поряд і. 
тоді, коли після поразки шведів у Полтавській битві 
Мазепа разом з Карлом XII відійшов на турецьку тери
торію, зупинившись у місті Бендери. Це була не просто 
відданість і вдячність людині, яка стільки зробила для 
становлення і зростання Орлика. Це була цілковита віра 
в її задуми, її справи в інтересах Батьківщини, свого на
роду. Безперечно, це допомогло і самому Орлику най- 
щиріше полюбити Україну, для добра якої він не жалів 
нічого. З невимовною тугою і біллю він сприйняв 2 
жовтня 1709 р. смерть шанованого гетьмана. Відомо, що 
Мазепа прагнув зробити Орлика спадкоємцем своєї ідеї, 
її поборником. Гетьманський вибір виявився напрочуд 
вдалим. Мотиви дій Мазепи стали і його, Пилипа Орли
ка, переконаннями, зумовлювали його позицію і вчинки. 
Це добре видно вже з надгробної промови Орлика. Від
значаючи добродійні вчинки і справи гетьмана, вірний 
сподвижник особливий наголос зробив на державниць
ких задумах Мазепи, його планах визволення України. 
«Той великий славний муж,— проголошував над тілом 
Мазепи Орлик,— що залишився на старі літа без на
щадків із величезним майном, жертвував усім, аби ви
бороти волю своїй батьківщині. Він не завагався зрек
тись усього, що може бути найдорожче на цій землі, і 
віддав власне життя за визволення рідного краю з-під 
московського ярма.

Та що ж! Тут, на чужій землі, доля своїм присудом 
завдала удар ясновельможному гетьманові Іванові Ма
зепі, ім’я якого житиме вічно з славою у пам’яті нашо
го народу, бо він бажав для нього свобідного розвитку 
всіх його безконечних можливостей. Нехай ні військо, ні 
нарід не тратять надії. Наша справа справедлива, а 
справедлива справа мусить завсіди остаточно запану
вати».

На цьому місці, як зазначають у своїх спогадах оче
видці, Орлик зупинився і, звернувшись до Карла XII і 
Д о  інших високих достойників, які були на похороні, з 
особливим наголосом продовжив: «Ніхто не буде в на
шім краю ніколи більшим за Мазепу. Хоча ми і негідні
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вести далі діло, почате нашим славної пам’яті вождем, 
ми спрямуємо серед скель і бур козацький корабель до 
свободи...»4.

У цих словах промовця вже явно вирізняється го
товність Орлика особисто продовжити місію Мазепи у 
завоюванні для України волі і незалежності. 5 квітня 
1710 року козацька рада у Бендерах вибрала Орлика 
гетьманом. А 10 травня шведський король Карл XII виз
нав це обрання спеціальною грамотою «Diploma assecu- 
ratorium pro Duce ef Exerctu Zaporoviensis» і тим у 
значній мірі підтримав нового гетьмана на початку йо
го діяльності.

А справ у молодого гетьмана виявилось немало. Як 
зазначає Борис Кругіницький, «перейняття гетьманської 
булави, та ще і в еміграційних умовах, вимагало знач
них видатків: чого коштувала сама репрезентація, зно
сини з чужими урядами, дипломатична праця в орієн
тальних умовах, серед турків і татар. А чим задовольни
ти потреби козацько-запорізького війська?»5. Ось і до
водилося вкладати у справу свої власні гроші, бо золо
то, коштовності та інші цінні речі І. Мазепи полишив за 
собою його небіж Андрій Войнаровський. Цим Орлик 
довів, що справу Мазепи він повністю перейняв на себе. 
Але чи не важливішим на той час доказом цього була 
проголошена в день гетьманських виборів складена Ор
ликом разом з козацькою старшиною так звана «угода». 
Вона увійшла в історію, як державна конституція, яка 
стала відомою під назвою «Конституція прав і свобод 
Запорізького Війська» («Pacta ef Constitutiones Legm 
Libertatumge Exercitus Zaporoviensis»).

Цей документ випереджав свій час. Своїми ідеями, 
демократичними засадами, змістом і державницькою 
спрямованістю «Конституція» випереджала і суспільну 
думку тодішньої Європи. Навіть французькі просвітите
лі ще тільки наближалися до розробки тих громадян
ських ідей, які були закладені в «Конституції» Орлика. 
«Конституція» стала реальною моделлю вільної, неза
лежної держави, яка б засновувалась на природному 
праві на свободу і самовизначення.

Такий підхід і засади навряд чи могли б народи
тись в одну мить. Вони, безперечно, зароджувались, ви
ношувались ще за життя Мазепи, втілювались у розбу
дові освіти, мистецтва, письменства на Україні, прогля
дали у прагненні Мазепи здобути незалежність України, 
врятувати її від царського деспотизму.

Вже у вступній статті «Конституції» чи не вперше у
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правовому документі дана історична оцінка діяльності 
козацтва як виразника дум і прагнень українського на
роду, показано піднесення і падіння «козацького наро
ду», який «спершу був піднесений безсмертною славою, 
просторим володінням та рицарськими відвагами, якими 
не тільки довколишнім народам, а й самій Східній дер
жаві був страшний на морі і на землі...», а потім «через 
примноження неправди та беззаконня, покаравши чи
сленними карами той козацький народ, знизив, змирив 
і — ледве не вічною руїною скинув долі...». Однак, бог, 
«бажаючи вивести згаданий козацький народ до першо- 
початкової волі із підтяжного на той час польського па
нування, висунув ревного оборонця святого правосла
в’я, стародавніх прав та вольностей військових Вітчиз
ни, подвижного гетьмана, славної пам’яті Богдана 
Хмельницького»6. Він визволив цей народ з «польсько
го підданства» і однак «піддався з ним добровільно під 
самодержавну руку великих государів, царів та великих 
князів, повелителів російських, сподіваючись, що Мос
ковська держава, як з нами єдиновірна, дотримає обов’яз
ків своїх у договорах та статтях, відбитих та присягою 
стверджених, і вічно збереже Запорозьке військо і віль
ний народ малоросійський непорушно при правах та 
вольностях під своєю обороною. Та Москва дуже швид
ко порушила угоди, на які заприсягала. Московська 
держава численними способами намагалася до решти 
зруйнувати військові права та вольності, які сама ж 
потвердила, і на народ вільний козацький якого вона 
ніколи не завойовувала, накласти невільниче ярмо».

Отака була справедливість і таке право. У вступі 
аргументовано показується, що прагнули зробити з Ук
раїною царські правителі, «віддаючи злом на добро». 
Тому і «славної пам’яті гетьман ясновельможний Іоанн 
Мазепа віддався в оборону Вітчизни», яку «волів зали
шити квітнучою», «поставши правдою та ревністю за 
цілість Вітчизни, прав та вольностей військових». Прав
ління царське на Україні інакше не називається в Кон
ституції як «московське ярмо» і «московське іго», яке 
принесло українському народові страшне лихо. А тому 
в «Конституції» наголошується, що Україна за участю 
шведського народу має бути визволена від цього лиха.

«Конституція» складалася з 16 статей, які передба
чали встановлення національного суверенітету і визна
чення кордонів Української держави, забезпечення де
мократичних прав людини, визнання непорушності трьох 
складових чинників правового суспільства, а саме —
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єдність і взаємодію законодавчої (виборна Генеральна 
Рада, що мала скликатися тричі на рік), виконавчої 
(гетьман, обмежений законом у своїх діях, генеральна 
старшина і обрані представники від кожного полку — 
«самодержавіє гетьманському уряду неприлично») і су
дова влада — підзвітна і контрольована. Такими в «Кон
ституції» визначалися принципи побудови української 
держави. Кожна ж із статей формулювала конституцій
ні норми в усіх галузях державного та суспільного жит
тя при головній умові — відторгнення майбутньої укра
їнської держави від Росії.

Особливого значення документ надавав питанню про 
віру в гетьманській державі. А віра ця має бути «право
славна східного сповідання під послушенством апостоль
ського трону константинопольського з примноженням 
хвали Божої, святих церков, а із навчанням у вільних 
науках малоросійських синів розширялася і, наче крин 
у терні, процвітала поміж навколишніх іншовірних дер
жав». В статті особливо підкреслюється, що саме за цю 
православну віру і вольності українські «підняв Богдан 
Хмельницький праведну війну супроти Речі Посполитої 
Польської» 7.

Одним з ключових моментів Конституції стало ви
значення кордонів України та забезпечення їх ціліснос
ті. «Я'К кожна держава складається і стверджується 
непорушною цілісністю кордонів,— записано у ній,— так 
і Мала Росія, Вітчизна наша, щоб у своїх кордонах, 
стверджених пактами від Річі Посполитої Польської і 
від Московської держави передусім у тому: які відійшли 
по ріку Случ за гетьманства, славної пам’яті, Богдана 
Хмельницького, були відступлені, вічно віддані й пакта
ми укріплені від Річі Посполитої Польської в гетьман
ську область, не були насильно змінені й порушені...» 8.

Для тодішньої України надзвичайно актуальним було 
налагодження добросусідських відносин з Кримським 
ханством. У статті, присвяченій цій проблемі, вказува
лось на важливість для Української держави договору 
з Кримом, укладення якого набувало великої актуаль
ності.

Автори «Конституції» добре розуміли, наскільки важ
ливим було існування Запорізького Низового війська, 
що «заслужило собі безсмертну славу численними ри
царськими відвагами на морі й на землі», але було 
поруйноване. Тому гетьман як керівник держави зобо
в’язувався «Конституцією» «чинити всіляку поміч Запо
розькому Низовому війську». В статтях «Конституції»
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визначаються засади його організації, структура, вка
зуються джерела його матеріального забезпечення 
та ін.

Особливо великої уваги «Конституція» надавала ви
значенню устрою України, правам, якими наділялись 
урядовці, зокрема, гетьман і старшини. Виражаючи 
прагнення генеральної й полкової старшини, стурбованої 
своїми правами і привілеями, стаття «Конституції» від
верто негативно заявляла про ставлення до ідеї само
державної влади. У статті з цього приводу говорилось: 
«коли деякі Запорізького війська гетьмани, привласнив
ши собі неслушно й безправно самодержавну владу, 
узаконили самовладно таке право: «Так хочу, так пове
ліваю!»— то через те самодержавство, не властиве 
гетьманському урядування, виросли численні в Запо
різькому війську незлагоди, розорення прав та вольно
стей, посполите утяження, насильне й купне легке роз
кладення урядів військових: генеральної старшини, пол
ковників та значного товариства».

Щоб запобігти цьому в майбутньому планувалось 
утворення Генеральної Ради. У «Конституції» зазнача
лося, «щоб у Вітчизні нашій першими радниками була 
генеральна старшина, як за респектом їхніх первісних 
урядів, так і в установленій при гетьманах резиденції. 
За ними за звичайним порядком слідують городові пол
ковники, нехай вони будуть пошановані таким чином 
публічних радників. Над те з кожного полку мають бути 
до загальної Ради генеральні совітники з кожного пол
ку по одній значній, старовинній, добророзумній та за
служеній особі, вибрані за гетьманською згодою, і з 
тими всіма генеральними особами, полковниками й ге
неральними радниками має радитись уясновельможений 
гетьман та його наступники про цілість Вітчизни, про її 
загальне добро і про всілякі публічні діла, нічого без 
їхнього дозволу й поради не зачинаючи приватною своєю 
владою, не встановлювати і до завершення не приво
дити».

Було встановлено, що Генеральна Рада мала збира
тися тричі на рік: «перша на Різдво Христове, друга на 
Воскресіння Христове, третя на Покрову Пресвятої Бо
городиці, на які мають і повинні бути не тільки пани 
полковники зі своєю старшиною та сотниками, не тільки 
3 усіх полків генеральні радники, а й посли Запорізько
го Низового війська».

«Конституція» передбачала шанування гетьмана, 
однак, коли б він у чомусь помилявся, то йому на Раді
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мали вказати «на порушення прав та вольностей віт
чизняних», на що гетьман не міг «вражатися і чинити 
помсти, а дбати такі недолади справити» 9.

Таким чином, влада гетьмана за «Конституцією» 
обмежувалася, і більш самостійне становище займала 
генеральна старшина. Для здійснення судочинства утво
рювався Військовий Генеральний суд. Всім військовим 
скарбом мав відати генеральний підскарбій, який у сво
їх діях був непідвладний гетьману. На цю посаду мала 
обиратись «людина значна і заслужена, маєтна і добро- 
совістна, яка мала б в своєму догляді військовий скарб, 
завідувала млинами і всілякими військовими ушкодами 
і повертала їх на публічну військову потребу з відомом 
гетьманським, а не свою приватну. А сам ясновельмож
ний гетьман до військового скарбу й приходів, які до 
цього належать, не має належати і на свій персональний 
пожиток вживати, а задовольнятися своїми оброками та 
приходами, які кладуться на булаву та його гетьманську 
особу...». У полках мали бути запроваджені посади під
скарбіїв, які також мали турбуватися про військове май
но. Однак гетьману надавалося право нагляду за діяль
ністю адміністрації, за тим, щоб запобігти можливості 
призначення на «уряди» за підкуп, щоб «людям війсь
ковим та посполитим зайві не чинилися утяжіння, на
клади, пригнічення та здирства...», щоб полковники, 
сотники, отамани не прихиляли козаків і посполитих до 
«панщини» 10.

Звертає на себе увагу і те, що «Конституція» .виявля
ла особливу увагу і милосердя до козацьких вдов і си
ріт, турботу про них. В ній спеціально зазначалось: 
«Козачі вдови і осиротілі козацькі діти, козацькі вдови 
і жінки без присутності самих козаків, коли в походах, 
або на будь-яких будуть перебувати службах, щоб не 
притягалися до всіляких посполитих повинностей і не 
утяжувалися вимаганням датків...» и .

«Конституція» не оминає і фінансових справ держа
ви, її економіки, посполитих повинностей, оренди, різних 
поборів, без яких держава обійтись не може.

«Конституція» вперше за період козацької доби в 
історії України повертає Києву його столичний статус. 
Як відомо, за часів козацтва столичними містами були 
Чигирин, Глухів та ін. Визнанням міста Києва столицею 
підкреслювався факт спадкоємства держави минулих 
київсько-руських часів. Важливим було й те, що «Кон
ституція» засвідчувала статус не лише Києва, а й інших 
міст України, їх права і привілеї.
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До «конституції» додавалася присяга, яку склав 
Пилип Орлик Запорізькому війську пА*и обранні його 
гетьманом.

В цілому законодавчий акт, підготовлений Орликом, 
обмежував владу гетьмана і проголошував конституцій
ну державу. Він визнавав права і обов’язки всіх станів 
України і чи не вперше надавав такої уваги становищу 
міщан, посполитих та козаків — «людей убогих». Однак 
Пилип Орлик як гетьман не мав досить сили і грунту 
для запровадження «Конституції» в життя повною мі
рою. Хоч фактом залишається те, що «Конституція» не 
лишалася лише пам’яткою суспільно-політичної думки 
України, а протягом чотирьох років з 1710 до 1714 рр. 
була нормативним документом на Правобережній Укра
їні. Вона була розіслана для керівництва у полкові та 
сотенні канцелярії.

Неабияку роль відігравав документ і в діяльності 
самого гетьмана Орлика. Він став важливою правовою 
основою при укладенні міжнародних договорів про до
помогу у війні з Петром І. Орлик добре розумів, що 
йому одному не втілити в життя план відродження укра
їнсько-козацької держави. Він намагався знайти союз
ників, звертався з цією метою до польського короля 
Станіслава Лещинського, до короля Франції, з представ
ником якого, французьким послом у Константинополі 
Дезайєром Орлик зустрічався 11 березня 1710 р. Про 
свої враження від цієї зустрічі та самого Орлика Де- 
зайєр писав у своїй реляції міністру закордонних справ 
Франції де-Торсі: «Новий запорізький гетьман — люди
на з розумом і освітою. Він гарно тримається, зовсім мо
лодий (було йому у той час 38 років). Гетьман казав 
мені, що певний у визволенні України з-під москалів. Він 
прохав протекції для своєї нації і його християнської 
величності, кажучи, що в інтересах Франції, щоб Порта 
почала війну з Москалями» 12. Скоро Дезайєр отримав 
позитивну відповідь щодо війни з Росією. Йому була 
Дана вказівка навернути до цього і Порту.

У цей час виявилася нова обстановка, з якою не 
можна було не рахуватися. До шведського короля яки
мось чином потрапила копія листа цісаря Йосифа до ро
сійського царя Петра. Цісар радив цареві вислати або 
знищити козаків і заселити Україну німцями. Після цьо- 
г9>— писав цісар,— «маючи забезпечений тил, зможе цар 
підкорити собі Крим й піти навіть дальше». Однак, 
Франція мала свої інтереси в Криму і тому копія цього 
листа, передана канцлером Карла XII Мюлерном фран
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цузькому послу, стурбувала останнього. Насторожило 
це і Орлика. Разом з кошовим отаманом Запорізької 
Січі Костем Гордієнком — союзником Мазепи і Карла 
XII, який відступив з ними до Бендер і зараз був сорат
ником Орлика, вони відвідали французького посла. 
У зверненні до нього було показано, що план цісаря 
відносно України не випадковий і підбурює царя до зни
щення козацької вольності, щоб самому завоювати ста
новище на Чорному морі і в Криму. Свою промову Ор
лик закінчив словами: «Отже, в інтересах Франції під
тримати козацьку націю і прохаю в ексцеленцію засту
пити наші інтереси перед Оттоманською Портою». На 
це посол відповів, що «мотиви козаків заслуговують ува
ги». Він тут же повідомив про це Париж. А вже 28 
травня 1710 року де-Торсі сповіщав Дезайєра: «В спра
ві проекту цісаря відносно України ясно те, що це не в 
інтересах короля. А що тут відомості про те, що діється 
на Україні й на скільки там дійсно можлива револю
ція, невідомі й темні, прохаю Вас в цих питаннях працю
вати згідно з Вашими поглядами. Пам’ятати, що зміц
нення Москви не в інтересах короля» 13.

Отримавши відповідь, Дезайєр повідомив про неї 
Орлика і тут же виїхав у Царгород.

На початку грудня цього ж 1710 року до Криму ви
їхала надзвичайна українська делегація, до складу якої 
входили прилуцький полковник Горленко, генеральний 
суддя Довгополий і генеральний писар Іван Максимо
вич. Ця делегація мала на меті укладення українсько- 
татарського договору, який мав попередити дії Москви 
щодо Криму. Був направлений представник і до кубан
ців, прихильників Булавіна, які знайшли притулок від 
гонінь царя на території Кубанської орди. Посланником 
був брат дружини Орлика — генеральний осавул Григо
рій Герцик.

Однак у своїй діяльності в ім’я українського народу 
Орлик орієнтувався передусім на українське населення, 
«змучене і озлоблене московським терором». Рятуючись 
від утисків, воно втікало до Орлика і до запорожців. 
Відібравши з таких втікачів найздібніших, Орлик розі
слав їх як своїх емісарів по Україні. І вони під виглядом 
бандуристів і старців поширювали його прокламації і 
готували український народ до повстання.

Тим часом місія української делегації в Криму увін
чалася успіхом. 10 листопада 1710 р. на нараді дивану 
було вирішено підтримувати війну Порти з Москвою,
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А 23 січня 1711 р. був укладений союз між ханом і ко
заками як послами незалежної України. Це було ви
знання української державності, яку згодом підтримала 
Франція.

Поряд із зовнішньо-політичною діяльністю значна 
робота була здійснена Орликом по організації україн
ської армії, на яку лягав основний тягар у поході за ви
зволення України. Важливим було те, що як зовнішньо
політична діяльність Орлика, так і організація ним ко
зацької армії базувалися на засадах «Конституції». 
Шведським і польським командуванням був розробле
ний план походу... «Перша експедиція Орлика, Потоць- 
кого і буджацького султана (так само і кримського 
хана),— пише Б. Д. Крупницький,— мала характер ос
новної операції, дві інші допомогової. Після них при* 
ходила черга на турецьку армію, яка мала розвинути 
операції на звільненій від москалів Правобережній 
Україні» І4.

Першим у середині січня 1711 р. виступив з Перекопу 
з 50-тисячною ордою татарський хан. Дійшовши до 
Слобідської України, він, знищуючи оселі та беручи у 
полон людей, скоро повернув назад і вже у березні був 
у Криму, так і не принісши справі визволення України 
ніякої користі. Майже у той же час виступила й кубан
ська орда на чолі з султаном Іслам-Гереєм — сином 
хана, але й вона, пройшовши понад Доном до Ізюму і 
набравши ясиру, повернулась швидко назад.

31 січня 1711 р. розпочався основний наступ на Пра
вобережну Україну. За одними даними, Орлик вийшов з 
організованою ним 16-тисячною українською армією, 
польським відділом Йосифа Потоцького, який був на сто
роні Станіслава Лещинського, і з допоміжними татар
ськими силами. За іншими —поляків і запорожців було 
разом 7—8 тисяч, татарської орди — 20—ЗО тисяч. Окрім 
Орлика, на чолі запорозьких військ стояв кошовий ота
ман К. Гордієнко. Буджацько-Білогородською ордою 
командував султан Махмед-Герей — другий син крим
ського хана. У війську було 40 шведських інструкто
рів 15.

Завдяки підтримці місцевого населення армія швид
ко просувалася вперед. Одне місто здавалося за другим 
без бою. Визнаючи Орлика за українського гетьмана, до 
нього, за винятком Білоцерківського, перейшли всі ко
зацькі полки Правобережної України. Такий успіх зане
покоїв Йосифа Потоцького, який до того був ще й ки
ївським воєводою. Він побоювався того, як поведуть
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себе козаки, коли запанують на Україні. Він затіяв су
перечки, чи варто вести воєнні дії далі, адже Правобе
режна Україна завжди належала Польщі. Після її за
воювання, мовляв, не варто наражатися на важкий кон
флікт з Москвою. Проти Орлика, за наказом з Москви, 
виступив гетьман Лівобережної України Скоропадсь
кий. Він направив проти повстанців військо на чолі з 
генеральним осавулом Бутовичем. Однак, при першому 
ж зіткненні під Лисянкою військо Бутовича було роз
громлено, а сам він потрапив у полон до Орлика.

18 березня союзники підійшли до Білої Церкви, від 
якої до Києва рукою подати. Із-за різних незлагод об
логу її почали лише 25-го березня. Перші дні облоги 
нічого не дали Білоцерківська фортеця мала добре укрі
плення, а у козаків було лише шість гарматок. Польська 
і татарська піхоти тут не могли нічого вдіяти. До того ж 
серед союзників почався розбрат. Орлик всіляко проте
стував проти пограбування поляками і татарами місце
вого населення, а ті буквально чинили розбій. Одного 
дня татари зняли облогу і кинулись за ясиром, плюн
друючи села і містечка. Війська Орлика і Потоцького 
лишилися одні. У цей час розпочали свій наступ війська 
Петра І. Ослабленому війську Орлика і Потоцького не 
лишилося нічого іншого, як повернути назад. Наприкінці 
квітня Орлик з військом був вже у Бендерах. Не вдало
ся задумане і шведським військам в Померанії. Все це 
було тяжким ударом для Орлика. Рушилась його спра
ва. Але сподівання на краще не покидали його. Він зно
ву розсилає посольства. Знову збирає своїх прихиль
ників.

А влітку розпочався новий наступ російських військ. 
Вирішальний бій відбувся над Прутом. Турецька армія 
оточила війська Петра І. їм загрожувала неминуча ка
пітуляція. Російська, а потім і радянська історіографія 
замовчували те, що російський цар за цих умов просив 
переговорів, запропонувавши великий викуп. Це було 
вигідно для Турції і візир дав на них свою згоду. Так, 
Петро І врятувався. Почалися переговори. Впродовж 
них Орлик постійно відвідував великого візира і насто- 
.ював на тому, щоб російські війська негайно залишили 
Україну, повернули награбоване майно, закріпили це 
майбутнім договором.

Але досягти мети не вдалося. За укладеним 13 лип
ня 1711 р. Прутським договором Росія зобов’язувалася 
віддати Турції Азов, зрити фортеці Таганрог, Богороцьк 
і Кам’яний брід. На Україні все залишалося, як і рані
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ше. І хоча за одним з пунктів цього договору з 5 берез
ня 1712 р. Правобережна Україна і Запоріжжя перехо
дили під владу гетьмана Орлика, саме він повернутися 
на Україну уже не міг. Тим більше, що цар після своєї 
невдачі буквально лютував на Україні, знищуючи всіх, 
хто хоч будь-як був пов’язаний з військами Орлика, чи 
виявляв щонайменше невдоволення. Плач і стогін несли
ся по всій Україні і зарадити цьому горю було нікому.

До того ж активізували свою політику щодо Укра
їни на користь Москви і свою власну уряди Англії та 
Голландії. їх особливо подражнювало перебування Ор
лика та очолюваного ним козацького війська в межах 
Туреччини. Щоб ознайомити країни Європи із своєю 
позицією, гетьман Орлик складає і надсилає країнам 
документ надзвичайної ваги — «Маніфест до європейсь
ких народів». «Вважали ми потрібним проінформувати 
королів, володарів республік й інші християнські дер
жави,— зазначає Орлик в «Маніфесті»,— про мотиви, 
котрі привели нас в Турецьку державу й підняти сьогод
ні зброю проти московського царя». В «Маніфесті» далі 
зазначається, що «це натуральне право визволитися від 
пригнічення і працювати на те, що несправедливість і 
вища сила відняла...». І далі викладається історія склад
них україно-московських взаємин, починаючи з часів 
Богдана Хмельницького і аж до умови з Карлом XII. 
Що ж до стосунків з Туреччиною, то у «Маніфесті» ска
зано: «Його величність (султан) запевнив нас, що не має 
бажання завоювати й приєднати до своєї держави Укра
їну, але лише обновити цю державу в старій консти
туції, щоб покласти бар’єр між Оттоманською імперією 
і володіннями московського царя, сусідство з якими є 
приводом для великих і кривавих війн між Туреччиною і 
Московщиною...» 16.

Орлик добре розумів, що в тій ситуації, яка склалася 
У боротьбі за самостійну Україну, не обійтися без по
середництва інших країн. Він пише у «Маніфесті» зна
менні слова, які і сьогодні вражають своєю проникли
вістю і біллю за український народ, за його історичну 
Долю: «Ми не можемо дивитись холоднокровно на не
щастя, яким віддана наша нація, на порушення її прав 
У так багатьох випадках, ми одначе, не будемо посту
пати з-за почуття помсти, але ми керуємося виключно 
Мотивом справедливості та згідно з правом, яка дозво
ляє кожному захищати свою власну справу й свою влас
ну мету. Ми заявляємо, що не виновні в людській крові, 
яка може пролитися, і щоби вказати, що ми не проти
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посередництва християнських володарів, у спеціальнім 
артикулі нашого трактату з шведським королем, ми го
воримо, що коли з допомогою господа бога козацька 
нація буде обновлена в своїх правах, ми не відмовимось 
від посередництв безсторонніх держав для урегулювання 
границь й других труднощів, що можуть зустрінутись» 17.

Навряд кому з козацьких гетьманів вдалося піднести 
українську справу на такий європейський рівень і об
стоювати її з такою правничою глибиною і обгрунтова
ністю, як це зробив Орлик.

Розіславши «Маніфест» володарям країн, він знову 
направляє, делегацію до Туреччини з проханням захи
стити українські свободи, привілеї, кордони. Прибувши 
до Константинополя, козацька делегація ще раз зверта
ється за допомогою до французького посла Дезайєра, 
який обіцяв їй всіляку допомогу. У своєму донесенні до 
Парижа французький посол повідомив, що козацькі по
сли були «надзвичайно витримані, але ні в якій мірі не 
хотіли відступати від інструкції Орлика» і він обіцяв їм 
«настоювати, щоб Порта вимагала від Москви відмови 
від всяких претензій на Україну». Він далі пише, що 
«козацькі посли особливо настоюють на амністії і визво
ленні українців, засланих в Московщину, й щоб москалі, 
залишаючи козацьку країну, за своїми звичаями не руй
нували України». Козацьке посольство зустрічалося із 
патріархом і той обіцяв йому свою допомогу 18.

Розсудливість козацьких послів, настійність францу
зького дипломата мали успіх. Султан видав грамоту 
Орлику, у якій визнав його гетьманом українців, що 
«живуть на обох берегах Дніпра, також і запорозьких 
козаків...».

В грамоті зазначалося, що українці «І...матимуть 
право вибирати і скидати своїх гетьманів.

2. Що ніхто, окрім н/их, не зможе інтересуватися 
справами їх нації, керування якої буде знаходитись в 
руках гетьманів.

3. Що під протекстом (приводом), що козаки обох 
берегів й запорожці будуть підлягати Порті, не можна 
буде вимагати від них гарчу (подушного податку), ні 
другого податку, ніякого роду взагалі повинностей.

4. Під умовою, що в майбутності вищезазначена на
ція козацька і запорізька буде міцна й постійна в своїх 
обіцянках, вона не матиме ніяких неприємностей, не 
зможе* бути ображена в справі їх земель. їх крам, кот
рий вони будуть переправляти в наше володіння, буде 
обложений лише митом і нічим більше...» 19.
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Це була велика перемога. Однак і російський дар 
робив свою справу. Його посол у Константинополі Тол- 
стой зумів підкупити впливових людей з оточення сул
тана і 16 червня 1712 р. договір з Москвою при посеред
ництві голландського і англійського послів був ратифі
кований. Цар отримав Лівобережну Україну, а Порта 
ставала господарем Правобережжя. Це було новим 
страшним ударом для Орлика і його соратників. Ще 
один удар по самостійницьким прагненням українського 
народу завдав договір Туреччини з Польщею від 22 квіт
ня 1714 р., за яким Правобережна Україна лишалася 
знову за Польщею і протидіяти цьому вже не було сил.

Однак Пилип Орлик і в цій складній ситуації не 
склав рук. Він прагне засвідчити права України на волю 
і незалежність перед усім світом, показати значення її 
незалежності для всієї Європи. З цією метою готує но
вий історичний документ «Вивід прав України», який є 
політичним меморіалом гетьмана, присвяченим охороні 
національно-державних прав українського народу. Оче
видно, «Вивід прав України» можна вважати і першим 
узагальненням історичних подій в Україні, не ураженим 
концепцією «єдиної і неподільної Росії». Пилип Орлик 
починає твір знаменними словами: «По довгій і крива
вій війні вічної пам’яті найхоробріший гетьман Хмель
ницький визволив з-під польської кормиги пригнічену 
козацьку націю. Він то утворив з України незалежне 
князівство і вдоволився титулом гетьмана війська Запо
розького і син його перейняв це по нім у спадку й Ста
ни названого князівства по смерті його обирали далі 
своїх князів і ніяка дежава не присвоювала собі права 
противитися цьому...». Він пише далі, що його мета у 
даному випадку — не писати «історію України», а пока
зати, що вона є вільним князівством і що Стани її віль
но обирали гетьманів по своїй уподобі. Це факт уста
новлений і правда загальновідома, що козацька нація і 
Україна були вільними...

Об’єктивність таких слів не підлягає сумніву. Та 
Орлик доводить це величезною сумою фактів. Спеціаль
но він зупиняється на аналізі Переяславських угод. Пе
рераховуючи аргументи, які підтверджують право Укра
їни на свою незалежність, він зазначає, що найсильні- 
шим найпереможнішим аргументом і доказом суверен
ності України є урочистий союзний договір, заключений 
між царем Олексієм Михайловичем з одного боку та 
гетьманом Хмельницьким і Станами України з другого. 
Трактат цей уложено в 1654 р. і підписано уповноваже
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ними представниками. Цей урочистий і докладний трак
тат, названий вічним, повинен був, здавалося, назавжди 
установити спокій, вільності і т. д. на Україні. Це дійсно 
так і було б, якби цар так само сумлінно виконав би 
його, як у це вірили козаки. Вони, передали московському 
війську свої твердині і залучили свої війська з царським 
задля успіху загальної справи, але царські генерали, 
скориставши довір’я названої нації, хитрощами захопи
ли велику кількість інших укріплень і потім почали 
командувати, мовби господарі, в цілій країні»20.

Потрібно зауважити, що хоча Орлик й зазначив на 
початку свого викладу «Виводу прав України», що не 
буде писати української історії, однак у подальшому він 
аналізує важливіші історичні факти і обставини, які об
грунтовують права і свободи українського народу, пра
вомірність боротьби за їх відстоювання. У зв’язку з цим 
у «Виводі» подаються і окремі важливі історичні доку
менти.

Зокрема тут наводяться основні положення договору 
Мазепи і Карла XII у 1709 р. Договір, за оцінкою Орли
ка, був укладений, щоб «пригніченій Україні... визволи
тися з неволі». За умовами цього договору Україна мала 
стати самостійною державою, яку Карл Великий зобо
в’язувався обороняти. За це шведському війську Україна 
мала видавати платню, а козаки — постачатимуть хліб і 
харчі. Підтверджувалося, що «Іван Мазепа, законний 
князь України, жадним способом не може бути нару- 
шений у володінні цим князівством, до його смерті, 
яка — треба сподіватися — не наступить ще довго, Ста
ни України заховають оці вольності згідно з своїми пра
вами та стародавніми законами» 21.

У «Виводі прав України» дається обгрунтована від
повідь царським послам, які заявляли, що «Україна ні
коли не була незалежною, що з-під ярма невірних ви
зволила її подібна зброя його Царського Величе- 
ства».

Знаменною була констатація «Виводу прав Украї
ни» і в тому, що коли Україні не буде надана незалеж
ність від Росії, то ціла Європа і кожна з її держав «лег
ко зрозуміють небезпеку для свободи Європи від такої 
агресивної держави». Як показала наступна історія, 
Орлик виявився тут правий. Адже протягом століть Ро
сійська держава залишалася жандармом Європи.

Важко сказати, наскільки цей документ вплинув на 
подальший розвиток подій. Однак, його поява і вислов
лені думки надзвичайно важливі з погляду усвідомлен-
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ня української історії, перших спроб її узагальнюючих 
оцінок, засвоєння уроків.

Близько ЗО років після цих подій прожив Орлик за 
кордоном. І де б він не був — у Швеції, Німеччині чи 
Туреччині, він жодного дня, жодної години не полишав 
турботи про українську справу. Разом із старшим си
ном— Григором Орликом, який скінчив своє життя під 
французькими прапорами як генерал і національний ге
рой Франції, він постійно встановлював зв’язки з уряда
ми різних країн Європи, висилав до них матеріали. І все 
заради того, щоб домогтися визволення України, її неза
лежності. Як зазначає Петро Дорошенко, він «старався 
використати кожну нагоду, кожен міжнародний конф
лікт на сході Європи, щоб тільки поправити українську 
справу на порядок дня. Але всі старання великого укра- 
їнського патріота були даремні. Московське царство піс
ля полтавської перемоги зробилося могутньою держа
вою, Російською імперією, яка зайняла провідне місце 
в північній і східній Європі» 22.

Пилип Орлик помер 24 травня 1742 р. самітнім, ві
дірваним від рідної України. Він залишив по собі па* 
м’ять невтомного борця за світлу долю України і її на
роду.
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«ЩИРИЙ МАЛОРОСІЯНИН» — 

ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ

(Михайло Максимович)

Широкий загал знає Михайла Максимовича переду
сім як першого ректора Київського університету.

Проте для Михайла Олександровича ректорство не 
було єдиним чинником його багатогранного і до значної 
міри не сприйнятого таланту вченого. Важливість духов
ного світу, переживань у своєму житті Максимович сам 
визнає, коли в листі до професора Шевирьова буде опи
сувати автобіографію для «Словника професорів Мос
ковського університету»: «...Тепер, коли я доживаю п’ят
десятилітній рік на цьому вільному світі, для мене ближ
че мій внутрішній потаєнного серця чоловік. А Вам для 
«Словаря» потрібен зовнішній я — колишній професор 
ботаніки у Москві» ].

Незрозумілим сучасному поколінню постає життя 
Максимовича, де, з одного боку, він улюбленець москов
ських салонів, приятель Олександра Пушкіна, Кіндрата 
Рилєєва, Михайла Погодіна, а також людина, що обій
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має посаду першого ректора Київського університету за 
призначенням міністра С. С. Уварова, відомого своїми 
далеко не українськими симпатіями; а з іншого — дуже 
близький друг Тараса Шевченка, майже всіх братчиків 
Кирило-Мефодіївського товариства та врешті-решт лю
дина, що в 41 рік свого життя опиняється у вигнанні на 
власному хуторі Михайлова Гора. Серед великої кількос
ті статей та монографій про Михайла Максимовича ніде 
не зустрінеш пояснення цієї подвоєнності чи незрозумі
лості логіки вчинків видатного українця.

Михайло Олександрович Максимович — вчений-енци- 
клопедист, визнаний фахівець в царині історії, філології, 
етнографії, ботаніки та інших галузях науки — народив
ся на хуторі Тимківщина Золотоніського повіту Полтав
ської губернії 3(15) вересня 1804 року в сім’ї старшин
ського роду. Батько — Олександр Іванович — служив у 
Києві, але після одруження з Гликерією Федорівною Тим- 
ківською повернувся на Полтавщину. Першими вчителя
ми Михайла Максимовича були брати його матері, серед 
яких найстарший — Ілля Федорович, доктор права і фі
лософії, закінчив Московський університет і був відомий 
своїми юридичними статтями. Саме він став ініціатором 
відправки 6-річного Михайла до Золотоноші на навчан
ня. Чергові наукові студії він проходив у Новгород-Сі- 
верській гімназії (1812—1819 рр.), директором якої на 
той час був тесть Іллі Федоровича Тимківського, сам же 
Ілля Федорович був засновником цього навчального за
кладу. Новгород-Сіверська гімназія була відома серйоз
ним відношенням до науки та культурй. Українські ідеї 
також не полишали Новгород-Сіверський. З гуртком ін
телектуалів цього міста дехто з істориків зв’язує напи
сання відомої «Історії Русів».

В 1819 році Михайло вступає до Московського універ
ситету, в якому навчається на словесному та природничо
му відділах філософського факультету. Ранні літератур
ні та наукові захоплення студента Московського універ
ситету починалися в атмосфері московського слов’яно
фільства при найближчому знайомстві з Киреєвським та 
Хомяковим. Особливе враження на молодь того часу 
справила натурфілософія Шеллінга і Окена, що була мо
дою початку XIX століття.

По закінченні навчання Максимович залишається для 
науково-академічної праці та викладання ботаніки. Че
рез рік Максимович опублікував свою першу книгу 
«Главные основания зоологии, или наука о животных». 
Певний час молодий вчений викладає в Московській аг-

81



рономічній школі, а з 1826 року завідує ботанічним садом 
та гербарієм Московського університету. В січні 1827 року 
Максимович успішно складає магістерські іспити, а в лип
ні блискуче захищає магістерську дисертацію «О систе
мах растительного царства. Москва, 1827». В наступній 
книзі вченого «Основания ботаники», котра вийшла в 2-х 
частинах в 1828—1831 рр. в Москві, та цілому ряді ста
тей міститься ряд положень щодо клітинної будови орга
нізмів, походження клітини з неорганічної речовини, ево
люції тваринного світу — все це передувало в часі ідеям 
остаточно сформульованої і опублікованої лише в 1859 
році теорії Чарльза Дарвіна.

Михайло Максимович дуже багато зробив для попу
ляризації природознавства. Він був одним із перших 
творців наукової термінології ботаніки, яку пропонував 
будувати на використанні народних традицій. Ним була 
підготовлена перша в Росії книга з природознавства для 
народу. «Книга Наума о великом божьем мире» вийшла 
у Москві в 1833 році, в ній популярно, з релігійними мо
тивами, знаними в народі, викладено основні відомості 
про будову Землі, Сонячної системи, Всесвіту. Однак 
уже в Москві Максимовича не полишає думка про сер
йозні дослідження в українській історії, фольклорі з ме
тою пізнання особливостей характеру українського наро
ду та його долі в цілому світі. Ці поривання посилюють
ся під впливом теорій Фрідріха Шеллінга та Франца Баа- 
дера, коли Михайло Олександрович остаточно починає 
дивитися на історію як на провідну науку в системі фі
лософського мислення.

Свої філософські погляди він викладає в «Письме о 
философии» (Телескоп, 1833, № 12). Філософія за Мак
симовичем — це не просто любов до мудрості. Як така 
вона не може бути збудована лише на розрахунках розу
му, потрібне «серце». «Дійсна жива мудрість розуму ба
зується на любові». Філософія не є окремою наукою. її 
прагненням є пізнання внутрішнього значення і єдності 
предметів. А це значить, що філософія може бути в кож
ному творі, в поезії, в житті. Філософ є той, хто зводить 
різні галузі знань до їх спільного початку і розвиває їх 
в систему. Поскільки кожна окрема наука повинна бути 
систематичною, постільки можемо говорити, що філософ
ські елементи є в кожній окремій науці, що кожна наука 
має бути філософською наукою. Тому в межі філософії 
входять всі науки — теологія, психологія, математика, 
фізика.., а «в наші часи головніші її питання зв’язані з 
наукою історії»2.
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Цей історизм в філософії наближає Максимовича до 
теорії Баадера і поглядів Гегеля. З такою теоретичною 
настановою Михайло Олександрович приступає до зби
рання та систематизації українських пісень. Йдучи слі
дом за М. Церетелевим, який видав збірку малоросійсь
ких пісень із 10 текстів, Максимович опублікував збірку 
«Малороссийские песни, изданньїе М. Максимовичем» 
(Москва, 1827), де зібрано 127 пісень історичного, побу
тового та образового характеру з власними коментарями.

Друге видання з’явилося в Москві в 1834 році. На той 
час було зібрано дві з половиною тисячі пісень. Макси
мович планував розділити їх на групи й видати в чоти
рьох окремих частинах, але вийшла лише перша, що міс
тила думи й козацькі пісні. Не дивлячись на це збірка 
Максимовича для покоління, що формувалося в 30-х ро
ках, мала не менше значення, ніж для подальших укра
їнських генерацій Шевченків «Кобзар». Високу оцінку 
заслужила робота з боку російської інтелігенції, зокрема 
Олександра Пушкіна, Дельвіга, яка до певної міри спри
чинила і потяг до української історії російського пись
менства (поема Рилєєва «Войнаровський», поема Пушкі
на «Полтава»).

Микола Гоголь, що в цей час взявся за написання іс
торії України, писав в листі до Максимовича в листопаді 
1833 року: «Втіхо моя, доле моя, пісні! Як я вас люблю! 
Куди там усім бездушним літописам, в яких я тепер рию
ся, до цих дзвінких, живих літописів» 3. Пізніше він опуб
лікував з приводу них статтю, що увійшла в його «Ара
бески».

З великою радістю вихід «Малоросійських пісень» 
сприйняли члени «Руської трійці» — Маркіян Шашкевич, 
Іван Вагилевич і Яків Головацький. Вважаючи надзви
чайно важливим для української справи це дослідження, 
Яків Головацький власноручно переписав цей збірник.

Своє історичне та філологічне зацікавлення україн
ською тематикою Михайло Максимович намагається пе
редати багатьом російським письменникам та інтеліген
там. Так, Олександру Пушкіну Михайло Максимович по
дарував «Історію Русів» як дуже популярну в Україні 
книгу. Невдовзі Пушкін публікує свою поему «Полтава», 
навколо якої в 1829 році розгорілася дискусія про істо
ричність зображення тих чи інших персонажів. Особли
вий інтерес, викликала постать Іван Мазепи, яку, на 
Думку кількох критиків, поет описав неправдоподібно.

Михайло Максимович також відгукнувся на цю дис
кусію в журналі «Атеней» (1829 р.): «На думку критика
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Мазепа був патріот. Але хіба таким уявляла його істо
рія? Зовсім ні! Всі його дії ніскільки не показують в ньо
му самовідданої любові до Малоросії, історія уявляє в 
ньому хитрого, заповзятого честолюбця і корисника, який 
готовий був нічим не гребувати для себе, розкриває в 
ньому характер не сумісний з великою любов’ю до віт
чизни!» 4. Такими були погляди Михайла Максимовича 
на роль Івана Мазепи в українській історії в даний пері
од своєї діяльності, самозрозуміло зумовлені і часом, і 
обставинами його московського життя. Проте все часті
ше й частіше думки українського вченого сягають на 
батьківську землю, до джерел культури, історії свого на
роду. Особливо туга за рідною домівкою посилилася піс
ля звістки про смерть матері в 1829 році. «Мій живий 
смуток по ній,— писав Максимович,— перетворився в не
стерпну для мене тугу за батьківщиною... Можливо я і 
переміг би цю тугу, як переміг я багато що в душі; про
те призначення нового університету в Києві поманило 
мене туди незборимою тугою» 5.

Підводячи підсумки діяльності Михайла Максимови
ча у Москві слід зазначити, що за цей час вчений сфор
мував своє наукове ім’я, опублікував понад 100 праць, пе
реважно з ботаніки, зоології, теорії та методології при
родознавства і це в 31 рік.

Потяг Максимовича до життя та діяльності на бать
ківщині був реалізований в 1834 році. У зв’язку з від
криттям у Києві університету Михайлу Олександровичу 
було запропоновано продовжити свою науково-викла
дацьку діяльність у цьому місті. В травні 1834 року Ми
хайло Максимович був призначений професором російсь
кої словесності і деканом першого відділення філософсь
кого факультету Київського університету, а також при
ступив до роботи ректора, на посаду якого був затвер
джений 16 жовтня 1834 року.

На перших порах новий ректор виношував великі пла
ни щодо перетворення Київського університету в центр 
української науки і культури. Крім того, що він особис
то поринув у таємниці української історії, літератури, 
фольклору, Михайло Олександрович також намагався 
залучити талановитих діячів до праці у вузі. Так, він 
звернувся до урядового наставника Київського універ
ситету з проханням взяти на посаду професора історії 
Миколу Гоголя-Яновського, котрий саме в цей час перей
нявся світом історії. «Тепер я взявся за історію нашої 
України,— пише Гоголь до Максимовича у листопаді 
1833 року.— Ніщо так не заспокоює, як історія. Мої дум
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ки починають литися тихіше і стрункіше. Мені здається, 
що я напишу її, що я скажу багато того, чого до мене 
не говорили» 6.

Проте саме польське прізвище злякало урядовця. 
Адже у всіх на пам’яті було польське повстання 1830— 
1831 рр. і відтепер польське походження пов’язувалося з 
політичною неблагонадійністю. Дана посада також ви
магала наукового ступеня — все це і стало причиною 
відмови в професорстві Миколі Гоголю, однак йому було 
запропоновано посаду ад’юнкта на кафедрі історії се
редніх віків в Петербурзькому університеті. Проте осо
бистий склад характеру письменника не дав змоги три
валий час займатися викладацькою діяльністю.

Михайло Максимович, займаючись викладацькою 
справою, змушений був дуже багато часу віддавати ор
ганізаційній та адміністративній роботі. Можливо, саме 
останнє спричинило раптове погіршення здоров’я першо
го ректора Київського університету. «Я бачив ясно,— пи
сав згодом Максимович,— що мені треба було або зали
шити викладання, або скласти з себе ректорство»7.

Він обрав друге. В середині грудня 1835 року його 
прохання задовольнили. Через деякий час після лікуван
ня Михайло Олександрович повертається до професор
ської праці, але з часом і це стає все складніше і склад
ніше. В 1839 році почалася криза стану здоров’я, що зму
шувала Максимовича дедалі частіше читати лекції і 
приймати іспити на своїй квартирі. У нього відібрало 
обидві ноги і руку, погіршився зір. Максимович в 1841 
році виходить на відпочинок і протягом двох років ліку
ється та відновлює здоров’я. Перепочинок дає змогу по
вернутися в Київський університет на кафедру російсь
кої словесності, з якої вже в 1845 році він остаточно йде 
на пенсію. Невблаганна доля поставила перед фактом 
визначного українського вченого — в 41 рік він був май
же позбавлений активного творчого життя.

Останній період життя Максимовича характерний 
глибокою духовною депресією. В листі до NN 22 липня 
1839 року він пише: «Життя моє давно вже вважаю за
кінченим: тому не йшов попереду, далекий від усіх пори
вань честолюбства і користолюбства, не прагнув забез
печити і влаштувати себе життєвими благами, прирікши 
себе на самотність. Я бажаю лише заспокійливого відпо
чинку від бувшого життя мого, що змучило мене... І не 
знаю, чи знайду його до могили» 8.

Однак, сильний характер та потяг до активного жит
тя перемогли, пересилили і хворобу, і апатію до творчос
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ті. Михайло Максимович повертається до історії, словес
ності, фольклору свого народу вже позбавлений посади 
ректора, що до певної міри стримувало його почуття і 
думки. Життя в рідній домівці додало наснаги і не да
ремно вже згодом колеги по Московському університету 
закидали Максимовичу його щирі почуття до рідної зем
лі. В листі М. Погодіну Максимович із гордістю писав: 
«Що я, «щирий малоросіянин», і тепер, як раніш, і буду 
навіть до смерті, це дуже природцьо; я не від роду ва
рязького, а від малоросійського,— і я люблю Малоросію, 
люблю мову її народу, і пісні її, і її історію...» 9.

В 1846 році Максимович тісно зв’язується з братчи
ками Кирило-Мефодіївського товариства.

З розповідей на допитах Г. Андрузького та Т. Шев
ченка знаємо про участь в Кирило-Мефодіївському брат
стві Михайла Максимовича. За пропозицією Миколи Гу- 
лака для пропаганди своїх ідей товариством вирішено 
видавати журнал різними слов’янськими мовами. В ство
ренні журналу важлива роль відводиться саме Максимо
вичу. З цією метою і відбулася зустріч Костомарова, 
Шевченка і Максимовича.

Слід сказати, що Михайла Максимовича і Тараса 
Шевченка зв’язували тісні дружні стосунки. Земляки і 
близькі за духом українці прийшлися до серця один од
ному. Крім того, вони мали змогу спільно працювати в 
Київській археографічній комісії. Шевченко за доручен
ням комісії проводив археографічні дослідження історич
них місць Полтавської губернії протягом жовтня 1845 — 
квітня 1846 років. Максимович готував видання літера
турних пам’яток доби Київської Русі. Проте активна 
спільна діяльність була перервана арештами кирило-ме- 
фодіївців. Михайло Олександрович глибоко пережив 
звістку про відправку Тараса Шевченка до Оренбурга, 
згодом до Новопетровського укріплення, а також про за
слання Гулака, Костомарова та інших братчиків.

Стосовно самого Максимовича слідство зробило нас
тупний висновок: «Із паперів Куліша та Білозерського 
ще стали відомі кілька нових імен по Слов’янському то
вариству: чиновник канцелярії Київського військового 
губернатора Рігельман, Максимович, Бодянський та інші. 
Хоча в листах їхніх всюди проглядається головна ідея — 
любов до слов’янства і особливо до Малоросії, проте важ
ко вирішити, чи всі із означених осіб приймали участь в 
політичних злочинних намірах, чи деякі з них лише поді
ляють вчені праці слов’янофілів» 10.

Тим часом Михайло Максимович взявся за серйозні
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досліди в історичній, археологічній та Краєзнавчій облас
тях. Дані заняття характеризували народницький харак
тер історичних досліджень вченого, що були дуже модни
ми в середині XIX століття. Наукові симпатії Максимо
вича залишалися на боці народних повстанців в різні іс
торичні періоди. Таким дещо ідеалізованим постає мину
ле в його роботі про Коліївщину («Сказання про Коліїв
щину»), яка після виходу була негативно сприйнята уря
довцями і заборонена цензурою. Однак вчений вже через 
деякий час готує другий варіант своєї роботи — «Извес- 
тия о гайдамаках».

Важливим було звернення Михайла Максимовича до 
хронології української історії, що є однією із найважли
віших проблем в теорії історії. Приводом до написання 
статті з цього питання стала робота Кокошкіна «Три ме- 
сяца на Вольїни» (День, 1837. № 4), де зустрічається 
наступне висловлювання автора: «...в 1471 році поляки 
присвоїли собі ще й Київську область і створили воєвод
ство Київське, поділивши його на три судові старо
ства» п. «Ця стара казка,— пише Максимович,— взята 
ще з «Истории Малой России» Д. Бантьіш-Каменско- 
го» 12. Крім того, з’явилися ще більш ненаукові тверджен
ня, ніби земля і князівство Київське завжди належали до 
Польської корони. Викриваючи такі погляди, Михайло 
Максимович в своїй статті «Нечто о земле Киевской» про
понує наступну хронологію української історії:

864—1240 рр. Київська держава.
1240—1320 рр. Київське князівство під татарською 

владою.
1320—1569 рр. Київське та Переяславське князівства 

приєднані до Великого князівства Литовського. В даний 
період необхідно говорити про значну автономію україн
ських земель, оскільки довгий час князівством керували 
руські князі до смерті Симона Олександровича та Олель- 
ковича. Згодом ці посади обіймали русини, литвини, а 
пізніше волинці.

1569—1654 рр. В результаті Люблінської унії україн
ські землі Великого князівства Литовського переходять 
до Польщі. Але і в цей період Польський король зобо
в’язувався давати всі чини і посади жителям землі Київ
ської.

1654—1764 рр. Київсько-Переяславські землі чи Ук
раїна разом із Запоріжжям повертаються в склад за
гального Руського світу, застерігши для себе автономію.

Від 1764 року ліквідована Малоросійська Гетьманщи
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на, що створена Богданом Хмельницьким та складалася 
з Київщини, Чернігівщини та Брацлавщини п .

Не дивлячись на прихильність Максимовича до ідеї 
спільного походження українського, російського та біло
руського народів, що вийшли із спільної держави — Ки
ївської Русі; на відсутність окремого розгляду Галицько- 
Волинського періоду та ще ряд суттєвих деталей, може
мо стверджувати, що вчений розглядає українську істо
рію як окрему, що має свій самостійний шлях і природне 
право на існування. Це був перший науковий виклад хро
нології української історії. Пізніше дану ідею обгрунто
вував відомий історик Володимир Антонович, а остаточ
но сформулював Михайло Грушевський в своїй статті 
«Звичайна схема «русскої» історії й справа раціонально
го укладу історії східного слов’янства».

Принциповими є також наукове обстоювання ідеї сло
в’янського походження Київської держави, дискусії Мак
симовича з прихильниками «норманської» теорії. Метою 
написання роботи «Откуда идет Русская земля» (1873 р.) 
вчений поставив доведення «що руська земля почалася 
і розповсюджувалася із Києва і що руси були варягами 
і норманами племені слов’янського, а не скандинавсько
го і не фінського...» 12.

Михайло Максимович не полишає своїх занять щодо 
фольклору. До збірника «Малороссийских песен» вчений 
готує додаток «Голоса украинских песен» з мелодіями 
25 українських народних пісень, упорядкований за допо
могою відомого російського композитора О. Аляб’єва. 
Згодом Максимович береться за серйозне дослідження 
«Дни и месяцьі украинского селянина», де задумувалося 
подати широку картину національно-етнографічного по
буту та життя українського селянства. Перша частина 
«Весна» була підготовлена в 1856 році. Друга частина 
«Лето» підготовлена лише в рукопису, а розділи «Осень»
і «Зима» так і залишилися недопрацьованими. Вчений 
змальовує обряди річного циклу, що були тісно пов’язані 
з православно-церковним календарем. Максимович опи
сує вірування та звичаї людей у великі християнські свя
т а — Святий вечір («Кутя»), Різдво («Роздво»), Богояв- 
лення («Хрещення»), середопістя («Хрестя»), святого 
Юрія («Григорія»), Трійцю («Трійця»). Цікавими є опи
си аграрних обрядів, що займали важливе місце в житті 
хліборобів.

Серйозне вивчення фольклору, а також значний вплив 
філософії Гегеля дали змогу персоніфікувати «дух» ук
раїнців і зробити першу спробу охарактеризувати різни
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цю між психологією українців та росіян. Максимович 
вказав перш за все на особливий характер українських 
пісень, зокрема — буйство, наїзництво, скудність пасту
шого та осідлість землеробського характеру життя. В ро
сійських піснях Максимович знаходив зневіру, забуття, 
роздуми, виявляв «дух, покірний своїй долі і підлеглий її 
волі. Росіянин не звик брати діяльної участі в переворо
тах життя... Він бажає немов одділитися од усього,... за
кривши рукою вухо, хоче начеб загубитися в згуку. Че
рез це російські пісні визначаються глибокою тугою, без
надійним забуттям». Українські — «виявляючи боротьбу 
духа з долею, відріжняються поривами пристрасті, ко
роткою твердістю і силою почуття, але й природністю ви
слову. В них бачимо не забуття й не безнадійний сум, але 
більше гнів і тугу; в них більше дії», український «дух, 
не знаходячи ще в собі самому особливих форм для пов
ного вияву почуття, що зароджується в його глибині, ми
моволі звертається до природи, з якою він через своє ди
тинство ще приятелює, і в її предметах бачить, відчуває 
щось подібне до себе» 13.

Все це дає право стверджувати, що Михайло Макси
мович був одним із перших вчених, котрі почали дослі
джувати проблему особливостей української характеро
логії або менталітету. Дане дослідження засвідчило особ
ливість і оригінальність рис української спільноти, що 
займала власне і неповторне місце серед інших народів.

Подальший розвиток своєї історико-філологічної кон
цепції Михайло Максимович виклав під час дискусії з 
Михайлом Погодіним — першим російським професором 
історії. Погодін спирався на роботи філологів Срезнев- 
ського та Лавровського, котрі, аналізуючи джерела Ки
ївської Русі, зробили висновок про відсутність в них еле
ментів праукраїнської мови. Саме це підштовхнуло ро
сійського професора історії до наступного висновку: до 
XIII століття на території Київської Русі жили великоро
си, а українці появилися на цих землях лише після того, 
як великороси почали колонізувати Московщину.

Принципову важливість критики такої позиції Ми
хайло Максимович формулює в листі до Михайла Пого- 
Діна. Саме це відчуження нас, «Малоросіян, від нашої 
Придніпровської батьківщини, від нашого Києва і всього 
нашого давнього історичного життя, так багато значущо- 
Го в спільному житті Руського світу— це відчуження від 
нас наших давньокиївських письменників і подвижників... 
! змушує мене вступити в полеміку з тобою, на стільки ж 
історичну, на скільки й філологічну» 14.
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Таким чином, в дій дискусії український вчений зму
шений був брати на себе історичний та філологічний бік 
справи. Оскільки аргументи філологічні передували пев
ним історичним висновкам Погодіна, то перш за все Мак
симович взявся спростувати їх. Головна проблема аналі
зу старокиївських джерел, розмірковував Михайло Олек
сандрович,— те, що не лише літописи, грамоти, а й твори 
окремих людей дійшли до нас в північноросійських спис
ках, не раніше XIV століття, усипані багаточисельними 
слідами великоросійської говірки — суздальскої у Лав- 
рентія, новгородської — у письців Іпатьєвських і таке 
інше. Проте навіть за умов великого наносного шару 
великоросійської говірки, що належить до пізніших пере
писувачів, залишилися явні сліди мови малоросійської, 
котра відноситься до древніших оригіналів (Нестор-літо- 
писець, Київський та Волинський літописи, «Слово о пол
ку Ігоревім»). Саме аналіз даних текстів з точки зору 
відтінення оригінального тексту, що має праукраїнський 
мовний характер і пізніші доповнення мови російської, 
складали основний зміст досліджень Максимовича.

Позиція, що її обстоює та пропагує український мисли
тель, вперше оприлюднена в його «Истории древней рус
ской словесности» (1839 р.): «Народна південноросійсь
ка мова втілена найбільшою єдністю утворення і складу 
в своїх місцевих відмінностях, так що в ній можна роз
різнити, та й то не дуже різко, тільки два наріччя: схід
не — українське або малоросійське і західне — галицьке 
або червоноруське. Ця відзнака єдності на мові півден
норосійській служить запорукою за давність її утворен
ня, яке сталося, без сумніву, не пізніше древнього періо
ду, а не в середні часи, як гадали деякі, виводячи півден
норосійську мову від змішання російської і поль
ської» 15.

Тобто, українська мова або південноруська, як її на
зиває Максимович, є найдавнішою, а її відношення до 
російської таке, як чеської до польської чи словацької... 
З огляду на ці та безліч аргументів історичного характе
ру теорія Погодіна є повністю безпідставною.

Результатом дискусії була велика просвітницька ді
яльність і популяризація української ідеї на всій тери
торії Російської імперії. Крім того, навіть один із ініціа
торів і теоретиків російської великодержавницької пози
ції Михайло Погодін наприкінці свого життя (28 червня 
1871 року) в листі до свого недавнього опонента Михай
ла Максимовича визнавав: «Втім про це сперечатись ні
чого: кожний може залишатися при своїй думці. А от ве-
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ликоросіянство полян лежить у мене на серці, і бажав 
би я, щоб воно було доведено міцніше» 16.

Не дивлячись на активну участь Михайла Максимови
ча в наукових дискусіях, спробу його ініціювання з при
воду створення нових часописів, можемо стверджувати, 
що з другої половини 40-х років XIX століття великий ук
раїнський мислитель знаходиться фактично у вигнанні. 
Деякий час Максимович був зайнятий лікуванням своєї 
недуги, але згодом збирався приступити до активної 
творчої праці... Однак всі його спроби влаштуватися на 
роботу в Київський університет чи взагалі де-інде на
штовхувалися на глуху відмову. Більше десяти років Ми
хайло Олександрович пише листи до різних урядовців — 
від міністра Уварова до своїх колишніх колег-професо- 
рів. Перечитавши цю переписку (Скорбная страничка из 
жизни М. А. Максимовича // Киевская старина.— 1898, 
Т. XIII), бачимо принципове небажання повернути на 
постійну працю до Києва вченого, котрий погоджувався 
на будь-яку посаду. «Тепер закінчується десятий рік, як 
я у відставці, в теперішньому вересні почнеться вже 
47 рік життя мого, і мені шкода, що мої кращі робочі 
роки проходять не з тією корисністю, якою могла б від 
них бути для батьківщини і науки, за обставин і засобів 
більш сприятливих» 17.

Які ж причини такої зміни у відношенні до Максимо
вича? Адже ще в 1837 році міністр освіти C. С. Уваров, 
вислухавши лекцію вченого на засіданні ради універси
тету, висловив своє захоплення ним. Уваров турбувався 
про здоров’я Михайла Олександровича і зауважив: «Я 
лише із-за цього і погодився відпустити його в Київ; він 
потрібен був для Москви» 18. На думку автора, такими 
причинами були: зближення Максимовича з членами Ки- 
рило-Мефодіївського товариства, особливо з Шевченком; 
обстоювання в науковому та громадському житті україн
ської ідеї.

Але не дивлячись на певну протидію та відсутність 
сторонньої допомоги, Михайло Максимович продовжує 
втілювати в життя свої тврочі ідеї та плани. В 1840 році 
У Києві виходить перший номер журналу «Киевлянин», 
Що був започаткований Максимовичем. Тематикою «Ки- 
евлянина» було «дослідження і відповідне з’ясування 
всього, що відноситься до буття Києва і всієї південної 
Русі — Київської і Галицької» (Киевлянин, M., 1840).
Проте в силу різних обставин, особливо матеріального 
характеру, «Киевлянин» з’явився лише тричі — в 1840, 
1841 та 1850 роках. Спроба створити новий альмах
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«Українець» теж не мала успіху, бо світ побачили лише
2 випуски (1859, 1864 рр.). Тим не менш Михайло Олек
сандрович видає цілий ряд важливих наукових робіт. 
Особливо слід сказати про перший український переклад 
«Песни о полку Игоревом». В передмові Михайло Мак
симович відзначає, що переклад на народну мову Мало
росії є надзвичайно важливим, бо до неї належить тво
рець «Песни...» і його герой — князь Новгород-Сіверсь- 
кий 19. Український варіант твору побачив світ в 1857 році 
в Києві.

В цей же час М. Максимович приділяє багато уваги 
і дослідницькій діяльності в галузях археології, краєзнав
ства, топоніміки та інших історико-допоміжних дисцип
лін. В статті «Надгробные стихи Кочубею и Искре в Пе
черской лавре» (1866 р.) він наводить безліч прикладів 
невірного прочитання надгробного напису Кочубею та 
Іскрі. Серед таких: «Злу даньем Мазепой мы, вечно 
правы» чи «Злыденным Мазепой мы, вечно правы». 
Лінгвістичний та історичний аналіз дає змогу деідеологі- 
зувати цей напис — «За уданьем Мазепы, о Всеводче пра
вы...» 20.

Порівняння документів та винайдення досі незначних 
текстів дали змогу Михайлу Максимовичу відтворити 
точну дату смерті гетьмана Конашевича-Сагайдачного — 
10 квітня 1622 року. Максимович пробує ініціювати ство
рення «Київського товариства істориків», але це не вда
ється; також працює у «Временной комиссии для разбо
ра древних актов», перебуваючи в Москві протягом 
1857—1859 років. Такою «чорновою», але принципово 
важливою історичною роботою вирізняється діяльність 
Михайла Максимовича в 60—70 роках минулого століт
тя.

Знаходячись фактично у вигнанні, Максимович гост
ро потребував приятельської і духовної опори. Серед лю
дей, що постійно підтримували у Михайла Олександро
вича потяг до творчості, слід назвати найперше Тараса 
Шевченка. Коли Шевченко повернувся із заслання і по
відомив про свій намір відвідати земляка і побратима, 
Максимович не приховував радості, що переповнювала 
його серце.

В 1859 році Тарас Григорович відвідав хутір Михай
лова Гора і з цього часу відновилася, перервана заслан
ням, тісна співпраця двох великих українців. На хуторі 
Шевченко знайшов ще одного вірного друга в особі 
дружини Максимовича — Марії Василівни. Відносини 
подружжя Максимовичів, краса і чудовий характер ДРУ'
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жини Михайла Олександровича справили дуже сильне 
враження на самотню душу Шевченка, що так мріяв про 
сімейний затишок. Він малює портрет М. В. Максимович 
і доручає їй дуже делікатну справу — знайти для нього 
дружину, яка б була схожа на Марію Василівну своїми 
якостями. Між ними зав’язується листування, де знахо
диться місце і для творчих планів, і для особистих справ.

Працюючи над виданням псалмів для народу, Макси
мович звертається за допомогою до Тараса Шевченка: 
«Привіт і поклін! Як ти себе маєш, земляче... І як здраст- 
вує твоє розумне чоло... будь ласкавий, подивись на сі 
псалми пильненько, і що не до ладу, одміть мені все до 
посліднього слова...»21. Сім’я Максимовичів пропонувала 
Шевченкові перебратися на проживання до їхньої сади
би у Прохорівці. Однак Шевченко розривався між необ
хідністю втілювати свої великі творчі плани і бажанням 
спокійно жити на березі рідного Дніпра. В листах до 
Максимовичів Тарас Григорович все нагадував Марії Ва
силівні про своє прохання знайти для нього майбутню 
дружину-землячку. «А то як не ожените, то й сам бог не 
оженить, так і пропаду бурлакою на чужині». Але бен
тежній душі його так і не дано було знайти душевний 
спокій і пізнати сімейне щастя на рідній землі. Тяжкою 
була для Максимовичів звістка про смерть друга. Коли 

тіло Шевченка привезли до Чернечої гори, Михайло Олек
сандрович на човні добрався до місця поховання і на мо
гилі приголомшеним трагедією землякам прочитав свій 
вірш на смерть Шевченка:

«Сподівалися Шевченка 
Сей год на Вкраїну;
А діждалися побачить 
Його домовину.
Стоїть в Каневі в соборі 
Вся квітами ввита;
По-козацьки — червоною 
Китайкою вкрита, 
їдуть люди,— перед нею 
Поклон покладають 
І за душу Кобзареву 
Господа благають.
Скільки виплакав він горя 
Гіркими сльозами,
Скільки виплакав печалі 
Віщими словами!
Все бажалось йому волі 
Для свого народу...22,
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Значно складнішими були стосунки Михайла Макси
мовича з іншим членом Кирило-Мефодіївського братства 
Пантелеймоном Кулішем. Абсолютна більшість праць ук
раїнських радянських вчених акцентує увагу на конфлік
ті між двома діячами, що нібито випливав із принципово 
різних світоглядних позицій. Для аргументації цієї тези 
наводяться матеріали дискусії між Максимовичем та Ку
лішем. Михайло Олександрович в статті «Об историчес- 
ком романе П. Кулиша «Черная рада» (1857 р.) обстоює 
необгрунтованість закидів Куліша щодо незнання Украї
ни в творах Миколи Гоголя, а також докоряє Пантелей
мону Кулішу за вільне поводження з історичними фак
тами. Проте Михайло Максимович вважав, що малоро
сійська література збагатилася «Черною радою» як пер
шим історичним романом, котрий займе заслужене місце 
в історії малоросійської літератури.

Дані розходження не можуть бути достатніми для 
висновків про антагонізм стосунків Куліша з Максимо
вичем та Гоголем. Для цих трьох мислителів була харак
терна співпраця на протязі довгого періоду: це і Київсь
кий університет, і часопис «Киевлянин», і Кирило-Мефо- 
діївське товариство. Вже після цієї дискусії в 1861 році 
в Петербурзі почав друкуватися перший український гро
мадсько-політичний і літературно-мистецький журнал 
«Основа» під редакцією В. М. Білозерського за участю 
П. О. Куліша, M. І. Костомарова. В журналі активно 
співробітничали Т. Г. Шевченко, Марко Вовчок, 
М. О. Максимович та інші. Пантелеймон Куліш першим 
взявся за написання біографії Миколи Гоголя і його фі
лософські погляди сформувалися значною мірою під 
впливом творчості Гоголя. Врешті, певні дискусії в укра
їнському колі другої половини XIX століття слід сприй
мати як належну характеристику інтелектуальної праці 
діячів, що були завше спільними в одному — прагненні 
до волі та кращого майбутнього свого народу.

В останні роки життя Михайло Олександрович Мак
симович намагається осмислити і оцінити свою творчість. 
В роздумах про долю України та її історію він вислов
лює багато надзвичайно сміливих думок. Так, українсь
кий вчений висловився за перегляд шельмування Івана 
Мазепи. В листі до П. Лебединцева, довголітнього редак
тора газети «Киевские епархиальнне ведомости», Макси
мович пропонує, «що може... вже зняти анафаму в Києві 
з того, якого пам’ятників стільки в Києві — і Лаврська 
кам’яна огорожа, і Нікольський собор, і Братська Бого- 
явленська церква, хто золотиз своїм коштом і верхи ко
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лишньої Лаврської великої церкви, котрі від громового 
удару згоріли; старанням якого відновлена стародавня 
єпархія переяславська і збудований там Вознесенський 
собор і ін. 157 років вже проклинали його щорічно 
І якщо прокляття було накладено на нього і його одно
думців, і знято з останніх — за велінням царським, то з 
нього можна теж, врешті, зняти по милостивій волі цар
ській, церковним проханням Києва» 23. Проте ні Лебе- 
динцев, ні будь-який інший київський інтелектуал не 
підтримав цю занадто радикальну на той час позицію.

Глибоко вражає вченого навіть спроба принизити ук
раїнську мову. Коли у «Вестнике Юго-Западной и Запад- 
ной России» (1864) з’явилася стаття «Слово русского че- 
ловека к народу, жившему в Юго-Западной России», де 
йшлося про необхідність виключити з вжитку малоросій- 
ську мову, Максимович пише у відповідь:

«Бери назад, пройдисвіте,
Твоє гнилеє слово,
Коли наваживсь нам сказать 
Забути рідну мову!
І не зови себе повік 
Ти нашим другом-братом...» 24.

В творчих планах та пошуках закінчив своє життя 
Михайло Максимович на власному хуторі Михайлова 
Гора, котрий став місцем його вигнання і в той же час 
його тріумфу як видатного українського мислителя. Дос
лідникам творчості Максимовича, особливо в його після- 
університетсьвдй період (1845—1873), ще необхідно вив
чати й переоцінювати цей суттєвий відтинок життя Ми
хайла Олександровича. Але вже тепер з повною відпові
дальністю можемо сказати, що наукові дослідження та 
громадська діяльність Михайла Максимовича дають всі 
підстави називати його ім’я в ряду найвизначніших дія
чів української історії XIX століття, його наукові вис
новки про необхідність окремого, цілісного розгляду ма
лоросійської (української) історії; історичний шлях та 
значимість української мови; особливості характероло
гії українців склали передумови для становлення укра
їнської історіософської школи.

Така вже доля визначних людей часів недержавної 
України: страждати і працювати на майбутнє. «Що 
люди не роблять, а я роблю, дбаю — нічого не маю»,— 
Писав якось Максимович Лебединцеву. І не дивлячись ні 
на що працював, бо вірив, що не теперішньому, так май
бутньому поколінню українців це конче знадобиться.
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Маємо нині Україну, а в ній хотілося б пам’ятати всіх 
тих, хто задля неї працював.
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«ГАЛИЦЬКІ БУДИТЕЛЬ

(Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич,
Яків Головацькиїі)

6 листопада 1911 р. у Львові розпочалися урочистос
ті з нагоди 100-річчя з дня народження М. Шашкевича. В 
церквах правилися молебні на честь «отца Маркіяна», на 
зборах інтелігенції, присвячених пам’яті галицького бу- 
дителя, лунали урочисті промови. В ці ж дні в «Літера
турно-науковому віснику» з’явилась стаття літературно
го критика М. Євшана. Він давав доволі критичну харак
теристику галицькому романтику: «Маркін Шашкевич 
був для нас нічим іншим, як датою хронологічною. Перш 
всього, він зовсім не був в нічому оригінальним. Не тіль
ки в своїх думках, в концепції поодиноких віршів, але 
взагалі, як тип, як індивідуальність... Працю ж тих, що 
доводять від ряду літ в Галичині його культ, слід вважа
ти щонайменше нерозважливою, коли не шкідливою для 
національної справи».

Однак істина ніколи не буває одномірною: ніколи не 
був М. Шашкевич взірцем духовного пастиря, але і йогс 
творчий доробок навряд чи підпадає під оцінки Євшана. 
Втім, критик був правий в єдиному — Маркіян Шашке- 
вич залишив невелику літературну спадщину, тому що по
мер в 32 роки, присвятивши своє коротке життя справі 
національного пробудження українців в Галичині.

В пам’яті нащадків ім’я Маркіяна Шашкевича постає 
разом з іменами Івана Вагилевича та Якова Головаць- 
кого — «Руської трійці» громадсько-літературного угру- 
пувания, об’єднання однодумців, яке в 30-х роках
*. Українська ідея. 97



XIX століття розпочало подвижницьку справу відроджен
ня українства в Галичині.

Відірвана з II половини XIV ст. від решти українсь- 
них земель Галичина вступала в XIX ст. економічно і 
культурно відсталою. Непринадна історична доля спітка
ла провінцію Австрійської імперії. Українці в Галичині, 
або, як їх тоді називали, рутенці, русини, знаходились на 
найнижчих щаблях соціальних сходин. Нація, яку скла
дали «рорі» та «chłopi», була позбавлена своєї еліти. Ук
раїнська шляхта полонізувалася, громадсько-культурне 
життя після розгрому братського руху в XVII ст., здава
лося, вже ніколи не відродиться. Фактично, українство 
лишалось осторонь від впливів, що панували в Європі у 
XVIII ст., у вік просвітництва. Щоправда, історично скла
лися певні умови для розвитку міської культури, залу
чення галицьких українців до міської цивілізації євро
пейського типу, однак це були лиш паростки, що загину
ли через спольщення українського міщанства.

Отже, єдиною відносно освіченою верствою залиша
лось уніатське духовенство. Цьому сприяли перші заходи 
Иосифа II щодо освіти. 1784 року було засновано Львів
ський університет, де з 1787 р. богослов’я та філософія 
викладалися руською мовою. Власне, уряд був змушений 
піти на цей крок через брак достатньої кількості україн
ців, які б знали латинь. Все це мало велике значення для 
українства, сприяло формуванню верхівки українського 
духовенства.

Безумовно, що настрої цієї нечисельної верстви, яка 
виникла завдяки політиці «освіченого абсолютизму» спря
мовувались в австрофільському напрямку. В загальне 
русло лояльності, вірнопідданства нову українську еліту 
вели також протистояння з польського боку, яке мало ха
рактер національного і соціального гноблення. Певні спо
дівання на краще становище українського селянства міс
тила й політика Иосифа II, який в 1782 р. обмежив пан
щину, і панську юрисдикцію над селянами в Галичині. 
Реформа викликала обурення польського панства, водно
час загострила суперечності між поляками й українцями 
в Галичині. Українське духовенство в особі епіскопа 
М. Гарасевича возносило «...хвалу розумному, справед
ливому і лагідному урядові австрійському», лишаючись 
масою інертною, нездатною ініціювати суспільний рух.

Одначе вже в 20-і роки XIX століття були зроблені 
перші поодинокі спроби культурно-просвітницької діяль
ності. Виникає перемисльський гурток священників ПІД 
керівництвом Івана Снігурського, до якого увійшли Іван
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Могильницький, канонік перемисльський, Йосип Левиць- 
кий, автор граматики української мови, Йосип Лозинсь- 
кий, Антін Добрянський, Іван Лаврівський. Гурток захо
дився до організації народних шкіл, видання підручників. 
Просвітницька діяльність зосереджувалась лише в цент
рах церковного життя: Львові (де 1808 року було віднов
лено митрополію) та Перемишлі і не мала широкого роз
повсюдження.

Всі діячі перемисльського гуртка хоча й були обізнані 
з відроджуваною у колишній Гетьманщині українською 
літературою (І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко) 
були прихильниками старої книжної мови і зневажали 
народну. Це була консервативна верства з давніми тра
диціями, пов’язана з шляхтою. Писання цих авторів вида
вались з підзаголовками: «писано в руськім язиці» або 
*на малоруськом язьіке», мові, яка вживалась в Наддні
прянщині в XVIII столітті. М. Максимович з цієї нагоди 
писав: «Жоден малорос не назове цю мову своєю, та це 
й не білоруська, і не великоруська мова, штучне слов’я- 
но-руське твориво, яким сотню років тому писали наші 
вирішувальники... жива література може розквітнути 
тільки на живій народній мові, а ту мову слід вивчити у 
прислів’ях, казках, а ще більше в піснях малороських, 
особливо ж українських, де самовияв народу процвів з 
найбільшою силою та красою»

Як це не парадоксально, поштовх до поширення укра
їнської мови було зроблено з боку польських діячів. В бо
ротьбі за національні інтереси після поразки повстання 
1830 р. молоді польські патріоти намагались залучити на 
свій бік українців, зробити «тирольців Сходу» своїми со
юзниками. З ’являються писані на українській мові відоз
ви:

Далій, браття, в руки коси!
Лях нам красний приклад дав;
Вже вольності бринять голоси,
Довго, русин, довго спав».

Авторами цієї відозви, як і інших, були поляки М. По- 
пель та К. Ценгелевич. Попри об’єктивну реальність мо
лоді ідеалісти вважали, що українці підтримають їх. Час 
Розбив ці ілюзії, однак в літературному вжитку з’явило
ся слово народною українською мовою.

Вирішальним чинником національного пробудження 
Українців в Галичині стає відродження української мови, 
гіапересічні заслуги в цьому належать ще одному поль
ському діячеві Вацлаву із Залісся (Богдану Залєсько-
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му), який першим в Галичині розпочав збирання україн
ського фольклору. Йому передавали етнографічні записи 
Г. Ількевич з Коломийщини, І. Білинський з Бережан, 
І. Вагилевич із Стрийщини. З ’явилася збірка українсько
го й польського фольклору, яка справила, однак, негатив
не враження на українців. Іван Вагилевич згадував: «Ми 
гордилися, що поляк уважав українські пісні поетичні
шими від польських, але ми обурювались, що українські 
пісні вміщено всуміш із польськими і видруковано поль
ськими літерами...». До речі, так постала ідея «Русалки 
Дністрової». Втім, про це мова далі.

А тим часом поступово в громадсько-культурне життя 
приходило нове покоління українців, яке формувалося 
під впливом Заходу, переймало ідеї німецького роман
тизму, зокрема філософії Гердера, європейського лібера
лізму. Водночас велике значення для українства в Гали
чині мали ідеї слов’янської єдності, які в цей час висува
ли чеські будителі П. Шафарик, Я. Коллар. Саме Шафа- 
рик привернув увагу до «руського елементу» в Східній 
Галичині, вважаючи його невід’ємною частиною загалу 
слов’янства. Взагалі популярності ідеї слов’янської єд
ності сприяли не тільки близькість мов і культур, а й 
бездержавність майже всіх слов’янських народів, схожа 
історична доля. Ця ідея набуватиме в XIX столітті ще й 
суспільно-політичного змісту, що згодом яскраво прояви
лося в програмі Кирило-Мефодіївського товариства.

Першим об’єднанням нової генерації українських дія
чів стала «Руська трійця» — Маркіян Шашкевич, Іван 
Вагилевич, Яків Головацький. Всі вони — вихованці 
Львівської семінарії зустрілися в 1832 році. Головацький 
згадував про їх першу зустріч: «Він (М. Шашкевич — 
авт ) зблизився зі мною, щиро відкривши мені свої дум
ки, сказав, що він русин і рішуче заявив, що мовляв, нам 
русинам, треба з’єднатися в гурток, вправляючись в сло
в’янських та руській мовах, впроваджуючи її в різних ко
лах, підняти дух народу, просвітити народ і, поборюючи 
полонізм, воскресити руське письмо в Галичині»2. Під
креслюючи виразно слов'янофільський характер свого уг- 
рупування, його учасники взяли собі давньослов’янські 
імена: Шашкевич — Руслан, Вагилевич — Далібор, Го
ловацький — Ярослав. Девізом «Руської трійці» стали 
слова: «Світи, зоре, нам на поле, поки місяць зійде».

Насамперед, «Руська трійця» заходилась до збирання 
українського фольклору в Галичині, Буковині, на Закар
патті. В етнографічних ескпедиціях, вивчаючи усну на
родну творчість, учасники «Руської трійці» знаходили на
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очне підтвердження того, що русини є частиною україн
ського народу. Поступово вони дійшли переконання, що 
відродити українську мову в Галичині можна лише, про
ваджуючи в літературу замість «язичія» живу народну 
мову. Першим в цій справі був найталановитіший з учас
ників «Руської трійці» — М. Шашкевич. Вже в 1833 р. 
він склав в рукописі фольклорну збірку «Син Руси». Од
нією з перших громадських акцій «Руської трійці» став 
виступ М. Шашкевича в семінарії на урочистих зборах, 
присвячених дню народження Франца І. Було традицією 
виголошувати промови на честь імператора латинською, 
польською, німецькою. 12 лютого 1835 р. урочисту промо
ву було виголошено українською. Від цього часу почина
ються негаразди Шашкевича з семінарським началь
ством, від якого він не одержав попереднього дозволу на 
виступ. Незабаром з’явився ще й вірш М. Шашкевича 
«Голос галичанина», який широко розповсюджувався се
ред семінарістів. Як розповідав Я. Головацький, після 
цього «український дух піднісся на 100 відсотків».

Ще в* 1834 р. Шашкевич склав альманах своїх творів, 
під назвою «Зоря», писаних народною українською мо
вою, включивши до нього поезії своїх товаришів, народ
ні пісні. Цензор заборонив видання альманаху, вважаю
чи, що це викличе незадоволення з боку поляків. За спра
ву видання книжки взявся Я. Головацький. Під час пере
бування в Будапешті він зустрівся з Г. Петровичем, який 
погодився видати альманах. До того ж цензура в Буда
пешті більш лояльно поставилася до українського видан
ня ніж львівська. В жовтні 1836 р. було отримано дозвіл, 
а в грудні цього ж року датована 1837 роком з’явилася 
сама книжка під назвою «Русалка Дністровая», яка 
складалася із збірки народних дум, пісень, «ладкань» 
(веселі співи), з передговором (вступом) І. Вагилевича, 
оригінальних творів Шашкевича, перекладів сербського 
епосу та Краледворського рукопису, що зробили Голо
вацький і Шашкевич.

В передмові, яку написав М. Шашкевич, національне 
пробудження українців в Галичині пов’язується з націо
нальними рухами південних і західних слов’ян, підкрес
люється вплив досвіду інших східнослов’янських народів.

«Нарід руський один з головних поколінь слов’янсь
ких, в середині між ними розкладається по хлібородних 
окрестностях з поза гір Бескидських за Дон. Він найшир- 
ше задержує у своїх поведінках, піснях, обрядах, казках, 
прислів’ях все, що йому передвіцькі діди спадком лиши
ли... коли напослідок схилили свої вязи під окови заліз
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ні й лишилися самостоянства...»3,— писав в передго- 
ворі І. Вагилевич. Цю тему продовжує Шашкевич, який 
підписав свої поезії слов’янським ім’ям Руслан:

«Як слов’яне колись жили 
Журна думка лишь згадать...
Из русина щирой груди 
В побратимий летить край 
Побратими де суть люди 
Поза Волгу, за Дунай».

Пошуки історичних коренів в народному епосі, милу
вання картинами бувальщини, інтимна лірика поєднали
ся в «Русалці Дністровій», якій судилося стати першою 
визначною віхою відроджуваної української літератури 
в Галичині. Написані живою народною мовою, мовою се
лян, твори галицьких будителів започаткували основи 
розвитку української літературної мови в західноукраїн
ських землях. Власне, в альманаху майже відсутні поезії 
соціального змісту. Та й зрозуміло, що небажання авто
рів дратувати цензуру поєднувалось із сподіваннями на 
реформи, загальним лояльним настроєм українства щодо 
австрійського уряду. Можна прослідкувати й те, що в 
цей час найголовнішим у формуванні національної само
свідомості, менталітету українців стає звернення в мину
ле. Це відбилося на подальшому розвитку як українсько
го руху, так і взагалі національної психології українців.

«Новгорода сила й слава 
світом цілим зголосила,
Києва золота глава 
Під небеса ся звела...»,— 

згадує колишню велич Київської Русі М. Шашкевич, що, 
на його думку, містить надії на щасливе майбутнє украї
нського народу, який має позбутися свого бездержавно
го стану. Однак нечисленні національні заклики поступа
ються перед загальними мотивами туги, смутку, розчару
вання:

«Городища де бували 
Днесь могили ся звели 
Богів храми де стояли 
Грехіт мохи поросли 
Красна Ретра з Арконою 
Пилом вічним припали 
Діти вірні з матерьою 
Десь в безвістях ізчезли...»

102



Незважаючи на поміркованість поглядів «Руської 
трійці», реакція офіційних властей на видання «Русалки 
Дністрової» була досить суворою. 800 примірників збір
ки було затримано у Відні. Багато «небезпечних місць» 
побачила й львівська цензура і не допустила транспорт з 
тиражем у місто. Директор львівської поліції Пейман за- 
стерігав: «Ми маємо по горло клопоту з поляками, а ці 
божевільні хочуть ще воскресити давно поховану русин
ську націю».

Як бачимо, він цілком правильно зрозумів значення 
«Русалки Дністрової». Цензор, він же ректор семінарії 
Венедикт Левицький, особисто допитував членів «Русь
кої трійці». На цьому слідстві проявилися і риси харак
теру, і життєва позиція членів «Руської трійці», які по
тім визначили подальшу долю кожного з них. Вагилевич 
відразу ж відмовився від участі в альманаху, мовляв, 
що подавав він свої твори ще до «Зорі» в 1834 р., а в «Ру
салку Дністрову» їх включено без його відома.

Виключення з семінарії загрожувало насамперед 
Шашкевичу. На допиті він заявив: «Я пробував своїх сил 
в руській мові як своїй рідній... і думав покласти підва
лину під її дальший розвиток»4. На питання, чому «Ру
салка Дністровая» обминула львівську цензуру, Шашке- 
вич відповів, що він був певен, що умови цензури всюду 
однакові. Власне цей факт і врятував його від виключен
ня. Пізніше Головацький твердив, що він взяв всю про
вину на себе. Насправді ж він сказав, що лише влаштував 
друкарську справу. Незважаючи на те, що справу було 
припинено, семінарські провокатори продовжували сте
жити за Шашкевичем. В донесеннях на нього зводять на
клеп, називають його платним агентом російського уряду.

Що значило для сучасників видання «Русалки Дніст
рової», свідчать хоча б такі дані: в 1772—1800 р. в Гали
чині серед української спільноти було видано 99 книг, з 
них 35 — церковнослов’янською, 40 — польською, 16 — 
латинською, решта — німецькою5. Отже, поява першої 
книги, виданої українською мовою, стала не лише подією 
в літературному житті, а й певною віхою в справі націо
нального відродження галицьких українців, які заявили 
про себе як про частину єдиного українського народу, 
Що має свою історію, самобутню культуру. Після видан
ня «Русалки Дністрової» «Руська трійця» розпалася.

Маркіян Шашкевич в 1838 р. одружився попри поради 
І. Снігурського, який наполягав, щоб його вихованець до
магався високого церковного чину. Деякий час він був 
адміністратором парафії, потім дістав місце пароха (нас
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тоятеля) в с. Новосілки. Однак головною для нього була 
не пастирська служба, просвітницька діяльність, твор
чість. Крім ліричних поезій «До милої», «Туга за мину
лим», «Думка», Шашкевич писав вірші патріотичного 
змісту: «Руська мова», «Дайте руки», «Слово до чтителей 
руського язика», «Побратим» та ін. Не залишає він і іс
торичної теми. Відомі його історичні поезії «Хмельниць
кого обступлення Львова», «Про Наливайку», «Болеслав 
Кривоустий». Взагалі ж Шашкевич залишив невелику, 
однак різноманітну творчу спадщину: від балад і пере
кладів «Слова о полку Ігоревім», Євангелія від Матея та 
Іоана до новели «Олена».

Справою життя вважав він відродження української 
мови в літературному вжитку, в церковних проповідях. 
Ще в 1836 р. Шашкевич видав брошуру «Азбука і абе- 
цадло», яка була спрямована проти спроб введення в ук
раїнську латинської абетки. Прихильники латиниці, а 
саме отець Йосип Лозинський, щиро вважали, що таким 
чином можна «європеїзувати» українську мову, наблизи
ти русинів до надбань західної цивілізації. Думка Ло- 
зинського, за висловом Шашкевича, «знайшла своїх при
хильників: одних, які лякаються кількагодинної праці, 
щоб пізнати руську азбуку,— та інших, які виходять з ін
шого становища, не чисто літературного». Ідея введення 
латиниці знаходила прихильників і серед урядовців. Так, 
вже наприкінці 40-х років новий намісник Галичини по
ляк граф Голухівський вважав, що введенням для укра
їнців латиниці з чеською основою можна запобігти «мос
ковським впливам» 6. М. Шашкевич доводив, що з прий
няттям «абецадло» галичани наблизились би лише до 
польської, а не до західних і слов’янських мов. Спросту
вавши думку Лозинського, що українська мова непри
датна для літературного прогресу, він довів, що кири
лиця є однією з головних перешкод повного спольщення 
галичан.

Можливо, багато ще б зробив М. Шашкевич для за
гальної справи українського відродження, однак не су
дилося йому виконати свої задуми, реалізувати себе. 
Влітку 1843 р. він помер в злиднях від сухот. Поховано 
його було в Новосілках Лісних, а в 1891 р. останки пере
несено до Львова.

Посмертно Головацький видав його «Читанку для ді
тей». У Львівській духовній семінарії 1848 року було зас
новано читальню ім. М. Шашкевича.

Згідно давній вітчизняній традиції слава М. Шашке
вича зростала лише після смерті. Сучасники назвали
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його предтечею національного руху, що прокинувся під 
час «весни народів» 1848 року. І. Франко високо оціню
вав М. Шашкевича не тільки як зачинателя нової україн
ської літератури, а й будителя національної свідомості: 
«В справах, що торкалися інтересів народу, він не знав 
хитань: народна мова, мова селян повинна бути основою 
літературної і просвітньої діяльності, література і пись
менництво повинні передусім служити піднесенню наро
ду»7. Для характеристики життя, громадської діяльнос
ті і творчості М. ІІІашкевича більше всього підійшли б 
слова Миколи Зерова: «Він ледве встиг виявити
себе».

В 1843 р. за наказом директора львівської поліції 
встановлено пильний нагляд за Іваном Вагилевичем. 
Причина — «політично непристойна проповідь». І. Ваги- 
левич народився 2 вересня 1811 р. в с. Ясени в сім’ї свя
щенника. З юних років він відзначився бурхливим тем
пераментом. Ще в 19 років він був заарештований полі
цією і повернений додому з наказом до батька, «щоб син 
не вештався по селах і не підбурював народ». Під час ет
нографічних експедицій по Галичині Вагилевич не раз 
дорікав Головацькому, що той лише спостерігає народ
ний побут, збирає фольклор замість того, щоб будити сві
домість. І. Вагилевич поступався Шашкевичу як поетич
ним хистом, так і визначеністю громадських позицій. В 
«Русалці Дністровій» були вміщені зібрані ним народні 
пісні з «Передговором по народним руським пісням», а 
також близькі до фольклору авторські поеми «Мадей» і 
«Жулин та Калина». На слідстві ж, як згадувалося, він 
зрікся своєї участі в «Русалці Дністровій». Взагалі, все 
його подальше життя визначалось суперечностями, роз
ривом взаємин із колишніми однодумцями, хитаннями.

Покинувши в 1848 р. парафію, Вагилевич під впливом 
революційних подій, заходиться до громадської діяльнос
ті. В цей час на противагу громадсько-політичному об’єд
нанню українців «Головній Руській Раді» виникає поло
нофільський «Руський Собор». У Львові Вагилевич прис
тає до польського табору і дає згоду бути редактором ча
сопису «Руського Собору» — «Дневника Руського». Його 
хитання і тут дають свої ознаки. Так, незважаючи на від
ступництво від української справи, в «Дневнику Русь
ким» з’являється його стаття «Слово о Русі і її станови
щі політическім», в якій він називає Т. Шевченка «речни
ком справи руськой вольності». Публікує він також вірш 
Г. Яблонського «Мученикам вольності з р. 1847», присвя
чений великому Кобзарю. Всього вийшло лише 9 номерів
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«Дневника», який припинив своє існування в листопаді 
1848 р., після бомбардування Львова австрійськими вій
ськами та розпуску польської «Ради Народової». Для 
І. Вагилевича це означало єдине — остаточний крах його 
громадської діяльності. Не в змозі повернутися в пара
фію,— бо Самочинно покинув її,— він вирішує перейти на 
латинський обряд, а коли і в цьому було відмовлено — 
приймає лютеранство.

Щоправда, в творчості Вагилевич досяг значно біль
шого, ніж на громадській ниві, хоча багато що з його до
робку за життя видано не було. Переклад «Повісті о 
полку Ігоревім» було видано лише в 1884 р. «Розправа о 
язику полуднево-руськім» (польською мовою), в якій він 
поділяє українські прислів’я на галицькі та київські, по
бачила світ лише в 1936 р. Свого часу відомими були 
його «Граматика» (1845) та підручники для шкіл «На
чальные правила малорусской грамматики» (1846).

Нестатки і розчарування супроводжували решту його 
життя.

Яків Головацький згадував свою останню зустріч з 
Вагилевичем: «Увійшов до вихудного, бідного стражде- 
ника з запалими очима, потішив його, пригадував моло
ді роки, їхні надії, пориви, сподівання. Вагилевич ожи
вився, розчулився, а потім махнув рукою: «Усе пропало, 
пропало... Тепер треба готуватись туди...» 7.

12 травня 1866 р. в львівській газеті «Слово» з’явився 
некролог: «Дня 10 мая упокоївся Іван Вагилевич... зна
менитий писатель славнозвісний цілой Слов’ян
щини».

Зовсім іншою була доля Якова Головацького. Серед 
товаришів він був найбільш поміркованим. Вагилевич 
якось про нього сказав, що він «не будить народ до само
пізнання». Дійсно, Головацькому бракувало відданості 
справі, здатності до самопожертви Шашкевича, емоцій
ного темпераментну Вагилевича. Однак це була помітна 
постать на громадському тлі в Галичині протягом бага
тьох років. Мав він і солідний творчий доробок в україн
ській філології, етнографії.

Головацький народився в родині греко-католицького 
священника. В студентські роки «ходив в народ», зби
раючи фольклор. В цей же час мав контакти з польськи
ми підпільними гуртками у Львові. Підтримуючи зв’язки 
з польськими підпільними патріотами А. Бельовським, 
Л. Семенським, К. Вуйницьким, він однак не поділяв їх
нього радикалізму. А згодом дійшов висновку, що поль
ські і українські інтереси в Галичині не мають нічого
106



спільного. Після закінчення в 1839 р. теологічного фа
культету Головацький (через «неблагонадійність») ви
святився лише 1843 року.

В період до 1848 р., який дослідники його творчості 
назвали «романтичним», Головацький приділяє увагу 
збиранню й обробці фольклору, мовознавчих матеріалів, 
вважаючи, що мова найкраще відбиває дух нації. В «Роз
праві о язиці южноруським» (1848) Головацький зробив 
першу спробу наукової класифікації українських діалек
тів.

І надалі він зосереджує наукові інтереси на питаннях 
мовознавства, вивченні історико-літературних проблем. 
Найважливіші його праці «Три вступительнії преподава- 
нія о руской словесности» (1849), «Очерк мітологпи» 
(1860), «Карпатська Русь» (1875), «Народные песни Га
лицкой и Угорской Руси» (1878). Його перу належать 
поезії «Вінок русинам на обжинки», богословські і мему
арні твори в «Науковому збірнику Галицько-Руськой Ма
тиці», «Галичанині», «Временнику».

Свої суспільно-політичні погляди, громадську позицію 
в період 40-х років Головацький виклав в статті «Стано
вище русинів в Галичині» (1846). Він звинувачує вище 
духовенство, українське панство, які відірвані від свого 
народу, йдуть шляхом національного ренегатства, порів
нює їх із Геростратом, що «знищують в тисячу раз до
рожчу святиню — національність». Українська шляхта 
гнобить «своїх підданих». Університетські професори 
йдуть поруч, нічого не роблячи для української справи. 
«Вони здоволені, що одержали хліб і дрімають на своїх 
тяжко здобутих лаврах». В статті містилися й думки про 
необхідність просвіти народу через українські школи, лі
тературу, часописи. Розмірковуючи про непринадну долю 
галицьких українців, Головацький змушений був визна
ти, що й за Збручем, в Росії українцям не краще. Іван 
Франко назвав цю статтю «найсміливішим політичним 
маніфестом». Піком громадської діяльності Головацько- 
го стала його участь у подіях 1848 р.

Під впливом французської революції прокинулось гро
мадське життя і в Австрійській імперії. Одначе суспіль
ний рух багатонаціональної держави мав своє специфіч
не забарвлення, яке визначалося в Галичині україно- 
польським протистоянням. Політично активна частина 
українства, підтримувана намісником Галичини графом 
Стадіоном, відокремлюється від польського руху і 19 квіт
ня 1848 р. подає петицію до цісаря, в якій говорилося, 
Що русини — є частина слов’янського народу, що вони —
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автохтони в Галичині, тому мають права на державність, 
якої колись позбулися.

З відозвою від імені «русинів галицьких», частина ве
ликого руського (українського народу), которий говорить 
одним язиком і 15 мільйонів виносить, а которого півтре 
землю Галицьку замешкує», виступила «Головна «Русь
ка Рада». «В відозві було вміщено вимоги: уніатську
церкву порівняти з іншими обрядами, впроваджувати ук
раїнську мову в державних установах, школах, часопи
сах, виданнях. Діяльність «Головної Руської Ради» ви
кликала протидію з боку польської «Ради Народної», яка 
домагалася, щоб русини виступили спільно з поляками. 
З цією метою вони заснували «Руський Собор» і газету 
«Дневник Руський», редактором якої, як ми вже згаду
вали, був І. Вагилевич. Так, колишні однодумці Голо- 
вацький і Вагилевич опинились в різних політичних та
борах.

19 жовтня 1848 р. у Львові зібралося 118 українських 
діячів, які проголосили своє зібрання «Собором руських 
учених». В урочистій промові з нагоди відкриття собору 
М. Устиянович сказав: «Родимці! Європа подала світу 
новую бувальщину карту, а на ній золотими буквами 
стоїть виписано: воскресеніє! Кожний нарід потряс под- 
валинами єства свого... зачав новую жизнь, жизнь свобо
ди і долі, а ми ж на тоє переболіли найтяжчую в Європі 
неволю, аби і надалі віддихати тяжким віддихом сходу, 
мов під тягарем могили» 8.

Головою секції «руського язика і словесности» був 
Я. Головацький. Власне, завданням з’їзду було розв’язан
ня мовних проблем: виробити для української мови єди
ні форми, окреслити відмінності української від церков
но-слов’янської, польської, російської. Суперечки розпо
чались з приводу правопису (чи писати твердий знак»). 
З доповіддю проти вживання твердого знаку «Розправа
о язиці южноруськім і єго наріччях» виступив Я. Голо
вацький, в якій назвав «язик малоруський» — осібним, 
самостійним і стародавнім меж язиками словенськими.., 
чистим, повноголосним під пером Котляревського, м’яким, 
сердечно-ніжним під пером Основ’яненка». Головацький 
поділяв руську мову на три самостійні наріччя: україн
ське, білоруське й великоруське. Також на соборі було 
вирішено установити єдину граматику української мови, 
взявши за основу правопис М. Максимовича. Вирішува
лися не лише мовні питання. Зібрання підтримало вимо
ги «Головної Руської Ради» про поділ Галичини на поль
ський і український краї.
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Зусилля українства щодо національного відродження 
мали певний успіх. Так, в грудні 1848 р. цісарським дек
ретом було засновано кафедру української мови і літера
тури у Львівському університеті. Очолив її Яків Голо- 
вацький.

За свідченням сучасників, викладацьку діяльність Го- 
ловацького не можна назвати вдалою, якщо не рахувати 
«Граматики руського язика», яка постала з викладань в 
університеті. Лекції читав він мляво, навіть не намагаю
чись зацікавити студентів. Очевидно Головацького, який 
на той час вже мав науковий доробок, не можна звинува
тити в некомпетентності. Справа в іншому. Це була пора 
розчарування не тільки Головацького, а і значної части
ни свідомого українства. Австрійський уряд змінював 
орієнтири. 7 березня 1849 р. було розпущено парламент, 
в якому засідали 39 послів від українців. Конституцію 
1848 року скасовано. Наступали часи реакції. Намісни
ком Галичини було призначено поляка графа Голуховсь- 
кого, який зневажливо ставився до українців, заявивши, 
що «русинів вигадали, щоб спиратися проти поля
ків».

Національна політика уряду грунтувалася до того ж 
і на соціальній структурі суспільства. Так, після земель
ної реформи 1848 року виникло понад 370 тис. вільних 
селянських господарств, однак вони були дуже дрібні (ді
лянки розміром менше 2 га і до 5 га складали близько 
70 % сімейних господарств). Водночас понад 45 % всієї 
землі було зосереджено в руках поляків — великих зем
левласників.

Серед українства, розчарованого в австрійському уря
ді, поширюються москвофільські настрої. Осередком 
москвофільства в Галичині став гурток історика Д. Зуб- 
рицького, який про поборників української мови заявив: 
«Низкие невежды, пренебрегающие всякую науку соб
ственного языка». Формується теорія національної і мов
ної єдності, мовляв, є одна «руська мова», а в ній дві ви
мови: малоруська і великоруська. Під знаком москво
фільства проходить все інтелектуальне життя Галичини 
50-х років.

Значний вплив на москвофілів в Галичині справляв 
російський історик М. Погодін — один із засновників тео
рії пансловізму, що грунтувалася на об’єднанні слов’ян 
навколо Росії. Ще в 1835 р. він перебував у Львові, де 
познайомився з І. Вагилевичем. З цього часу починають
ся контакти «Руської трійці» з московським професором, 
поширюється листування, яке вів особисто Вагилевич.
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Авторитет Погодіна серед галичан пояснюється тим, що 
він мав особисті контакти з чеськими діячами П. Шафа- 
риком, Ф. Палацьким, обстоював право слов’янських на
родів на свободу. Крім того, в листах до «Руської трій
ці» він намагався не розкривати своїх поглядів щодо міс
ця Росії в слов’янському світі.

На москвофільську платформу переходить і Я. Голо- 
вацький. Вже в 1851 р. з’явилась його «Граматика» (за
лишилась лише в рукопису), побудована в москвофільсь
кому дусі. Навколо газети «Слово», редактором якої став 
Головацький, гуртувались галицькі москвофіли на почат
ку 60-х років. Саме в «Слове» в 1866 р. з’явилась стаття, 
в якій твердилось, що русини (українці) і росіяни — єди
ний народ. Вся Русь, на думку автора, повинна вживати 
єдину літературну російську мову 10. Москвофіли не об
межувались розповсюдженням російської мови, літерату
ри і культури, а й ще розпочали пропаганду об’єднання 
Галичини з Росією. Це викликало певну реакцію з боку 
офіційних властей. Забороняються підручники Головаць- 
кого. Він зазнає переслідувань, позбувається посади 
ректора Львівського університету, яку займав з 1864 р. 
1867 р. Головацький їде до Москви на етнографічну вис
тавку і в Україну більше не повертається. Московської 
професури він не дістав, бо не знав достатньо російської 
мови для того, щоб викладати.

13 травня 1888 р. Яків Головацький помер у Вільні, де 
останні роки працював головою археографічної ко
місії.

Останній з «Руської трійці» пішов з життя, коли на 
політичній арені в Україні з’являлася нова генерація дія
чів, що покликані були здійснювати справу попередни
ків. Цей факт можна розцінювати як глибоко символіч
ний.

Безумовно, «Руську трійцю» не можна порівнювати з 
«грандами» національної ідеї, їх сучасниками Т. Шевчен
ком, П. Кулішем, М. Костомаровим. Одначе вони були 
першими, хто пробудив національну свідомість українців 
в Галичині, залучив їх до загальної справи народу, що 
перебував на історичному узбіччі. Вони «оживили» укра
їнську мову, зірвавши пута книжництва, започаткували 
нову українську літературу. їх хитання і непослідовність, 
можливо, не йшли від особистих рис характеру, а певною 
мірою були притаманні українству взагалі, яке дуже час
то попри об’єктивні реалії в романтичному запалі вибо
рювало для свого народу право на майбутнє, на щасли
ву долю.
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«Я ПІОНЕР З СОКИРОЮ ВАЖКОЮ>
(Пантелеймон Куліш)

У кожного своя доля. Повною мірою це стосується 
Пантелеймона Куліша — одного з найвизначніших пред
ставників «нової української інтелігенції», яка, за сло
вами М. Грушевського, стояла біля джерел нашого полі
тичного і культурного відродження.

Пантелеймон Олександрович Куліш народився 
8 серпня (27 липня) 1819 року в містечку Вороніж Глу- 
хівського повіту на Чернігівщині. Його батько походив з 
старовинного козацького роду і вважався заможною лю
диною, але не мав документів, які б засвідчували його 
дворянське походження. Через певний час це позначило
ся на синовій долі — молодого Куліша відрахували з 
числа студентів Київського університету, але дозволили 
відвідувати лекції вільним слухачем.

Навчаючись деякий час на словесному факультеті 
(згодом він перейшов на юридичний), Куліш познайомив
ся з молодим професором Михайлом Максимовичем. 
Спільні інтереси зблизили їх. Так, Куліш написав для 
альманаха «Киевлянин», що його видавав Максимович, 
дві легенди «Від чого в містечку Вороніж висох Пліщиїв 
ставок?» і «Про те, що сталося з козаком Бурдюгом на 
Зеленому тижні». Удвох вони працювали над системати
зацією народних пісень. У скрутну для Куліша годину, 
коли той був змушений залишити університет, Максимо
вич допоміг йому з «працевлаштуванням».

У 1842 році Куліш одержав посаду вчителя у дворян
ській школі в Луцьку. Тоді ж почав писати свою відому 
повість з часів гетьманщини «Михайло Чернишенко». Не
вдовзі його переводять до Києва, де він знову працює 
вчителем у дворянській школі на Подолі й продовжує 
літературну діяльність. Через рік виходять друком «Ми
хайло Чернишенко» та ідилія «Орися».

«Ці роки (1843— 1845),— зазначає відомий україн
ський історик Д. Дорошенко (автор, до речі, грунтовної 
праці «Пантелеймон Куліш», яку ми ще не раз згадає
мо),— були одні з щасливіших у житті Куліша: нові ці
каві знайомства, широкий світ поезії й науки, що роз
крився перед ним, літературний успіх — усе це окрилю
вало його душу, впоювало радісний погляд на життя, 
ясні надії на будущину. Він малював собі у своїх думках 
широкі літературні й наукові плани» Ч

Тоді ж Куліш знайомиться з Тарасом Шевченком, 
який служив при Київській археографічній комісії, Ми
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колою Костомаровим, молодим професором історії Київ
ського університету і Василем Білозерським, студентом 
університету. Ці зустрічі не тільки справили великий 
вплив на світогляд Куліша і навіть його особисте життя 
(у січні 1847 року він одружився з сестрою Білозерсько- 
го Олександрою — вона пізніше стала відома в українсь
кій літературі як Ганна Барвінок, причому боярином на 
весіллі був Т. Шевченко), а й визначили весь подальший 
розвиток українства. Адже саме з цього гуртка, до якого 
незабаром приєдналися професор Микола Гулак, студент 
Опанас Мартович та деякі інші, народилося славнозвіс
не Кирило-Мефодіївське братство.

Щоправда, коли братство розгорнуло свою діяльність, 
Куліш вже працював у Петербурзі і тому мав з членами 
Товариства лише епізодичні контакти. Він переїхав туди 
у 1845 році на запрошення ректора Петербурзького уні
верситету П. Плетньова, який звернув увагу на перші 
розділи кулішевої «Чорної Ради», (до речі, першого ук
раїнського історичного романа), що їх надрукував тоді 
журнал «Современник». Деякий час Куліш обіймав по
саду старшого вчителя гімназії і лектора російської мови 
для іноземних слухачів університету. У 1847 році (знову 
за рекомендацією П. Плетньова) збирається за кордон: 
до Прусії, Австрії та Саксонії «для вивчення слов’янсь
ких мов». Планувалося, що після повернення він стане 
ад’юнктом петербурзької Академії й обійме універси
тетську кафедру слов’янських мов і літератур. Але не 
так сталося, як гадалося. Куліш встиг доїхати лише до 
Варшави, його заарештували у справі Кирило-Мефодіїв- 
ського товариства. Потім було все — ув’язнення, допити, 
покаянні листи, словом — типовий шлях, який після Ку
ліша пройшов кожен дисидент.

Слідство не змогло довести участь Куліша у діяль
ності Товариства, але вже не випустило його зі своїх ле
щат. Як зазначалося у доповіді начальника III відділен
ня О. Орлова Миколі І про діяльність Кирило-Мефодіїв- 
ського товариства, «двоє — Шевченко и Кулиш — оказа
лись также Не принадлежавшими к Украино-славянско- 
му обществу, но они виновны по своим собственным от
дельным действиям» 2.

У чому ж звинувачували Куліша? Знову звернемося 
до матеріалів слідства. «Кулиш сознался,— йдеться у 
висновку III відділення щодо його особистої діяльнос
ті,— что он, любя пламенно свою родину, побуждал еще 
друзей своих писать на малороссийском языке, восста- 
новлять нравы и обычаи собственно украинские, заво
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дить школы для образования простого народа, собирать 
деньги для издания сочинений в пользу этого народа, 
рассуждал о способах освобождения крепостных людей, 
присовокупляя, впрочем, что все это делал он по одной 
любви к Малороссии, без всякой политической цели». 
Щоправда, слідство дійшло висновку, що, на відміну від 
Шевченка, Куліш свою любов до Батьківщини «выражал 
свое всегда с приличием» 3.

Врешті-решт «палка любов» до України коштувала 
Кулішеві чотирьох місяців увя’знення в Олексіївському 
равеліні і заслання до Тули під «суворий нагляд поліції». 
Крім того, було заборонено й вилучено з продажу його 
твори «Книга о ділах народу українського і славного 
війська українського», «Михайло Чернишенко», «Украї
на». Не забули органи й про дружину Куліша. За нею 
також було встановлено секретний нагляд, оскільки, як 
зазначалося у висновку III відділення, «...из бумаг мужа 
ее видно, что и она есть пламенная украинка...».

Після більш ніж трьохрічного заслання Куліш здобув 
дозвіл знову повернутися до Петербурга, де заробляв на 
життя журналістикою й перекладами, звичайно, під псев
донімом. І лише після 1856 року, коли помер Микола І, 
перед ним відкрилися деякі перспективи. Повернулись із 
заслання його колишні соратники, передусім Костомаров 
і Шевченко. Покращилась ситуація й на ниві українсько
го слова, а для Куліша взагалі Починається період актив
ної громадської діяльності й тйорчого піднесення.

У 1858 році після довгої перерви він видає перший 
том «Записок «Южной Руси», яка, за його задумом, му
сила стати справжньою енциклопедією українознавства, 
через рік — другий том і роман «Чорна Рада», а також 
«Граматику» для народу. Крім того, він засновує власну 
українську друкарню і розпочинає видання дешевих кни
жок для народу. Протягом трьох років під загальною 
назвою «Сільська Бібліотека» вийшло близько 40 кни
ж ок— творів Шевченка, Марка Вовчка, Квітки, Ганни 
Барвінок.

Тоді Куліш спробував реалізувати ідею видання ук
раїнського журналу. Як він сам писав ще у 1857 р. до 
свого приятеля Галагана, «у мене така думка, щоб дати 
южнорусскому слову гражданство... Щоб виробити фор
ми змушжалої нашої мови на послугу мислі всечоловіч- 
ній... одно-два популярних созданій — і словесність пус
тила б глибоко корінь у свій рідний грунт»5. Але видава
ти журнал «Хата», про що клопотав Куліш, йому тоді не 
дозволили (вийшов лише альманах «Хата» з новими тво
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рами Шевченка, Марка Вовчка та інших українських ав
торів) .

Проте все ж таки сподівання Куліша здійснилися, і 
наступного року в Петербурзі почав виходити перший ук
раїнський журнал «Основа» (під редакцією його шурина 
Василя Білозерського). Куліш пише для журналу (як би 
сказали зараз) «передовиці», критичні й літературо
знавчі розвідки, історичні праці, оповідання, поезії.

Взагалі часи видання «Основи» були піком популяр
ності Куліша. За свідченням сучасників, на нього диви
лися як на справжнього лідера українського руху. Але, 
на жаль, він не зміг втриматися на цьому рубежі. І тут 
свою роль відіграли не лише об’єктивні (у 1862 році пе
рестала виходити «Основа», а ще через рік з’явилися сум
нозвісні валуєвські циркуляри), а й суб’єктивні фактори. 
Як зазначав вже згаданий нами Д. Дорошенко, «приро
да щедро наділила Куліша своїми дарами, обдарувала 
його бистрим і спокійним розумом, залізною волею, хис
том до письменства й до всякого мистецтва, дала йому 
тонке розуміння краси у природі і в людській творчості... 
Але в його не було одного — хисту громадського органі
затора. Це була холодна, замкнена в собі людина, яка не 
вміла з’єднувати в собі людей, навіть гуртувати їх біля 
спільного діла: Куліш умів працювати тільки самотужки 
й не боявся тоді звалювати на себе стільки праці, скіль
ки й десяткам людей було не під силу. Працювати з дру
гими поруч було йому незручно; йому потрібні були по
мічники, слухняні виконавці його наказів, але не товари
ші — співробітники. Другого місця ніде він займати не 
хотів, воліючи бути першим у малому ділі, ніж другим у 
великому» 5.

Це проявилось, зокрема, у його стосунках з Білозер- 
ським, з яким він не міг поділити лідерство в «Основі», 
потім ускладнились його стосунки з Костомаровим. Але 
причину тут слід шукати в іншій площині. На відміну від 
Костомарова з традиційно-позитивним ставленням до ко
зацтва, Куліш бачить в козацтві лише темну руйнівну 
силу.

У 1864 році, коли Куліш їде до Варшави й обіймає 
там поважну посаду директора духовних справ і члена 
комісії для перекладу польських законів, його відносини 
з українським рухом ускладнились ще більше. Адже вва
жалося, що українець Куліш не може служити там, де 
пригноблюють іншу народність. Куліш, навпаки, тримав
ся протилежної думки, виходячи з того, що українці му
сять взяти реванш за колишні утиски. Крім того, його
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приваблювали й суто наукові інтереси — праця у вар- 
шавських бібліотеках і архівах, де зберігалися унікальні 
матеріали з української історії.

Однак ця служба тривала недовго. У 1867 році росій
ська адміністрація, занепокоєна інтенсивними зв’язками 
Куліша з українським рухом у Галичині, запропонувала 
йому або зректися в пресі своїх українських поглядів, 
або ж покинути службу. Куліш обирає друге і його звіль
няють з посади.

Після того кілька років він подорожує за кордоном, 
а в 1873 році повертається до Петербурга, де редагує 
«Журнал Министерства путей сообщения» і продовжує 
літературно-наукову діяльність. Але вже в 1877 році ос
таточно залишає державну службу і повертається в Ук
раїну. Та це повернення аж ніяк не нагадувало тріум
фальні приїзди Куліша на початку 60-х років. Останні 
його твори, якими він продовжував свою лінію на «дис
кредитацію» козацтва, його «москвофільські» симпатії не 
викликали особливого ентузіазму з боку земляків. Отож 
Куліш оселяється на своєму хуторі Мотронівці під Борз- 
ною і вже нікуди не виїздить з нього, підтримуючи зв’яз
ки лише з деякими старими знайомими...

Підвалинами політичної концепції П. Куліша, взага
лі його світогляду стає палка любов до України, «неуме
ренный» патріотизм (саме таїіий термін знаходимо у ма
теріалах слідства у справі Кирило-Мефодіївського това
риства), які він ревно сповідував протягом усього життя.

«...Мати Україна
Наше горе, наша радість.

Надія єдина.
Святе слово — рідна мати.

Єсть іще святиня
Вища, богові миліша —

Рідная Вкраїна» в.

Цей вірш так і називається «Святиня», а ще в одно
му знаходимо слова, що нині звучать в українському 
гімні, хоча у нього, як відомо, є свій автор:

«Годі, браття, сумувати!
Ще не вмерла наша Мати І».

Втім Україна для Куліша — не тільки висока святи
ня. У його творах — поетичних, наукових, публіцистич
них— глибоко досліджується її історія, культура, взага
лі весь шлях з глибин віків. І тут передусім слід зверну
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ти увагу на його ранню поему «Україна (її було вилуче
но під час обшуку в соратника по Кирило-Мефодіївсько- 
му товариству Г. Андрузького). Навіть знайомство з нею 
і звернення до земляків, яке їй передувало, дає можли
вість визначити цілі, що поставив перед собою Куліш.

У цьому зверненні він відзначав, що не було в світі 
люду (одважнішого) завзятішого й славнішого од греків 
і козаків: нема ні у кого пісень (луччих) кращих, як у 
греків та в козаків, що й на землі України «бандурники 
й кобзарі» співають ті ж самі пісні — пісні про сиву дав
нину й козацьку славу. У такий спосіб Куліш ніби запи
тує у своїх читачів: а чим міфи про подвиги Геракла чи 
героїв Троянської війни — якщо можна так сказати — 
кращі, ніж яскраві легенди про славні діяння козацьких 
гетьманів?

Втім, в іншому своєму історичному творі— «Книзі о 
дідах народу українського і славного війська запорізько
го»— дуже близькому за духом і змістом поемі «Украї
на» це питання набирає цілком конкретного звучання: 
«...Мы или вовсе не знаем, что делалось прежде нас на 
свете, или если что-нибудь и знаем, то .совсем не про сво
их предков; а про каких-нибудь римлян, греков, францу
зов, немцев. На что ж нам ...Фемистокл, Александр Ма
кедонский, Коріолан, Помпей, когда мы не знаем, чем 
славен был Наливайко, что за воин был Петро Сагайдач- 
ный, что делали на своем веку Богдан Хмельницкий, Пет
ро Дорошенко, Павло Полуботок и множество других 
рыцарей, славных и умом и оружием превыше греческих 
и римских полководцев?»

Просто, зазначає Куліш у поемі «Україна», не було 
«тільки чоловіка положить те на папір, щоб не загинуло 
в пам’яті людської», і тому бере на себе складну й бла
городну місію зібрати усі ці народні пісні й думи та 
скласти з них український аналог Гомерової «Іліади».

Іншими словами, Куліш хотів створити міфологізова- 
ну історію України — твір, який, може, не зовсім відпо
відав би суворим академічним канонам, але який роз
казав би світу про Україну, героїчне минуле її народу, 
Що має таке ж право на існування і власний розвиток, 
Що й будь-який інший.

До речі, цю рису творів Куліша дуже точно підміти
ли «фахівці» III відділення під час слідства у справі Ки- 
рило-Мефодіївського товариства: у підготовлених ними 
Документах, стверджується, що у книгах Куліша містять
ся «преувеличенные и ложные понятия о Малороссии и 
прежней ее славе».
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Символічно, що в Куліша ми бачимо таку ж схему, 
яку потім було розвинуто новим поколінням українських 
істориків, насамперед М. Грушевським (а він дуже ша
нував подвижницьку діяльність кирило-мефодіївців), а 
тепер у нових умовах українського відродження майже 
без змін запропоновано нинішнім школярам. Замість ко
лишнього поділу на суспільно-економічні формації, що 
накладався на вітчизняну історію,— первіснообщинний 
лад, виникнення й розвиток феодалізму, наростання ан
тифеодальної і визвольної боротьби; визвольна війна і 
возз'єднання України з Росією; початок розкладу феода
лізму та зародження капіталізму пропонується доба Ки
ївської Русі, польсько-литовська доба, Хмельниччина і 
руїна, українське відродження. Усе це знаходимо на сто
рінках Кулішевої «України», точніше — мусимо знайти, 
бо твір так і не було закінчено. Його відмінністю слід 
вважати те, що поруч з київським князем Володимиром 
стоять напівлегендарні й цілком реальні козацькі гетьма
ни й ватажки Остап Дашкович, Байда Вишневецький, 
Іван Свирговський, Самійло Кішка, Северин Наливайко, 
Петро Сагайдачний, Тарас Трясило, Степан Остряниця і 
всі разом вони створюють яскраву галерею образів, що 
символізує тисячолітній шлях України.

Останнім часом в умовах значного посилення інтересу 
до вітчизняної історії, з’явилося кілька праць з майже 
стандартною назвою «Історія України в особах». Саме 
таку історію України у найвизначніших особах на тлі її 
державного розвитку і пропонував Куліш. Причому слід 
звернути увагу на особливість. Часи, Київської Русі (тут 
він абсолютно однозначно вважає її першою формою ук
раїнського суспільного життя й української державнос
ті), потім т. з. «литовський» період, коли, за словами Ку
ліша, український народ мав розвиватися «під однією 
державою з народом литовським як рівнії з рівним і віль
нії з вільним» (надалі ці слова як заклик до рівноправ
них відносин з усіма народами стали лейтмотивом не 
тільки його творчості, а й ідеології усієї «нової україн
ської інтелігенції») подаються ним дуже лаконічно. Ос
новна ж увага приділяється козацьким гетьманам. Пев- 
ною мірою це пояснюється тим, що Куліш глибоко перей
нявся не тільки їх легендарними діяннями, а й трагічною 
долею. Драма козацьких ватажків співзвучна романтич
ним настроям молодого Куліша, який, вживаючись в об
раз сивого лірника, прагне передати читачеві свої почут
тя. З особливою силою це звучить у «Книзі о ділах наро
ду українського і славного війська Запорізького». У ній
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туга за українською славою нерозривно поєднується з 
ідеєю особливої української значимості і мучеництва. 
Втім, те ж саме характерне і для сучасної публіцистики, 
от тільки незрозуміло: чи перед нами приклад вражаю
чої далекоглядності патріархів українського духу, чи не
спроможності вийти нарешті за традиційні рамки нашої 
політичної ментальності?..

Повернемося однак до «Книги історії українського 
народу» і вступного слова до неї, написаного російською 
мовою. «Изо всех народов, населяющих землю,— пише 
Куліш,— ни один не поднял таких отважных и благород
ных подвигов на пользу христианства, ни один не претер
пел стольких мучений и всякого рода бедствий за веру 
и любовь к родине, как народ малороссийский. Но (...) 
уже только немногие из нас знают, что значит гетьман
щина, что значит Україна, что значит козаче- 
ство».

Таким чином, тут поставлено ще одну важливу проб
лему, що сучасною мовою означає заклик до прориву ін
формаційної блокади навколо України. «...Поглядим на 
наши поля,— пише Куліш.— Откуда взялись эти бесчис
ленные могилы? Поглядим, что сталось с Польшею, ко
торая прежде гордилась превыше всех своею силою? Кто 
теперь владеет Белоруссией и Литвою? Откуда взялось 
молодое королевство Прусское? Куда девались Крым
ские, Белгородские, Ногайские орды? Да и турчин отче
го подрезал так куцо свои полы и присмирел, закрывшись 
Черным морем? И как, наконец, вдруг выросло из слабо
го и расстроенного царства сильное и могучее государ
ство Московское? Все это дела казацкие, все это дела на
ших праотцов...» 8.

Отож, як бачить Куліш українську історію? її почат
ковий період викладено дуже стисло. Наприклад, від іс
торії формування Київської держави, яку подано кілько
ма реченнями, Куліш одразу ж переходить до татарської 
навали. Але от на що слід звернути увагу — на причини, 
якими він пояснює трагедію стародавнього Києва: «Як 
ось стала чутка невесела, що татарський хан Батий іде 
прямо на Київ з незліченними ордами. Тоді-то нужно 
було всім князькам, покинувши сварку, взяться за руки, 
і, зложивши до купи свої потуги, ударить на безбожних 
татар (...). Вмісто того, щоб, скупившись, іти разом про
тив неприятеля, князьки один за другим нападали на 
його, і Батий з своїми невірними бусурманами гнав їх, як 
вітер степову траву, перебив одного за другим і услав і 
вкрив землю трупом християнським».
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З точки зору професійного дослідника, версія (чи 
ідея) Куліша знов-таки може не зовсім точно відповідає 
канонам історичної науки, тим більше, що об’єктивна 
оцінка періоду Київської Русі з огляду на переосмислен
ня її теперішніх стереотипів — справа досить складна і 
делікатна, однак вона повністю вписується у його полі
тичну концепцію і взагалі стає органічною складовою 
частиною спадщини багатьох його соратників і наступ
ників. Сьогодні вона теж дуже популярна і визначається 
словосполученням «втрачена державність», яку Україна 
втратила внаслідок внутрішнього розбрату, спровокова
ного особистісними амбіціями, боротьбою за владу й без
плідними чварами. Це перший урок української історії.

Другий урок (його можна назвати «невиконанні зобо
в’язання) — Куліш виводить, досліджуючи наступний 
етап історії України, коли вона потрапляє під владу Ли
товської, а потім і Польської держав. Описуючи ті події, 
і зокрема спільну боротьбу проти татар, що її вели «пре
славна Руська земля Україна» (саме такий термін вжи
вається у «Книзі о ділах українського народу») і литов
ський князь Гедімін, Куліш ще раз підкреслює, що це 
був союз рівних. Те ж саме він повторює й стосовно ук
раїнсько-польських взаємин: «Україна була в соєдиненії
з Литвою шестьдесят шість літ, аж поки один литовський 
князь Ягайло став королем польським і прилучив свою 
землю до Польщі. Тоді й наш народ пристав з Литвою до 
поляків, як рівний до рівних і вольний до вольних. От 
тоді-то во всіх трьох землях, в Польщі, Литві і Україні, 
поставлено було по гетьману, один звавсь коронним геть
маном, другий литовським, а український гетьман звавсь 
руським, бо і сама Вкраїна за давніх часов Руссю зва
лась».

Підкреслимо ще раз: маємо справу з міфологізованою 
історією України, тому в цьому творі немає важливих 
подробиць і фактів, які б обгрунтували тезу Куліша щодо 
рівноправного входження України до складу Польської 
держави і свідчень її, говорячи сучасною мовою, автоном
ного статусу.

Основну увагу Куліш приділяє подвигам козацьких 
гетьманів і ватажків, починаючи з легендарного Остапа 
Дашковича, якого вважає засновником Запорізької Січі, 
не забуваючи, коли це потрібно, й виставити рахунок 
«підступним ляхам». Однак, в основному, йдеться про 
боротьбу із зовнішнім ворогом. Внутрішні ж проблеми 
виходяїь на перший план лише у десятій главі. От що 
пише з цього приводу автор: «Ой у нашій славній Украї
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ні бували колись престрашнії злигодні, бездольні годи
ни... Задумали нечистивії ляхи церкву православну в Ук
раїні руйнувати, народ християнський у віру лядську 
ввертати. Але наші на те не приставали, мечем свою віру 
обороняли. Тогді окаянниї ляхи гетьмана нашого Косин- 
ського поймали, у кам’яний стовп його замурували, а на 
Вкраїну жолнірів присилали, по церквах з голими шаб
лями розставляли, щоб вони насильно народ християн
ський молитися по-лядськи примушували. Попів наших 
православних з олтаря проганяли, ксьонзів на їх міста 
у престола поставляли. От так ляхи над святою вірою 
глумилися, бога не страшились, людей не стидились. А 
тим часом велено жолнірству у города українськії всту
пати, вибрать нового гетьмана не давати, народ силою 
у католицтво повертати».

Відповіддю на релігійні утиски стало повстання Севе
рина Наливайка. У поемі «Україна» і «Книзі о ділах на
роду українського» Куліш дотримується народної тради
ції, за якою Наливайка було піддано страшній страті:

«А в Варшаві та на раді та судді судили,
Та спалити Наливайка в волу присудили.
Присудили Наливайка та ляхи спалити 
Присудили козаченьки ляхам відомстити» 9.

Щоправда, в одній з останніх своїх праць — тритом* 
ному дослідженні «Отпадение Малороссии от Польши», 
яке було видано російською мовою у 1888 році, Куліш 
рішуче заперечує проти жахливого епізоду, пов’язаного із 
трагічною загибеллю Наливайка. «Значение наливайщи- 
ны,— зазначає він,— в будущем почуяли мстительным 
сердцем гораздо вернее те, которые больше кого-либо 
страдали от «римской веры», унии. Они выдумали, будто 
бы Наливайка ляхи сожгли живьем в медном быке, в 
отмщение за защиту православия. Кто первый прикрепил 
к бумаге эту позорную выдумку, неизвестно; но ее под
хватили сочинители даже самых кратких «козацких хро- 
ничек», и она упорно держится в русской письменности 
до нашего времени» 10.

Однак справа не в тому, де закінчується історична 
правда, і починається легенда. Відповідно до загальної 
концепції Куліша саме від повстання Наливайка, після 
придушення якого «ляхи зовсім уже Україну опановали, 
жолнірів своїх по всіх городах становили, людей мордо
вали, у лядську віру ввертали, що хотіли робили», зусил
ля козаків зосереджуються на боротьбі за православну 
віру й відновлення своїх прав. Адже з’єднались вони з
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поляками «як рівні з рівними», а поляки не виконали 
своїх зобов’язань і почали нищити українську землю.

Так Куліш починає третій свій урок — урок боротьби 
за українські права, якій він присвятив усе своє життя, 
і символічним слід вважати те, що роздуми над цим уро
ком притаманні автору як в ранніх, так і в пізніших його 
творах. На зміну молодому романтизму приходить твор
ча й наукова зрілість, досліджено унікальні матеріали, 
написані грунтовні праці, у тому числі нариси «Хмель
ниччина» і «Виговщина» (1861), вже згаданий тритомник 
«Отпадание Малороссии от Польши», «История воссоеди
нения Руси» у трьох томах, яку було опубліковано у 
1874—1877 роках. Вони викликали неоднозначну реакцію 
і сучасників, і нащадків. Але попри всі звинувачення 
(адже сьогодні, коли абсурдно й безглуздо цькувати Ку- 
ліша як «буржуазного націоналіста», на нього можна 
покласти провину за те, що в праці «История воссоедине
ния Руси» всупереч сучасним поглядам обгрунтовується 
історична зумовленість возз’єднання України з Росією) 
він дотримується власної системи поглядів, власної 
шкали оцінок.

Незважаючи на те, що все життя Куліш змушений 
був нести тавро дисидента і ціною певних компромісів 
якось співіснувати з царським режимом, він в цілому не 
відступає від власної шкали, прагнучи замість міфологі- 
зованої історії України дати її об’єктивний і виважений, 
хоча й не зовсім «патріотичний» аналіз. Більше того, у 
цьому він повністю солідаризується як з «революційним 
демократом» Шевченком, який теж поступово відмовля
ється від раннього козацького романтизму, так і з «бур
жуазним націоналістом» Грушевським, який знову вже 
вкотре «не вписується» у нинішній погляд на вітчизняну 
історію, бо бачить у ній не тільки козацьку славу, а й 
прикрі й темні сторони.

Якою ж бачить Куліш українську історію, звертаю
чись до неї майже через півтора десятиліття після того, 
як його «Книга о ділах народу українського» і поема 
«Україна» обірвалася на повстанні Тараса Трясила і 
загибелі гетьмана Остряниці?

Найперше слід зазначити, що деякі його оцінки так і 
не змінились, зокрема у нарисі «Хмельниччина» він зно
ву вказує на те, що саме з виступу Наливайка починаєть
ся непримиренна багаторічна боротьба українського ко
зацтва на внутрішньому фронті, бо «минулася з того часу 
козацька воля на Вкраїні». Боротьба ця точилася з пере
мінним успіхом, аж поки на історичному небосхилі не
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з’явилася постать «страшного гетьмана» Хмельницько
го». Куліш влучно називає його виступ «завірюхою, що 
піднялася на погибель Речі Посполитої». Рушійними мо
тивами Хмельниччини він вважає не тільки загальне 
прагнення відстояти колишні українські вольності (адже 
мусили козаки «королівських комісарів слухати і корон
ному гетьманові покорятися»), а й бажання широких 
верств населення захистити себе від наростаючої сваволі 
шляхти, анархії і безладдя, які панували у Польській 
державі.

Звичайно, свою роль відіграв і релігійний фактор. 
«Чого ж сподівалися від Богдана Хмельницького наші 
ченці і попи,— зазначає Куліш. Чого сподівалися міщане 
і люде посполиті? Ченці й попи сподівалися, що він по 
Вкраїні унію знесе, кляштори й костьоли позруйновує, 
школи єзуїтські порозганяє. Міщане сподівалися, що він 
їх од польських воєвод і старост слобонить... А бідолахи 
посполиті мали надію, що панів державців над ними 
більше не буде, а будуть вони на вільному чиншу, як хо- 
дачкова шляхта, сидіти і своєю громадою поміж себе 
правувати». Отож, робить підсумок Куліш, всі верстви 
українського населення з нетерпінням чекали козаків, 
«маючи в них свою і оборону, і безпеку», а козаки «не 
про те дбали: їм аби ляхів, ворогів своїх, отих коронниу 
порозбивати, човнів скрізь наготовити і Чорним морем 
по-давньому гуляти» и.

Таким чином уже тоді намітилися певні суперечною 
ті між тими силами, які виступили на боці Хмельницько
го і тими, які потім відіграли фатальну роль у подаль
шому розвитку подій. Віддаючи належне козакам, Ку
ліш, дотримуючись уже не романтичного, а навпаки — 
надто суворого погляду на козацтво, вважає, що вела їх 
здебільшого «жадоба здобичі воєнної на Вкраїну і най
менше вони про те дбали, щоб міщан од жидівських 
оранд і панських утисків, а селян від державців, од їх 
окупів і мит слобонити» 12.

Варто підкреслити ще раз: козацька тема, як і все, 
пов’язане з українською історією та й взагалі українсь
кою ідеєю, для Куліша є абсолютною істиною, що не під
лягає жодним сумнівам. Це підтверджується багатьма 
його творами, особливо поетичними, наприклад віршем 
«Козацька хата»:

«Тепло, пишно і велично 
У козацькій хаті,
А простором не зрівнятись 
І царській палаті» ,
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Проте абсолютність цієї істини ніяк не суперечить її 
об’єктивності. Тут ми знову бачимо вічну дилему справж
нього і фальшивого патріотизму. Куліш іде шляхом 
справжнього патріотизму і в ім’я омріяної ним України 
говорить їм чимало прикрих слів, вкладаючи в них і пов
чальний досвід минулих поколінь, і свій власний досвід. 
Тому не слід жахатися того, що він іноді пише про «на- 
віжену, розлючену темноту» і «п’яну голоту», звинувачує 
«професійних козаків» у тому, що в битвах вони прикри
валися «мужиками і міщанами як худобою». Все це орга
нічно вписується в його політичну концепцію і те, що ми 
можемо визначити як усвідомлений Кулішем урок бо
ротьби за українську державність.

Досліджуючи Хмельниччину, її позитивні і темні сто
рони, Куліш рішуче заперечує проти кривавої вакхана
лії повстань і вважає, що в них немає і не може бути пе
реможців. Він проти революцій, проти насильства і не 
приховує цього. Його лякає дика руйнівна стихія, згадай
те його оцінку Хмельниччини — «завірюха», в якій гинуть 
усі світлі ідеали і наміри. В уже згаданій нами праці 
«Отпаденіє Малороссии от Польши» про все це сказано 
абсолютно відверто. Куліш пише і про тяжке соціальне 
становище українського народу, внаслідок політики «ко
зацького Мойсея, який взявся визволити його з-під поль
ського іга», і навіть про психологічні результати багато
річної виснажливої війни (адже йдеться про проблему 
«втраченого покоління», знівеченого тим що війна стала 
для нього буденною роботою і способом життя. Згадай
мо «в’єтнамський» і «афганський» синдроми).

«Дороговизна сьестных припасов возросла между тем 
страшно,— сказано у праці «Отпадения Малороссии от 
Польши»,— дома оставались только женщины, дети, ста
рики да неможные инвалиды. И те работали мало, имея 
в виду великую и богатую милость от бога за избиение 
злочестивых ляхов и проклятых жидов. Но вместо денеж
ных людей, обремененных добычею, возвращались боль
шею частью изнуренные оборвыши, часто искалеченные, 
вообще обленившиеся и, можно сказать, поголовно споен
ные в походе... Они увеличили, а не уменьшили голод и 
нищету в Украине. Вернувшись домой, они пропивали да
же то, что в их отсутствие припасали женщины пряжею, 
тканьем и т. п., как об этом выразительно говорит украин
ская Одиссея, которая, по милости козацкого всегуби- 
тельства, дошла до нас в таких отрывках сквозь Хмель
ниччину и Руину, как епос варягорусских времен — 
сквозь татарское лихолетье» 12.
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Не будемо робити однозначних висновків на підставі 
однієї, нехай і фундаментальної праці. Однак, якщо звер
нутися й до інших, наприклад, уже не раз згадуваного 
нарису «Хмельниччина», ми переконаємось, що загальні 
характеристики лишаються незмінними. Для прикладу 
наведемо підсумкову оцінку, що дав Куліш результатам 
діяльності Хмельницького: «Як же піднялася козацька 
руїна, городи один за одним до тла горіли і пустіли, а 
крамарство по інших землях розбігалося... Погоріли не 
то що крамниці з шовками і турецькими габами, та шко
ли, що братства церковні своїм коштом споружали; пого
ріли друкарні... порозходились по чужих землях, повми
рали в походах, боях, пожарах і гнилих хворобах війсь
кових учені люде, що чужих сторін до нас науки вольні 
пересажували, та й самі хроніки козацькі, в котрих кри
ваві подвиги, мовляв, за віру християнську позаписувані,
і те все в людській крові потонуло і засипано десь попі- 
лом на пожарищах; і химерна оповідь про козацьке ли
царство необачне не вся дойшла до наших рук за синами 
козаками. Які були права і судові звичаї, все під ту стра
шенну завірюху позабувалося. Не багато людей пись
менних на Вкраїні зосталося. Полковники та сотники вмі
ли тільки криваву шаблю в руках держати і шаблею пра
ва по городах і селах писати, шаблею землі поміж себе 
ділити і один одному межу гострим залізом значити» 13.

Звернемо увагу на останні слова Куліша і згадаймо, 
як у його ранніх творах пояснюються причини загибелі 
Київської держави — це й безглузді амбіції князів, і бо
ротьба за владу. Аналогічні мотиви звучать і тоді, коли 
він аналізує уроки Хмельниччини і руїни. «Свари да чва
ри,— сказано в його знаменитому історичному романі 
«Чорна Рада»,— і вже гетьманською булавою почали гра
тися як чіпком».

Таким чином, історія знову повертається і знову доля 
державності залежить від людських слабостей, від мар
нослів’я «злюки» Хмельницького, «ієзуїта» татара, «зрад
ника» Мазепи, «вихрюватої гирі» Дорошенка, як харак
теризує їх Куліш. Але так само повторюється й набуває 
нового імпульсу тема України, і найбільш повно вона 
втілюється у словах легендарного Байди Вишневецько- 
го, з якими він звертається перед стратою до турецького 
візиря:

«...«Не знайшов я правди в Польщі,
Ні в Вашім гарнім царстві, ні в Московськім.
А в нас вона на Русі-Україні 
Сліпа й глуха, як мрець у домовині,,,
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Настане інший вік і інше люде.
Над ними правда царювати буде» 3.

Мріючи про неминуче торжество правди (а подібними 
мотивами просякнутий не один його поетичний твір), Ку
ліш ставить традиційне для «нової української інтелі
генції» питання: що ж треба зробити в ім’я цієї мети?

Вже зазначалося, що Куліш виступав проти насиль
ства і революційних дій навіть в ім’я боротьби за свобо
ду. А переконує його в цьому трагічний досвід як козаць
ких воєн, так і того, що він, як і всі українські історики, 
назвав Руїною. Десятиліттями Куліша таврували за 
«зневажливе і негативне ставлення до народних визволь
них рухів і повстань». Але якщо відкинути ярлики «на
родний» чи «антинародний», якщо спробувати осмисли
ти погляди Куліша з позиції сьогодення, коли всі ми го
воримо про страшну небезпеку розколу в суспільстві і 
необхідність його консолідації, доведеться визнати, що 
наш видатний попередник, на жаль, не дуже відомий ши
рокому читачеві, наблизився до істини набагато раніше 
від нас:

«Розкується, поскидає 
Кайдани Вкраїна,
Аби у всіх була воля
І дума єдина».8.

Втім, такий популярний нині заклик до злагоди зву
чить не тільки у творах Куліша. Яскравим підтверджен
ням єдності діячів українського відродження, патріархів 
українського духу стають рядки з Кулішевої поеми «Нас
туся». У них лунають слова, які майже точно відтворю
ють ідею невмирущого шевченкового «Заповіту»:

«Нехай мовлять живе слово 
На всю Україну — 
ззовуть усю родину 
У сім’ю єдину» \

Куліш пише про «живе слово», яке піднімає Україну, 
пробуджує її. Дуже скептично і тверезо оцінює реальну 
ситуацію, добре усвідомлюючи, яка прірва лежить між 
його величними планами, гарячими надіями і тим, що 
він бачить на рідній землі. Жалем і гіркотою сповнений 
невеликий його поетичний твір «Псалтирне псалмо», з 
яким він звертається до своїх співвітчизників:

«Народе мій І Що нам тепер почати? 
невже вовіки будем спати й спати?
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Народе мійі Прокинься на хвилину 
Та подивись по-людськи на Вкраїну!» 6

На думку Куліша, існує лише один шлях, який зму
сить, нарешті, український народ «прокинутись». Ми 
знаємо, що в XIX сторіччі над цим замислювався не один 
Куліш і не один він шукав засоби збудження народної 
енергії, але, добре усвідомлюючи, які страшні руйнівні 
сили приховані в ній (знову навчальний досвід Хмельнич
чини), закликає до просвітництва, до живодайного дже
рела своєї самобутності. «Рідне слово, божа правдо», 
«єдиний скарб у себе — рідна мова» — такими виразами 
сповнена творчість Куліша. Він покладається на них 
більше, ніж на силу зброї чи складних політичних ком
бінацій:

«Схаменуться, стрепенуться 
Стуманіле люде:
Рідне слово, рідний розум,—
Рідна й правда буде.
Без напасті завоює 
Города і села,
І над людьми зацарює 
Приступна й весела» 3.

Не тільки поетичні рядки, а й змістовні наукові праці 
Куліш присвятив проблемам розвитку української мови і 
літератури. У своїх статтях і рецензіях, серед яких «Об 
отношении малороссийской словесности к близкорус
ской», «Взгляд на малороссийскую словесность по слу
чаю выхода в свет книги «Народні оповідання Марка 
Вовчка», «Григорій Квітка (Основ’яненко) і його повіс
ті», «Характер і задача української критики», «Просто
народність в украинской словесности», він відстоює не 
тільки самобутність українського слова, а й піднімає 
його до рівня інших європейських мов, і, звичайно, пропо
відує вічні істини: «Любовь к родине и ее поэзии ведет че
ловека к тому высокому разуму сердца, который делает 
все племена земные нам родственными, но обращает 
наши силы на пользу тех, кто по преимуществу называ
ется нашими ближними... Поэтому я всего больше раду
ють пробудившейся в наших грамотных малороссиянках 
любви к родным песням и родной словесности. Это вер
ный залог распространения нравственных понятий в на
шем обществе и применения их к жизни; ибо, как я ска
зал, нельзя любить чужого, не любя своего; а без люб
ви ничто живое, плодотворное не может быть привито
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человеку; и дети, воспитывающиеся без высоких нрав
ственных влияний, не принесут истинной пользы ни свое
му родному, ни другому племени. Национальная поэзия, 
поднимая в молодой душе матери все чисто человеческое 
над материальным, готовит в ней апостола добродетели 
не на одно, а на несколько грядущих поколений» и .

Закономірним і логічним продовженням позиції Кулі- 
ша стає пропаганда «хуторянства». Однак знов-таки не 
варто робити поспішні висновки. Те, що пропонує Куліш, 
відрізняється від того, що Грушевський колись презирли
во називав «хохломанією», а ми сьогодні — «шаровар
ною» культурою.

«Хуторянство» в розумінні Куліша означає повернен
ня до простоти звичаїв і високої моралі, відмову від 
«ідолської розкоші», взагалі спосіб життя людей «свіжих 
душею і міцних здоров’ям», які успішно протистоять спо
кусам і порокам сучасної цивілізації. Зрозуміло, він не 
закликає «заборонити» суспільний прогрес, але бачить у 
ньому не тільки позитивні, а й негативні риси: «А що 
прогресом, городяне, величаєтесь, то ми тому прогресу 
ціну знаємо. Тисячу років ви в нас торги заводите, а на 
чому вони вертяться? Куди як далеко людськість ви сво
їм прогресом двигнули... Тисячу років суди ви в нас на 
Вкраїні судите, а в кого більше правди: чи в першого ва
ряга, що на полюддя з города вийшов, чи в посліднього 
вашого справника, що на слідствіє виїхав? Тисячу років 
проповідуєте ви у своїх мурах коштовних «любов і мир», 
чи більше ж у вас любові й миру, аніж було у тих прос
тих слов’ян, що славили в гаях і в житах невідомого їм 
ласкавого і щедрого бога?» 15.

Тема хуторянства в творчості Куліша, беручи до ува
ги нинішні дискусії навколо цього поняття, може стати 
предметом не одного дослідження. Тому звернемо увагу 
лише на деякі характерні деталі. Скажімо, закликаючи 
«не міняти хуторське життя на міщанське» і називаючи 
«нашу просту свитину найкращою в світі одежиною», Ку
ліш вважає, що справжній «хуторянин» повинен «чужо
земні книжки читати» і «про Шекспіра як про рідного 
дядька розмовляти». І сам він слідує цьому правилу, гли
боко шануючи досягнення світової культури. «Батьку 
наш, усім народам рівний»,— звертається він до Шекспі
ра. «Обнімітеся, міліони!»,— цитує Шиллера, то перекла
дає або, як говорить він сам,— переспівує великого Пуш
кіна.

Це один, так би мовити, просвітницький бік «хуторян
ської» концепції П. Куліша. А є ще інший — людський,
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особистий. Вже не раз підкресливши гідну подиву його 
принциповість в обстоюванні своїх поглядів та ідей, не 
можу не згадати цю рису і в питанні «хуторянства».

Адже сам Пантелеймон Куліш, виявивши абсолютну 
чесність і порядність, не прийняв компромісу з владою й 
вийшов у відставку з державної служби, аби не зрадити 
свого вистражданого українофільства (інша справа, що 
«вихідної» допомоги йому вистачило на три роки безбід
ного існування у закордонах) і з такою ж подвижниць
кою чесністю він останні роки свого життя проходив у 
свитині, животіючи (буквально) на своєму обійсті в селі, 
врожаїв з якого не вистачало на «мінімальний прожитко
вий рівень»...

Померши у злиднях і самотності, П. Куліш мимохідь 
стає доктором сумління для тих багатьох його і наших 
сучасників, що заробляють собі на хліб, не зорюючи ниву, 
а ридаючи над тією ними ж і покинутою землею, домів
кою, «садком вишневим коло хати» та іншими атрибута
ми «малоросійшини». Не так прикро, як смішно чути го
лосіння про те, що на міському асфальті не може вирос
ти національна (народна) культура, а тому — мерщій на 
село, де саме і виростають корені, витоки, пагони і т. д. 
Тільки чомусь ніхто з тих плакальщиків не поспішає на
дихнутися прикладом Куліша, а, навпаки, квапиться ді
тей своїх й онуків притулити десь на хуторах заокеан
ських. І ще один аспект цієї ж теми — узгодження потя
гу (хай би і штучного) до народності і автохтонності з 
цілком реальними потребами і вимогами сьогодення. Ін
шими словами: «роль хуторянства у розвитку високих 
технологій й ефективного бізнесу».

Виникає ще одне закономірне питання — ставлення 
до Росії. Подібно до своїх видатних сучасників (найпер
ше Шевченка) і нащадків, Куліш не дає на нього одно
значної відповіді. Іноді він позитивно оцінює реформи 
Петра І, діяльність Катерини II і водночас пише про 
«темних москалів» і «Москву криваву», обгрунтовує іс
торичну неминучість спільного розвитку України і Росії 
і мріє про те, що українці знову стануть у «слов’янстві 
рівноправними», посядуть гідне місце серед інших наро
дів. У спадщині Куліша є програмний вірш, який так і 
називається «Національний ідеал». У концентрованому 
вигляді там сказано все те, що сьогодні в муках намага
ються «народити» наші сучасні політики:

«Озвітеся, брати, з восходу і заходу
До неприязного всім деспотам народу.
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Під себе ми своїх сусід не підгортали.
Над гегемонією свободу прекладали.
Без єзуїта Лях, Москаль без бюрократа,
Зустріне серед нас приятеля і брата»6

Кулішеві судилося прожити довге життя і вислухати 
чимало несправедливих докорів. Його епоха відійшла ра
ніше, ніж у 1897 р. він покинув світ. Покоління 70—90 
років минулого століття, для якого діяльність Кирило- 
Мефодіївського братства була вже далекою історією, не 
розуміло його ідей. Та він і не розраховував на це, по- 
своєму усвідомлюючи призначення творця:

«Я не поет і не історик, ні!
Я — піонер з сокирою важкою:
Терен колючий в рідній стороні 
Вирубую трудящою рукою.
Не раз кроплю свою роботу кров’ю,
Да весело так поратись мені». А.
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«УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ БУТИ!»

(Микола Костомаров)

Складний та непересічний життєвий шлях пройшов 
М. Костомаров. Сучасник О. Герцена, Т. Шевченка, 
М. Чернишевського та М. Добролюбова він був вченим, 
письменником, фольклористом, працями і життям визна
чивши своє місце у вітчизняній науці та культурі. Його 
монографії, статті, нариси містять ідеї, образи, картини 
з історії України періоду формування і становлення 
українського народу, боротьби за незалежність та націо
нальну самобутність. Разом з тим Костомаров ніколи 
не був пасивним споглядачем свого часу. Він жив у 
гущині подій, намагаючись своїми творами і діяльністю 
сприяти руху суспільства уперед.

На жаль, як і багато інших діячів української науки 
і культури, Костомаров був віднесений до розряду на
ціоналістів і представників «буржуазної науки». Зрозу
міло, що на протязі багатьох десятиліть його праці роз
глядалися як протилежність радянській історичній шко
лі і були заховані у «спецхрани», підлягали критиці 
і засудженню. В той же час, оцінюючи його спадщину 
та діяльність, Чернишевський писав: «Костомаров був 
людиною такої широкої вченості, такого розуму і так 
любив істину, що праці його мають дуже високу наукову 
цінність. Його розуміння діячів та подій російської іс
торії майже завжди або співпадають з істиною, або 
близькі до неї»

Доводиться тільки дивуватися працездатності Косто
марова, широті його творчих та наукових інтересів, яс
кравості викладання матеріалу в його працях. Він ство
рив галерею історичних постатей, докладно дослідив 
багато найважливіших проблем вітчизняної історії, роз
глядаючи як головну рушійну силу народ, життя і діяль
ність простих людей. Безумовно, у його монографіях, 
статтях, виступах, а їх більш як 300, не все рівноцінне. 
Була у нього і ідеалізація минулого, і проповідь загаль
ного примирення на основі християнського «братолюб- 
ства» та багато іншого. Але у величезній спадщині Ко
стомарова головними були з’ясування і вирішення бага
тьох питань минулого, які до нього не розглядалися, і 
відстоювання необхідності звільнення трудящого люду 
від ланцюгів кріпосництва.

До найважливіших рис творчості Костомарова від
носяться розширення проблематики досліджень та збіль

131



шення кількості залучених історичних фактів, висвітлен
ня діяльності вихідців з народу, розкутість викладання, 
оригінальність висновків, далеких від офіційної історіо
графії. Все це у сукупності вносило демократичні заса
ди у науку, що й привертало до Костомарова Герцена і 
Чернишевського, Добролюбова і Шевченка, всю передо
ву громадськість Росії. При оцінюванні творчості Косто
марова не можна не враховувати й те, що головні свої 
праці — «Богдан Хмельницький», «Бунт Стеньки Рази
на» та інші — він друкував в «Отечественных записках» 
та «Современнике», які в той час вважалися трибуною 
демократії Росії. Звинувачення Костомарова у багатьох, 
надуманих на догоду часу «гріхах», на підставі чого 
його праці на довгі роки було вилучено з обігу, нічого 
корисного історичній науці, національній самосвідомос
ті і культурі не принесли, а шкода від цього неабияка.

Сьогодні, у зв’язку із зміною відношення до минуло
го, відбувається переосмислення розвитку І самої істо
ричної науки. Це у повній мірі відноситься і до твор
чості Костомарова, особливо це торкається звинувачен
ня його у націоналізмі і безкласовому підході до оцін
ки історичних явищ і подій. Вийшла друком ціла низка 
праць вченого2. У серії «Пам’ятки історичної думки 
України» вийшов і блискавично розійшовся однотомник 
його праць3. Що ж стосується робіт про нього, то поки 
що видана лише одна монографія4. У ній вперше після 
десятиліть замовчування на основі широкого кола дже
рел і свідоцтв сучасників розглядається його творча 
спадщина з історії України феодальної епохи. Крім 
того, опублікована невелика робота про нього як фоль
клориста та етнографа, дослідника поетичної творчості 
і побуту українського народу5. Нарешті видані доку
менти та матеріали про Кирило-Мефодіївське товарист
во, одним із засновником якого був Костомаров 6.

Костомаров народився 16 травня 1817 р. у селі Юра- 
сівка Ольховатського району Воронезької області, його 
мати, Тетяна Петрівна Мельникова, була кріпосною по
міщика І. П. Костомарова. Переступивши через тодішні 
звичаї, І. П. Костомаров через три місяці після народ
ження сина обвінчався з Тетяною Петрівною, і таким 
чином вона звільнилась від кріпосницької залежності. 
Учасник штурму Ізмаїла та інших битв під командуван
ням О. В. Суворова, Іван Петрович пройшов пів-Європи 
і перейнявся просвітницькими ідеями. Він зачитувався 
творами Ж. Л. д’Аламбера, Д. Дідро, Вольтера та інших 
енциклопедистів XVIII століття. У домі шанували В. Жу
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ковського, О. Пушкіна. Пізніше Микола Іванович зга
дував: «У політичних і соціальних поняттях мого покій
ного батька панувала якась суміш лібералізму і демо
кратизму з прадідівським барством. Він любив розтлу
мачувати всім і кожному, що всі люди рівні, що відмін
ність по породі є забобон, що всі повинні жити як бра
ти, але все це не заважало йому, при нагоді, показати 
підлеглим і панську палицю або дати ляпаса, особливо 
у хвилини запальності, яку він не вмів стримувати; од
нак після кожної такої витівки він просив пробачення у 
ображеного слуги, намагався чим-небудь затерти свою 
помилку і роздавав гроші та подарунки».

І. П. Костомаров прагнув дати синові освіту. Після 
непоганої домашньої підготовки він був відданий до 
приватного пансіону в Москві. У липні 1828 р. Іван Пе
трович був убитий кріпосними. Навчання прийшлося 
перервати. З ’явилися нащадки, брати Ровнєви, які не 
збиралися звільняти його сина від кріпосницької залеж
ності. Після складних переговорів Тетяна Петрівна по
годилася, щоб їй виплатили вдовину частину у розмірі 
50 тис. карбованців. Ровнєви, одержавши 14 тис. деся
тин землі і кріпосних, дали її сину вільну. Тетяна Пет
рівна віддала Миколу до приватного пансіону у Воро
нежі. У 1831 р. він був прийнятий до третього класу 
місцевої гімназії, а після закінчення у 1833 р. вступив 
до Харківського університету.

Цей університет відкритий у 1805 p., на той час був 
великим науковим центром. Професором російської іс
торії був відомий український поет П. Гулак-Артемов- 
ський, загальну історію читав М. Лунін, під впливом 
якого Костомаров і прилучився до читання книг з істо
рії. В університеті він вивчив латинську, французьку, 
італійську мови, німецьку філософію, історію, глибоко 
зацікавився минулим України.

Закінчивши у 1837 р. університет із ступенем канди
дата, Костомаров пішов на службу до кінбурнського 
драгунського полку в Острогожську. Але досить швидко 
він зрозумів, що військова служба йому чужа. Між ін
шим, перебування в Острогожську мало і свій позитив
ний бік: йому вдалося познайомитися з багатим архівом 
повітового суду. В ньому збереглися старі справи ко
лишнього козачого полку. Робота над ними так захопи
ла Костомарова, що він забув про службу, а трохи піз
ніше і зовсім залишив її. В Острогожську Костомаров 
уперше безпосередньо зіткнувся з першоджерелами. Хви
лююче почуття від читання старих паперів він проніс
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через усе життя. Тут він задумав «Історію слобідської 
України», яка на жаль так і залишилася ненаписаною.

Восени 1837 р. Микола Іванович повернувся до Хар
кова. Слухаючи лекції в університеті, вивчаючи історич
ні твори, він багато розмірковував і в першу чергу про 
роль простого люду в історичному процесі. Вже у той 
час історія зробилася для нього «любимым до страсти 
предметом». Пізніше він згадував: «Читав багато усяко
го роду історичних книг, вдумувався у науку і дійшов до 
такого питання: чому це в усіх історіях тлумачать про 
видатних державних діячів, інколи про закони і устано
ви, однак немов нехтують життям народної маси? Бід
ний мужик, землероб-трудівник, немов не існує для іс
торії, тому історія нічого не говорить про його побут, про 
його духовне життя, про його почуття, способи його ра
дощів й журби? Скоро я дійшов висновку, що історію 
слід вивчати не лише по мертвих літописах і записках, 
а й в  живому народі».

З великою наполегливістю Костомаров почав вивча
ти все, що говорилося про народ, про його місце в істо
рії. Неабияку роль в цьому відіграло його спілкування 
з такими відомими літераторами і вченими, як філолог, 
славіст, історик, палеограф І. Срезневський; професор 
Харківського університету, перший прозаїк нової укра
їнської літератури Г. Квітка-Основ’яненко, поет, фоль
клорист, вчений А. Метлинський та ін. Костомаров ви
вчав видані збірки українських народних пісень і дум, 
з захопленням читав повісті Квітки-Основ’яненка, Гого
ля і під їх враженням сам взявся за перо. У 1838 р. він 
написав і видав під псевдонімом Ієрамія Галка свій пер
ший драматичний твір ««Сава Чалий», написаний укра
їнською мовою. У наступному році вийшла збірка його 
віршів, також написаних українською мовою — «Укра
їнські балади», згодом з’явилася збірка «Вєтка» та інші 
видання.

Саме у ставленні Костомарова до мови і історії 
українців криється причина вибору ним теми магістер
ської дисертації «Про причини та характер унії в Захід
ній Росії», яку, однак було знято з захисту у зв’язку з 
протестом церковних кіл та міністра освіти С. Уварова. 
Чиновники вбачали в ній негативне зображення духо
венства і співчутливе зображення повстання селян і 
козаків. Цікаво, що відгук на роботу молодого історика 
Уваров доручив зробити корифею тодішньої офіційної 
історіографії М. Устрялову. Висновок останнього відо
бражав позицію консервативної професури: «Дисертація
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належить до розряду тих творів сучасної літератури, в 
яких молоді, малодосвідчені письменники... турбуються 
не про підтвердження чи про кращий розвиток давно 
визнаних істин (на їх думку, застарілих»), а про новину 
погляду на предмет». І, натякаючи на В. Бєлінського, 
робив висновок: «Так пишуться багато статей «Отече
ственных записок» 7.

Всі віддруковані примірники дисертації Костомаро
ва було наказано знищити. Однак, йому було дозволено 
писати дисертацію з іншої, більш лояльної теми. Микола 
Іванович обрав шлях вивчення історії «на засадах на
родних пам’яток і знайомства з народом». Дисертація 
мала назву «Про історичне значення російської народ
ної поезії». Після її захисту, 13 січня 1844 р. М. Косто
маров одержав ступінь магістра. Після цього прийшло 
остаточне рішення присвятити своє життя науковій пра
ці і викладанню. Він читав російську історію у приват
ному пансіоні в Харкові, в Рівненській гімназії. Досить 
часто М. Костомаров приїздив до Києва, щоб попрацю
вати в архівах та бібліотеці. Під час одного з таких 
візитів, у жовтні 1844, він зустрівся з М. Максимови
чем, видатним істориком, філологом, фольклористом. 
Прочитавши «Малоросійские песни» М. Максимовича, 
він так захопився ними, що вивчив збірку напам’ять.

В Києві М. Костомаров спочатку спілкувався пере
важно з М. Юзефовичем, помічником попечителя Київ
ського учбового округу. У нього ж в квартирі Костома
ров і познайомився з П. Кулішем. А коли у 1845 р. за 
допомогою М. Юзефовича його перевели до Київської 
гімназії, він тісно зійшовся з П. Кулішем. Познайомився 
М. Костомаров і з молодими шанувальниками таланту 
П. Куліша — В. Білозерським, О. Марковичем, М. Гула
ком. Після від’їзду П. Куліша до Петербурга, М. Ко
стомаров став беззаперечним авторитетом для україн
ської студентської молоді. В цей час він наполегливо 
працював, готуючись до заміщення вакансії на кафедрі 
Київського університету. Поряд з ним і під його безпо
середнім керівництвом М. Гулак вивчав сербську мову, 
а В. Білозерський займався чеською літературою і вза
галі слов’янською філологією.

28 травня 1846 р. на засіданні Вченої Ради Київсь
кого університету Костомаров був одноголосно обраний 
ад’юнт-професором кафедри російської історії, а в серп
ні затверджений на цій посаді міністром народної осві
ти. Він продовжував роботу над книгою про Б. Хмель
ницького. «Приблизно в цей час,— писав М. Костома
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ров,— познайомився зі мною відомий польський архео
лог граф Свидзинський і довідавшись, що я займаюся 
Хмельницьким, привіз мені літопис Іерлича, дозволив
ши мені користуватися ним для своєї історії» У 1846 р. 
Костомаров видав в Києві окремою книгою («Слов’ян
ська історія») уривки з своїх лекцій, які він читав у Ки
ївському університеті у другій половині 1846 р. Крім 
наукових, тут були замішані і суспільно-політичні чин
ники. Ця книга стала свого роду легальним маніфестом 
кирило-мефодіївців.

Це був інший, закритий від широкого загалу, бік 
життя М. Костомарова. З часу переїзду до Києва він у 
вузькому колі своїх товаришів розмірковував про долю 
України, шукав можливості виведення її з підневільно
го стану. Саме під час занять слов’янознавством з 
М. Гулаком і В. Білозерським народилася ідея створи
ти таємне товариство. Сталося це наприкінці 1845 — на 
початку 1846 рр. Як найдосвідченіший і найосвічені- 
ший М. Костомаров взявся за розробку головного про
грамного документа. Так з’явилася «Книга буття укра
їнського народу». За взірець він взяв твір А. Міцкевича 
«Книга польського народу і польського пілігримства».

Першою провідною ідеєю костомарівської суспільно- 
політичної концепції історії і подальшого розвитку 
України стало християнство, відповідність стану су
спільства заповітам Ісуса Христа. «Бог создав світ; — 
починалася «Книга буття українського народу»,— небо і 
землю і населив усякими тварями і поставив над цею 
тварью чоловіка і казав йому плодитися і множитися і 
постановив, щоб род чоловічеський поділився на коліна 
і племена, і кожному колінові і племені даровав край 
жити, щоб кожне коліно і кожне племено шукало бога, 
котрий од чоловіка недалеко і поклонялись би йому всі 
люди і віровали в його, і любили його, і були б усі щас
ливі». І далі М. Костомаров розгортає свою концепцію 
світової історії, відшукуючи в ній місце України. Під
креслюючи провідну роль європейських народів у роз
витку людства, він намагався показати і те, що принес
ли в жертву греки, італійці, німці, іспанці.

Особливо різко М. Костомаров виступав проти ідео
логів буржуазної модернізації Західної Європи. За його 
думкою, чи не найголовною проблемою для західноєв
ропейських народів став егоїзм, індивідуальний інтерес. 
«І вимислили одщепенці нового бога, сильнішого над 
усіх дрібних боженят, а той інтерес називався по-фран- 
цузські егоїзм або інтерес. І філософи почали кричати,
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що то кепство віровати в сина божого, що немає ні пек
ла, ні раю і щоб усі поклонялися егоїзмові або інтере
сові». Безумовно, історику в миколаївській Росії у сере
дині 40-х років XIX століття було важко зрозуміти гло
бальний напрям розвитку цивілізації. А от суто по-люд- 
ські, по-християнські М. Костомаров відчував, що бур
жуазні відносини суперечать глибинним духовним коре
ням людини. Його можна було б з деякою долею умов
ності назвати патріархом українського народни
цтва.

М. Костомаров протиставив слов’янські народи всім 
іншим, оскільки слов’яни пізніше прийняли християнст
во, повільніше розвивалися і тому зберегли душу свою 
більш недоторканою і чистою.

З цих роздумів М. Костомаров виводив ще два важ
ливих постулати своєї концепції. По-перше, це особли
ва, месіанська роль слов’ян у спасінні світу. По-друге, 
на шляху боротьби за християнські ідеали слов’яни по
винні були крокувати разом, показувати світові приклад 
злагоди і справедливого миру.

Серед паперів, які відібрали жандарми у М. Косто
марова, є цікавий уривок про панславізм. Ці ж ідеї ми 
зустрічаємо і в «Книзі буття українського народу». 
«Кому з людей, хто читає,— занотував М. Костома
ров,— у нас тепер буде дивним і чужим слово «пансла
візм»... Між тим це ідея в числі інших, породжених на
шим мислячим віком чи не найморальніша, найсправед- 
ливіша, багата життям і повна надій. Це прагнення ці
лого племені слов’янського вийти з вікової запізненості, 
прагнення кожному з слов’янських народів дарувати 
власний розвиток за допомогою інших споріднених на
цій».

Останній світоглядний принцип М. Костомарова ви
пливає уже з аналізу розвитку Польщі, Росії, і України. 
Він доводив, що і поляки і росіяни не змогли протисто
яти насадженню «царів і панів», і лише Україна не ба
жала «ітти услід язиков, а держалась закону божого, 
і всякий чужестранець, заїхавши в Україну, дивувався, 
що ні в одній стороні на світі так щиро не молються 
богу, ніде муж не любив так своєї жони, а діти своїх 
родителей».

Сьогодні нам цілком зрозумілі певні ідеалізація і пе
ребільшення. Адже М. Костомаров жагуче прагнув до
вести месіанство України уже в слов’янському світі, її 
право стати «неподліглою Річчю Посполитою в союзі 
слов’янськім».
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У «Книзі буття українського народу» М. Костома
ров виклав філософські підвалини української націо
нальної ідеї. Ця концепція була прийнята і провідними 
діячами Кирило-Мефодіївського товариства. М. Гулак 
зберігав у себе рукопис «Книги...», В. Білозерський 
практично цитував її у своїх розвідках про слов’янство. 
Вона також використовувалася при розробці всіх доку
ментів кирило-мефодіївців.

Від філософського осмислення українського питання 
М. Костомаров перейшов до розробки більш конкретних 
проблем. Він взяв безпосередню участь у створенні 
«Статуту Кирило-Мефодіївського товариства», допома
гав В. Білозерському написати до нього пояснення. Кон
кретні риси майбутнього державного устрою М. Косто
маров намалював у двох відозвах «Брати Українці» і 
«Брати великоросіяни і поляки». Практично тут Косто
маров виписав федеративний устрій майбутнього слов’ян
ського союзу. Кожна країна повинна була бути політич
но і культурно незалежною. Внутрішній устрій був рес
публіканським. Кожна республіка мала делегувати сво
їх представників до загальнослов’янського сейму, який 
обирав би на певний час «правителя».

Соціально-економічні питання М. Костомаров роз
в’язував одним реченням «Щоб в кожній Речі Посполи
тій була посполита рівність і свобода і станів не було 
зовсім». Ненависть колишнього кріпака до кріпацтва 
була настільки великою, що, здавалося, єдиною пробле
мою є його знищення, а далі все буде гаразд.

Пізніше М. Костомаров згадував, що товариство 
прагнуло до того; щоб «кожна народність зберігала свої 
особливості при загальній особистій і суспільній свобо
ді», що члени його були просякнуті «омерзінням до крі
посного права, до релігійних і національних ненави- 
стей», «співчуттям до неосвіченості народу».

Для гуманістичного світогляду М. Костомаров абсо
лютно неприйнятними були будь-які насильницькі засо
би досягнення якої б не було найблагороднішої мети. 
Разом із своїми товаришами М. Гулаком і В. Білозерсь- 
ким він в статуті підкреслив, що головним тактичним 
завданням товариства було поширення його ідей шля
хом виховання, розповсюдження літератури і збільшен
ня числа кирило-мефодіївців. Саме тому М. Костома
ров досить обережно підходив до політичного кредо 
Т. Шевченка. При першій зустрічі Т. Шевченко прочитав 
йому свої поезії «Сон» і «Кавказ». М. Костомаров піз
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ніше згадував: «Я побачив, що муза Шевченкова розди 
рала заслону народного життя. І страшно, і солодко, і 
боляче, і оп’яняюче було глянути туди. Поезія завжди 
бере перед, завжди зважується на сміливу справу, і вже 
її слідом ідуть історія, наука та практична праця».

І все ж таки інколи, дивлячись на занедбаність укра
їнського життя, Костомарова охоплював відчай. Перед 
своїми молодими товаришами він не розкривався, ма
буть, щоб не пригнічувати їх. А от у листах до П. Ку- 
ліша в Петербург він був більш відвертим. До речі, уже 
в листуванні 1846 — початку 1847 рр. проглядаються 
розбіжності між ними, які в 70-х роках призведуть до 
появи двох напрямів в українофільстві. П. Куліш досить 
жорстоко критикував М. Костомаров в своїх листах за 
деякі необережні вислови. Особливе його роздратуван
ня викликала фраза М. Костомарова про те, що «Гірка, 
нікчемна доля України походить від нікчемності душі 
народу». І далі Костомаров пропонував українській ін
телігенції покинути міста і піти до народу, щоб у нього 
навчатися мові. І знову християнська мораль в косто- 
марівських міркуваннях бере гору навіть над національ
ним. Він необережно написав П. Кулішу, що втрата 
мови це ще не нещастя для українців, аби вони були 
добрими християнами. Куліш відповів: «Втрата нашої
мови і звичаїв це найгірше, що може трапитися... Не 
забувайте, що наш українець лише до тих пір і христи
янин, доки всі його звичаї і вірування при ньому».

Публічна дискусія з П. Кулішем практично з цих же 
питань ще попереду, а поки що М. Костомаров своїм 
прикладом надихав українську молодь Києва. Правда, 
кирило-мефодіївцям так і не судилося розгорнути більш- 
менш організовану роботу. Навесні 1846 р. лідери то
вариства роз’їхалися. В. Білозерський одержав призна
чення до Полтави. М. Костомаров виїхав на лікування 
до Одеси. Восени 1846 р. члени товариства знову почали 
збиратися, вели вони також і активне листування між 
собою.

А 3 березня 1847 р. у доносі студента Петрова фігу
рувало прізвище М. Костомарова. 28 березня 1847 р. на 
квартиру М. Костомарова з’явився невеличкий загін на 
чолі з київським цивільним губернатором І. Фундукле- 
єм. Був зроблений ретельний обшук, господаря кварти
ри заарештували. Гіркота від арешту посилювалася ше 
й тим, що через день М. Костомаров повинен був від
святкувати весілля з вродливою Аліною Крагельською.
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Замість весілля він опинився у Петропавлівській 
фортеці в Петербурзі. Свідчення М. Костомаров дав 
одразу ж. Однак у протоколах допитів, впадає в очі, що 
він всіляко намагався принизити значення діяльності 
кирило-мефодіївців. Костомаров підкреслював молодість 
і гарячковість Гулака і Білозерського, недостатнє зна
йомство з Навроцьким, Марковичем та іншими членами 
товариства. Як людині емоційній йому було дуже важ
ко переносити одиночне ув’язнення. На початку травня 
1847 р. у нього виявилися ознаки психічного захворю
вання. Однак жандарми продовжували його тримати в 
Петропавлівській фортеці.

До Петербурга приїхали мати М. Костомарова та 
його наречена з матір’ю. їх клопотання не мали ніяких 
наслідків. 29 травня 1847 р. був оголошений вирок, за 
яким М. Костомаров мав рік відсидіти в Олексіївському 
равеліні Петропавлівської фортеці, а потім його пропо
нувалося відправити на заслання до Вятської губернії. 
Суворість вироку у порівнянні з іншими членами това
риства пояснювалася таким чином: «він був старіший 
за всіх по літах, а за званням професор, повинен був 
відвертати молодих людей від дурного напряму».

В Олексіївському равеліні М. Костомаров просидів 
рівно рік. Це остаточно підірвало його здоров’я. Це ста
ло зрозумілим навіть шефові жандармів О. Орлову. За 
його поданням Микола І дозволив М. Костомарову ви
брати місце заслання: або Саратов, або Оренбург. Ко
стомаров віддав перевагу Саратову. 24 червня 1848 р. у 
супроводі жандармського поручика він прибув до місця 
заслання.

Він служив у губернському статистичному управлін
ні, збирав дані з історії і економіки губернії, спираю
чись на які, видав у «Памятных книжках» та «Саратов
ских губернських ведомостях» ряд статей. Були також зі
брані фольклорні матеріали, які вийшли друком у тій же 
газеті, а пізніше були передруковані у виданні, що зро
бив М. Тихонов.

У 1859 р. в Саратові вийшов «Малороссийский лите
ратурный сборник», значну частину якого склали «На
родные песни, собранные в западной части Волынской 
губернии в 1844 году». Вони були спотворені цензурою 
і Костомаров залишився дуже незадоволений ви
данням.

Взагалі життя Костомарова у Саратові було важ
ким. Йому кілька разів відмовляли у проханні виїхати
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до Києва, щоб одружитися з Аліною Крагельською. 
Вона чекала його чотири роки. Коли ж у квітні 1851 р. 
Костомарову все ж таки дали дозвіл, було пізно. Під 
тиском матері Аліна вийшла заміж за іншого.

Літературна активність Костомарова привернула 
увагу жандармів. З Петербурга надійшло розпоряджен
ня «припинити в «Саратовских губернських ведомостях» 
друкування недоречних народних пісень». А з приїздом 
до Саратова нового поліцмейстера умови життя і праці 
вченого стали набагато суворішими.

І все ж таки він продовжував працювати над моно
графією про Хмельницького, про возз’єднання України з 
Росією (у 1857 р. вона була надрукована у «Отечествен
ных записках» під назвою «Богдан Хмельницкий и воз
вращение Южной Руси к России»). Працював він та
кож і над такими темами, як «Иван Свирговский, укра
инский гетман XVI века», «Очерк торговли Московско
го государства в ХУІ-и XVII столетиях», «Очерк исто
рии Саратовского края от присоединения его к Россий
ской державе до вступления на престол императора Ни
колая І» та іншими. Найважливішою серед них була пра
ця «Бунт Стеньки Разина» (надрукована також в «Оте
чественных записках» у 1858 р.).

Знаходячись в Саратові, Костомаров уважно слідку
вав за періодичними виданнями, які виходили у Москві 
і Петербурзі, щоб бути обізнаним з останніми досягнен
нями історичної і філологічної науки. Він познайомився 
з М. Чернишевським, який у квітні 1851 р. був призна
чений вчителем філології у місцеву гімназію. Професор 
слов’янознавства Петербурзького університету І. Срез- 
невський, який знав Костомарова ще по Харківському 
університету, рекомендував Чернишевському обов’язко
во познайомитися з українським вченим. Незабаром він 
переконався у слушності поради Срезневського і напи
сав останньому: «Ви, Ізмаїле Івановичу, такими слова
ми говорили мені про розум і характер Миколи Івано
вича, що я одразу ж після приїзду до Саратова поква
пився бути у нього: знайшов в ньому людину, якій не 
міг не симпатизувати»8. Така прихильність, незважаю
чи на певні розбіжності між ними як у світоглядних 
питаннях, так і з конкретних проблем історії і відношен
ня до тодішньої дійсності, зберігалася довгі роки.

Лише після коронування Олександра II 27 червня 
1855 р. М. Костомарову було дозволено покинути місце 
заслання. На цей час у нього було досить важке захво
рювання спинного мозку і різко погіршився зір.
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В квітні 1859 р., одержавши запрошення Петербурзь
кого університету зайняти кафедру російської історії, 
Костомаров приїхав до столиці. До речі, він замінив 
свого колишнього опонента, професора Устрялова, якого 
забалотували на наступне п’ятиріччя. В листопаді він 
був затверджений екстраординарним професором Петер
бурзького університету. Його вступну лекцію студенти 
зустріли оплесками. Костомаров говорив: «Ми не стане
мо слідувати за виснажливою низкою князівських усо
биць і війн з іноземцями, однак виберемо з них лише те, 
що з’ясує нам ступінь народної участі в них, народний 
погляд на них і вплив на життя народне. Ми не зупини
мося навіть на якійсь гучній державній події більше, 
ніж того буде вимагати розуміння його впливу на на
родний побут і виховання... Нам не будуть важливими 
будь-який закон, будь-яка установа самі по собі, а лише 
доповнення їх до народного побуту». Після лекції сту
денти винесли професора з аудиторії на руках, а її текст 
був одразу ж надрукований.

Майстерність Костомарова-лектора, глибока науко
вість його лекцій і значна кількість фактичного матері
алу привертали загальну увагу. Майже кожна його лек
ція закінчувалася овацією. Слухачами були не лише 
студенти, а й його колеги історики, літератори, чиновни
ки і навіть поліцейські. Коли до Петербурга з солдач- 
чини повернувся Т. Шевченко, він також разом з віце- 
президентом Академії мистецтв графом Ф. Толстим, 
який сприяв визволенню поета, став слухачем М. Ко
стомарова. На його лекціях були присутні Чернишевсь- 
кий і Добролюбов, Вовчок і Куліш.

Член «Землі і волі», студент університету Л. Панте- 
лєєв згадував: «Маючи феноменальну пам’ять,— а він 
ще скаржився, що в Петропавлівській фортеці втратив 
половину її,— Микола Іванович хоча і мав перед собою 
цидулки, проте зазирав у них дуже рідко, цитуючи на
пам’ять не лише уривки з пам’яток, а й навіть томи і 
сторінки видань пам’яток... Дивовижне уміння розміща
ти матеріал, підкріпляти і забарвлювати свою думку 
характерними місцями з літопису або документів, диво
вижне мистецтво передавати слова сучасників їх тоном, 
надавали викладанню особливу жвавість і інтерес». На 
лекціях, пише далі Пантелєєв, слухачі усвідомлювати, 
що «історичне розуміння Костомаровим нашого минуло
го являло собою значний крок вперед... Вперше у пра
цях і на лекціях Костомарова... був чутний голос живого 
народу. І цей народ виступив не лише в одній ролі під
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порядкованого матеріалу, а й як фактор, який прагнув 
самостійно спрямовувати історичний процес»9.

Про повагу, з якою петербурзьке суспільство стави
лося до Костомарова, свідчить підтримка його на дис
путі з М. Погодіним, що відбувся 19 березня 1860 р. в 
Петербурзі. У першому номері «Современника» за той 
рік були надруковані стаття і критичний відгук Добро
любова на книгу Погодіна «Норманнский период рус- 
кой истории». Саме тоді Погодін і запропонував Косто
марову публічний диспут. Чернишевський писав своїм 
рідним 22 березня 1860 р.: «В суботу був у великому 
університетському залі вчений диспут між Мик. Ів. Ко
стомаровим і Погодіним, який навмисно приїхав для 
цього з Москви. Публіки було більш ніж 1500 чоловік. 
Кожне слово Костомарова покривалося тривалими зна
ками співчуття з боку публіки... Він користується тут 
такою славою, якої ще не мав ніхто з тутешніх профе
сорів від заснування університету» 10. На підтримку Ко
стомарова виступив «Современник», який у ряді статей 
піддав нищівній критиці концепцію Погодіна.

Про значний громадський авторитет Костомарова 
свідчить і те, що він був бажаним гостей багатьох літе
ратурних читань, які проводилися у Толстих, Чернишев- 
ських та інших. По вівторках у самого Костомарова 
збиралися відомі громадські і літературні діячі: Шевчен
ко, Чернишевський, Добролюбов, Тургенев, брати Л аза
ревські, Білозерський, Гулак-Артемовський, Куліш, 
Маркевич, брати Курочкіни, Афанас’єв-Чужбинський, 
Ге, Стасов, Пипін, польські друзі — Желіговський, Сера- 
ковський та інші. На цих зустрічах дискутувалися най
різноманітніші проблеми історії і сучасності.

Врешті-решт, можна без перебільшення сказати, що 
центр українського культурно-громадського життя пере
містився до Петербурга. Тут зібралася практично вся 
українська еліта як старшого, так і більш молодшого 
віку. І коли В. Білозерський запропонував видавати 
журнал, у якому друкувалися б твори художньої літе
ратури, праці з історії, історіографії, етнографії, джере
ла та інші матеріали, пов’язані з історією України, пе
тербурзька українська громада, в тому числі і М. Ко
стомаров, гаряче підтримала цю ідею. Видавцями жур
налу стали Білозерський (редактор), Костомаров, Ку
ліш та інші.

На сторінках «Основи» вперше було надруковано 
багато творів Т. Шевченка, С. Руданського, М. Вовчок, 
Л. Глібова, істориків М. Максимовича, О. Лазаревсько-
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го та ін. Друкував свої праці і М. Костомаров. «З цього 
(1861— Авт.) року,— писав він,— почала видаватися 
«Основа» і я став одним з найстаранніших і плодючі
ших її співробітників. Я помістив тут декілька статей з 
російської історії, які були написані на основі того, що 
я мав можливість читати в університеті. Це статті: 
«О федеративном начале Древней Руси», «Две русские 
народности», «Черты южнорусской истории», остання з 
них зайняла декілька номерів і містила в собі суцільне 
історичне викладення подій удільно-вічового періоду в 
південній Русі до татар».

В «Основі» були надруковані і інші роботи вченого, 
які викликали широкий розголос наукової громадськос
ті, а також звинувачення Костомарова з боку офіційної 
історіографії у «руйнуванні вітчизни» і «українофільст
ві». Він намагався не втягуватися у безплідні дискусії, 
не звертав уваги на звинувачення. Він закінчив і надру
кував в «Современнике» «Очерк быта и нравов велико
русского народа в XVI и XVII столетиях», в основному 
підготовлений в Саратові. В інших журналах з’явилися 
його твори «Сын», «Повесть о Нафонте», праця «Русские 
инородцы» та ін.

Глибоко засмутила Костомарова смерть Шевченка 
26 лютого 1861 р. І в промові на похоронах, і у напи
саних одразу ж після них «Воспоминаниях о двух маля
рах» він дав високу оцінку творчості поета, показав його 
як палкого борця за справу народа. «Шевченко, який 
простраждав все життя, перед кінцем днів своїх був на
ділений заслуженою славою,— писав Костомаров.— 
Його батьківщина — Малоросія — бачила в ньому свого 
народного поета: великоросіяни і поляки визнавали в 
ньому великий поетичний талант. Він не був поетом 
вузької виняткової народності: його поезія прийняла 
більш високий політ. Це був поет загальноросійський, 
поет народу не малоросійського, а взагалі Російського 
народу».

Між тим посилився тиск на «Основу» в зв’язку з 
публікацією на її сторінках статей, які за своїм змістом 
відходили від офіційної точки зору на історію і сучас
ність. До «крамольних» потрапили і роботи Костомаро
ва, особливо його полемічні статті. До непорозумінь з 
владою додалися ще й деякі розбіжності між видавцями 
журналу. Все це призвело до того, що наприкінці 
1862 р. «Основа» припинила своє існування. В цей же 
час в університеті розпочалися заворушення і демонст
рації студентів. 5 березня 1862 р. на літературному ве
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чорі, влаштованому в залі Міської думи на користь 
студентів, із промовою про століття Росії виступив про
фесор російської історії Петербурзького університету 
П. Павлов. Хоча вона була дозволена цензурою, проте, 
як писав присутній на цьому вечорі М. Шелгунов, автор 
«при читанні так змінив розділові знаки, і стався неспо
діваний ефект з антиурядовою спрямованістю. Зал був 
у захваті, однак на другий день Павлова було звільне
но з посади і відправлено до Костроми11. Дійсною при
чиною урядових репресій був зміст його лекцій, у яких 
обстоювалися думки, що суперечили «існуючому в Росії 
правлінню». На знак протесту проти заслання Павлова 
студенти створили комітет, який прийняв рішення при
пинити слухання лекцій.

8 березня лекцію на користь студентів повинен був 
читати Костомаров. Коли він прийшов до Міської думи, 
один з студентів запропонував йому не читати лекцію. 
Костомаров звернувся з питанням до аудиторії і біль
шість забажала слухати лекцію. І він її прочитав. Після 
цього проти Костомарова виступила частина студентів. 
Про припинення лекцій його прохав і Чернишевський, 
однак Костомаров вважав, що «оскільки його лекції за
явлені і їх чекає не лише студентська молодь, а й інша 
публіка, він може припинити їх лише постановою уря
ду». Це ще більше настроїло проти нього радикальну 
частину суспільства. «Кінець кінцем,— писав Костома
ров,— всі ці докори і наклепи, що поширювалися про 
мене і які доходили до мене, привели мене до такого 
стану, що я поїхаз до міністра і заявив йому про своє 
небажання бути більше професором Петербурзького уні
верситету».

Якщо вдуматися у тодішній стан Костомарова, зро
зуміти його переконання, на які наклало відбиток жит
тя, і врахувати його рішення піти з університету, стане 
зрозумілим його порядність, високе розуміння їм гіднос
ті вченого і громадянина. Це підтверджується й тим, що 
він одразу ж написав протест міністру освіти О. Голо- 
віну з приводу звільнення Павлова, який підписали ще 
два професори. Цей крок був актом особистої мужності, 
вчинком, який відкидає будь-яку думку про корисливі 
наміри Костомарова. Слід врахувати і те, що на нього 
вже давно йшли доноси, його звинувачували в тому, що 
він «використовує слово «легенди», говорячи про свя
тих, що він богохульствуе» 12. В «Выписке из частных 
сведений о публичных лекциях, читаемых в С.-Петер
бурге», зробленій III відділенням, говорилося: «Косто-
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маров відстоює в своїх лекціях республіканські засади, 
знищуючи взагалі засади самодержавства».

Вимушений залишити викладацьку діяльність, вче
ний бачив свій обов’язок в тому, щоб повністю віддатися 
улюбленій справі — дослідженню і висвітленню малові
домих сторінок історії. В наступні роки їм були створені 
такі великі монографії, як «Севернорусские народоправ
ства во времена удельно-вечевого уклада, Новгород- 
Псков-Вятка», «Ливонская война», «Кто был первый 
Лжедмитрий», «Смутное время Московского государст
ва», «Гетманство Юрия Хмельницкого», «Последние 
годы Речи Посполитой», «Руина», «Мазепа», а також 
три томи «Русской истории в жизнеописаниях ее глав
нейших деятетелей». Були написані повісті, оповідання, 
нариси, підготовлені нові праці з фольклору. Вже після 
смерті вченого були надруковані «Бытовые очерки из 
русской истории XVIII века», «Тайневидец» та «Импера
трица Елисавета Петровна».

Велику роботу Костомаров проводив як член архео
логічної комісії. Він розшукав і обробив численні до
кументи, які склали «Акты, относящиеся к истории 
Южной и Западной России». Костомаров був редакто
ром трьох випусків «Памятников старинной русской ли
тературы». У 1871 р. вчений бере на себе доручення 
Російського географічного товариства здійснювати за
гальне редагування і «нагляд» за виданням «Трудов 
этнографическо-статистической экспедиции в Западный 
Русский край».

3 1865 р. разом з М. Стасюлевичем Костомаров по
чинає видання «Вестника Европы», у якому друкує бага
то своїх праць. У 1866 р. він готує і редагує видання тво
рів Т. Шевченка, бере участь у підготовці «Русской 
исторической библиотеки», у багатьох археологічних 
з’їздах, де виступає з доповідями.

Дійсно, наукова робота стала сенсом його життя. Чи
тач може поставити питання: а як же українська про
блема? Адже Костомаров був чи не найпершим у XIX ст., 
хто перевів цю проблему у соціально-політичну площину. 
На це питання свого часу спробував відповісти М. Д ра
гоманов. Аналізуючи розвиток української суспільно-по
літичної думки у XIX ст., він з гіркотою зауважив, що 
люди напряму Костомарова не тільки не розвинули дані 
політичної програми 40-х років, але з ходом часу все 
більше обрізували її, надавши змогу кінець кінцем їй 
взагалі атрофуватися.
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Дійсно, після заслання політичне кредо М. Костома
рова значно змінилося. Безумовно, тут був і острах лю
дини, яка пройшла Петропавлівську фортецю і заслан
ня. Але були й світоглядні чинники, які зародилися ще 
в 40-х роках і зумовили позицію Костомарова у 60-ті 
роки. В публіцистичних статтях, які були надруковані в 
«Основе» і «Современнике», Костомаров поступово по
вертається до українського питання.

Перш за все він звернув увагу на проблему мови. 
Саме в цей час на сторінках журналів досить активно 
дискутувалося питання: в Україні існує наріччя чи 
мова? Костомаров рішуче виступив на захист українсь
кої мови. До Валуєвського указу 1863 р. про заборону 
української мови він торкався і політичної сторони укра
їнського питання. Причому знову наявно виступають 
його головні постулати: панславізм і федеративність. 
В журналі О. Герцена «Колокол» у 1860 р. з’явився від
критий лист М. Костомарова до видавця. Це був остан
ній сміливий політичний маніфест Миколи Івановича. 
«Ми бажали б, щоб усі інші слов’яни злучилися з нами 
в один союз,— писав він,— навіть під берлом російсько
го царя, коли той цар стане володарем вільних народів, 
а не всепожираючої татарсько-німецької московщини. 
В майбутньому слов’янському союзі, у нього ж віруємо 
і на нього ж сподіваємося, наша Південна Русь має 
скласти окреме, громадянське ціле на всьому просторі, 
де народ розмовляє південноросійською мовою, із збере
женням єдності, заснованої не на згубній, мертвущій 
централізації, а на ясному розумінні рівноправності і 
своїх власних вигод».

А вже через рік, немов злякавшись своїх крамольних 
речей, М. Костомаров зазначив: «Ми не вважаємо за 
доцільне доводити, що думка... про самобутню малоро
сійську державу у вищій мірі безглузда, оскільки народ 
(и) не має (мо) аж ніяких засад для цього, ані геогра
фічних, ані історичних, ані моральних, та і не думає про 
державу».

На наш погляд, це не були просто кон’юнктурні куль
біти Костомарова. Це було реальне протиріччя його сві
тогляду. З одного боку — тяжкий особистий досвід спіл
кування з режимом, а з іншого — дослідження історії 
стосунків України з Росією і дуже невеличка можли
вість відійти від історичної концепції «допомоги стар
шого брата». Врешті-решт Костомаров переконав себе у 
тому, що найменшим злом для України буде перебуван
ня під владою російського царя. Він беззастережно під-
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Корився Валубвському указові і після 1863 р. не написав 
ані рядка українською мовою.

На початку 60-х років Костомаров остаточно утвер
дився як ідеолог безполітичного культурницького укра
їнофільства. Колишній теоретик Кирило-Мефодіївського 
товариства тепер обмежив свою програму виданням лі
тератури для простого народу і вживанням української 
мови у «домашньому обході». М. Костомаров дедалі 
більше схилявся до загальноросійського тлумачення 
української культури, підкреслюючи риси, які об’єдну
вали її з великоросійською. Його ж наступники П. Жи- 
тецький, О. Потебня, В. Антонович та ін., не пройшовши 
важкий костомарівський шлях від політики до культур
ництва, розглядали українське питання як свого роду 
«провансальство», «южанство». У відомій заяві 21-го 
українського діяча (підписали В. Антонович, Т. Рильсь
кий, П. Житецький, А. Чубинський та ін.) до офіціозно
го журналу «Русский Вестник», який видавав Катков, 
говорилося, що єдине завдання українців — це «вжити 
всіх сил, щоб дати народові змогу просвітитися, само- 
усвідомитись, усвідомити свої потреби і вміти їх заяви
ти, одним словом, через свій внутрішній розвиток стати 
на той громадський ступінь, на який його ставить закон».

Проти костомарівського напряму рішуче виступив 
П. Куліш. Як відомо, він не підкорився Валуєвському 
указу і зробив спробу видавати літературу українською 
мовою в Галичині. Зрозуміло, що неймовірне обурення у 
нього викликала заява Костомарова після придушення 
польського повстання 1863 р. про те що галицькі укра
їнці повинні бути передусім «добрими австрійськими 
патріотами». Так колишні однодумці опинилися по різні 
боки барикад. За П. Кулішем пішли деякі представни
ки молодої української інтелігенції О. Кониський, 
Б. Грінченко, В. Нечуй-Левицький. На противагу косто- 
марівцям вони рішуче підкреслювали відособленість 
української нації і вимагали, щоб інтелігенція працюва
ла для своєї культури виключно в українських націо
нальних формах. У середині 70-х років український рух 
виявився розколотим. Розбіжності між двома патріар
хами перекинулися на широкий загал українства.

Сам же Костомаров у січні 1875 р. тяжко захворів. 
В цей час померла його мати. Через потрясіння і пере
втому (він працював в той час над «Русской историей в 
жизнеописаниях ее главнейших деятелей») вчений май
же втратив зір. Піклування про нього взяла на себе його 
колишня наречена Аліна Кісель. На той час вона була
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вдовою. 9 травня 1875 р. вони повінчалися. Аліна Леон- 
тіївна забрала Костомарова до свого маєтку в с. Ділов- 
ці, що на Полтавщині, для лікування і відпочинку. Саме 
вона примусила Костомарова розпочати диктувати свою 
біографію. Трохи одужавши, він продовжив дослідниць
ку роботу в Петербурзі.

Помер М. Костомаров 7 квітня 1885 р. у своїй петер
бурзькій квартирі на Василівському острові. Поховали 
його на Волковому цвинтарі коло «Літературних міст
ків». За заповітом вченого його особиста бібліотека була 
подарована Київському університету, куди він прагнув 
все своє життя, але так і не зміг потрапити через забо
рону влади.

Навколо М. Костомарова в українському політично
му русі весь час точилася гостра боротьба. Його звину
вачували в тому, що він чогось не сказав, від чогось 
відмовився, щось недоробив. Найбільш радикальні еле
менти називали його зрадником української ідеї. Ну 
що ж, все це залишиться на совісті тих людей, про яких, 
мабуть, історія не згадає. М. Костомаров, попри всі свої 
подальші хитання, сумніви і розчарування, залишаєть
ся для нас людиною, яка вперше у XIX ст. сказала, що 
український народ стане дійсно народом лише тоді, 
коли матиме свою державу. І в українському пантеоні 
борців його ім’я стоїть поряд з іменами Данила Галиць
кого, Б. Хмельницького, І. Мазепи. І вже за ним ідуть 
М. Драгоманов, М. Грушевський, С. Єфремов, В. Вин- 
ниченко та інші представники української слави. Всі 
вони неодноразово підкреслювали, що новітня політична 
історія України починалася з костомарівської «Книги 
буття українського народу» та Кирило-Мефодіївського 
товариства.
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«...ДУМАТЬ, СІЯТЬ, НЕ ЖДАТЬ»

(Тарас Шевченко)

В історії політичної думки України одне з найпочесні- 
ших місць посідає Т. Шевченко (1814— 1861) — геніаль
ний поет, мислитель, тираноборець. Ім’я Великого Коб
заря широко відоме всьому світові, пам’ять про нього — 
в серцях вдячних нащадків.

Незабаром ми будемо відзначати шевченкове 180- 
річчя і давно вже настав час замислитися, чи так добре 
ми знаємо творчість Т. Шевченка, чи правдиві наші оцін
ки його спадщини?

Звісно, постать Т. Шевченка, революційно-демокра
тичну думку загалом в жодному разі не можна «записа
ти» до популярної нині категорії «білих плям», проте, 
постійно перебуваючи в полі зору дослідників, спадщини 
цього велета духу зазнавала впливу коливань політич
ного клімату і досі несучи тягар попередніх, далеко не
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завжди безхмарних для радянської суспільної науки 
років.

Зусиллями поколінь філософів, істориків, літературо
знавців створено канонічний образ Т. Шевченка: зазнав
ши тяжких випробувань і подолавши всілякі перешкоди, 
він набув загального визначення й навіть «обійшов» су
часних йому західноєвропейських соціалістів-у.топістів, 
але все ж таки «не зміг стати врівень з марксизмом», 
«піднестись» і «зрозуміти». Навіть у працях останнього 
десятиріччя на нашого геніального мислителя навішують
ся ті ярлики, якими він був офіційно обвішений ще у 
ЗО—40-х роках: «не усвідомив вчення про диктатуру про
летаріату», «не зрозумів та й не міг зрозуміти всесвітньо- 
історичної місії робітничого класу та перейти на його 
позиції», «не дав правильної відповіді на питання про 
рушійні сили революції», «помилково відстоював дріб
новласницький соціалізм». Деякі сучасні дослідження 
додавали, що Т. Шевченко «не побачив можливості пе
ремоги соціалізму в одній країні» і необхідності перехід
ного періоду від капіталізму тощо.

Зрозуміло, західні українознавці теж не лишилися 
в боргу, намагаючись виділити ті риси творчості Шев
ченка, які були «незручними» для їхніх радянських опо
нентів — глибоку релігійність Великого Кобзаря, його 
ворожість до «північного сусіда» і все те, що переводило 
тоді наукові дискусії у запекле політичне протистояння.

Сьогодні ситуація змінюється, і вираз «національний 
пророк», яким оцінив поета П. Куліш, стає тепер значно 
популярнішим, ніж слова революційного демократа 
П. Грабовського про те, що «Шевченко пліч-о-пліч з кра
щими умами і діячами Росії в епоху, що передувала пе
ріодові реформ, робив ту загальноросійську справу онов
лення, яка без нього не мала б тут свого апостола» 1 (без 
цих слів, як відомо, не обходилося жодне дослідження 
радянського шевченкознавства).

Однак це найпростіший шлях — лише змінити догмати 
й орієнтири. Набагато складніше справді розібратися 
в уроках Шевченка, а головне — зробити якісь корисні 
висновки.

Тут є над чим замислитися. Навіть у таких здавало
ся б, абсолютно ясних речах, як біографія поета. Весь 
його життєвий шлях — від народження у селі Моренці до 
трагічної солдаччини й останніх років життя — добре 
відомий й детально досліджений. Однак все одно вини-
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кають питання. Наприклад щодо участі Шевченка у Ки- 
рило-Мефодіївському товаристві.

Так, навіть кожен школяр знає про «непримиренну 
боротьбу між революційно-демократичним крилом това
риства, яке представляв Шевченко, і ліберальним, яке 
очолював Куліш». Але парадокс полягає в тому, що, по- 
перше, Куліш практично не брав участі у діяльності то
вариства (у той час він вже жив у Петербурзі), а по- 
друге, ядро товариства, за висновком слідства, складало 
всього десять осіб. Але це не завадило нам з певним 
перебільшенням розділити цю купку людей на ворожі 
крила й течії...

Якщо ж говорити про нове прочитання спадщини 
Шевченка, то передусім слід звернути увагу на те, що 
лишається вічним і незмінним. І такою домінантою стає 
для нього тема України, палка любов до Батьківщини:

«Я так її, я так люблю 
Мою Україну убогу,
Що прокляну святого бога,
За неї душу погублю!»2.

Втім не тільки наведена одна з найхарактерніших ци
тат, взагалі весь Шевченків «Кобзар», вся творчість пере
конливо засвідчують значення для нього слова «Украї
на». Це слово не тільки збуджує емоції й почуття поета, 
воно дає початок широким політичним узагальненням. 
Врешті-решт саме вони стають основою й стрижнем ук
раїнської ідеї, про яку сьогодні так багато говорять і 
якій присвячено нашу книжку.

Закономірним проявом патріотизму Шевченка є його 
значний інтерес до української історії, захоплення ко
зацькою славою й подвигами. От, наприклад, рядки з 
«Івана Підкови»:

Було колись — в Україні 
Ревіли гармати;
Було колись — запорозці 
Вміли пановати.
Пановали, добували 
І славу, і волю;

Минулося — осталися 
Могили по полю.
Високії ті могили... 
Чорніють, як гори,
Та про волю нишком в полі 
З вітрами говорять» (1, 65).

Знов-таки можна навести чимало аналогічних цитат, 
але слід звернути увагу на цікавий парадокс: минає пев
ний період і після «Івана Підкови» та інших козацьких 
творів у Шевченка з’являються дещо інші мотиви і ви
сокії могили вже не називаються пам’ятниками волі. 
Наведемо рядки з повісті «Прогулка с удовольствием и
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не без морали»: «На полях Волыни и Подолии вы часто 
любуетесь живописными развалинами... как например, в 
Остроге или Корце... Что же говорят? О чем свидетель
ствуют эти свидетели прошедшего? О деспотизме и раб
стве! О холопах и магнатах!.. По берегам же Днепра, 
в губерниях Киевской, Полтавской, вы не пройдете 
версты поля, не украшенного высокой могилой, а иногда 
и десятком могил... Что ж говорят пытливому потомку 
эти частые темные могилы на берегах Днепра и гран
диозные руины дворцов и замков на берегах Днестра? 
Они говорят о рабстве и свободе...» (4, 319).

Цьому є своє пояснення. Як правило, радянські дос
лідники в еволюції політичної концепції Т. Шевченка 
виділяють звичайно два етапи: перший — з 1838 (з цього 
часу, по суті, починається творчий шлях поета) по 
1843 р., другий — з 1843—1844 рр. і до кінця життя. Та
ка періодизація дозволяла «простежити розвиток погля
дів Т. Шевченка від стихійного протесту і пов’язаної з 
ним певної гіперболізації історії козацтва, притаманної 
його раннім творам, до твердих революційно-демократич
них позицій».

Однак, ще один парадокс полягає в тому, що попри 
всі ідеологічні навантаження ця періодизація є не «на- 
ходом» радянського шевченкознавства, а результатом 
плідних суспільних і літературознавчих розвідок видат
них українських мислителів минулого, причому незалеж
но від їх політичних симпатій.

Так, П. Грабовський писав у статті «Памяти Шевчен
ко»: «...Он (Шевченко), понял, что прославляемый пат
риотизм украинских героев — не более как миф, что 
борьба велась не за свободу и равноправие, а за «козаць
кі привілеї» в ущерб интересам массы, что сгубила Ук
раину именно эта социальная привилегированность одних 
наряду с угнетенным положением других и проистекав
ший отсюда классовый антагонизм, красной нитью про
ходящий через всю историю казатчины. В более поздних 
своих произведениях Шевченко уже не идеализирует 
прошлого, а является исключительно певцом народного 
горя...»3.

Подібна оцінка суспільно-політичних поглядів поета 
є і в творах І. Франка, який зокрема у статті «Темне цар
ство» зазначив, що поступово «старокозацькі ідеали» 
Шевченка «звільна перетворюються... перероджуються 
в любов до всіх слов’ян, всіх людей, тиснених путами 
суспільної нерівності, неправди і неволі. Від початку со
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рокових років Шевченко чимраз виразніше та сміливіше 
виступає на нову дорогу» 4.

М. Драгоманов також вважав, що Т. Шевченко з вла
стивим й геніальним почуттям справді захоплювався 
«живими картинами» козацького життя, його «рухом» і 
романтикою, які він протиставляв своїй сучасній «спля
чій» Україні. Проте, йдеться у драгоманівському творі 
«Українське письменство 1866—1873 років», верни оті 
«предківське життя» та «козацьку волю» у Шевченкові 
часи, то «він би сам від неї відвернувся. Бодай він у 
своїх гамлетівських думах, вставлених поміж кроваві 
картини в «Гайдамаках», не бачить правди й ідеалу 
в самій розправі предків своїх із ворогами, як і в ділах 
самих ворогів, а в своїм знаменитім «Посланії до земля
ків» називає гетьманів «варшавським сміттям». Подібно 
до І. Франка, М. Драгоманов називає середину 40-х ро
ків XIX ст., а точніше — 1843—1844 рр. переломним ета
пом у поглядах поета на історію України — він стає «усе 
більше червоним республіканцем і демократом» і почи
нає «зачіпати не тільки неволю, а й бідність»5.

Майже аналогічної позиції тримався й М. Гру- 
шевський. На його думку, Шевченко та його соратники 
по Кирило-Мефодіївському товариству розвинули зале- 
жені в козаччині «ідеї рівності і свободи вже відповідно 
народним вимогам, без історичних козацьких ограни- 
чень» 6.

Таким чином, почавши з козацького минулого, Шев
ченко піднімає «українську ідею» на рівень загально
людських цінностей і вже з цієї висоти замислюється над 
майбутнім України.

Слід чітко усвідомити, що українська тема в твор
чості Шевченка виходить далеко за національні рамки. 
Ми знаходимо в ній такі питання, які й сьогодні не 
втрачають своєї актуальності, навпаки, стають дедалі 
злободеннішими. Адже саме від їх розв’язання залежить 
майбутнє України — тієї України, про яку мріяв і за яку 
боровся Шевченко. Але боровся він, «не обкурюючи фі
міамом» (це слова самого Шевченка) національні свя
тині, а прагнучи знайти реальні шляхи до суспільного 
ідеалу.

Отже перша проблема — шлях до ідеалу. Шевченко 
ніколи не був наївним мрійником і його палке прагнен
ня до соціальної досконалості (або ідеалу) спиралося 
на міцні засади політичного реалізму, прямим наслідком
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чого були проголошення ним права народу на повалення 
влади гнобителів, пристрасний заклик до безкомпроміс
ної революційної дії:

«...Не жди сподіваної волі —
Вона заснула: цар Микола 
її приспав. А щоб збудить 
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить;
Та добре вигострить сокиру —
Та й заходиться вже будить...» (2, 320).

Як правило, констатуючи загальновизнаний і перекон
ливо доведений факт революційної спрямованості твор
чості Т. Шевченка, ми поспішаємо далі — до чергових 
постулатів його суспільно-політичної концепції. І мабуть 
зовсім даремно, бо випускаємо з уваги питання, які не
минуче виникають, якщо хоч трохи відійти від звичних 
стереотипів.

Розпочнемо бодай з того, як, скажімо, широко декла
рований гуманізм Т. Шевченка узгоджується з його зак
ликом:

«І вражою злою кров’ю 
Волю окропіте...».

На певну роздвоєність у постаті Т. Шевченка — гума
ніста і співця народного повстання — вказав М. Драго- 
манов майже сто років тому. У своїй фундаментальній 
праці «Шевченко, українофіли і соціалізм» він поставив 
питання так: поет кличе перше «Кайдани ломіте і вра
жою злою кров’ю волю окропіте», а потім просить «по
м’янути його незлим, тихим словом», так, мовби то мож
на зразу заговорити тихим словом, маючи кров на 
руках7. Звичайно, свого часу драгоманівський, досить 
таки критичний підхід до політичної спадщини поета був 
різко і незаслужено розкритикований радянським шев
ченкознавством. Тепер ми маємо всі підстави сказати, 
що скуте догматичною доктриною воно було не готове 
об’єктивно осмислити ці нестандартні, навіть дотепер, 
ідеї видатного українського мислителя, його прагнення 
дістатись до глибинної суті творчості Кобзаря.

Досисть важко узгоджуються між собою рядки з пое
ми «Кавказ», де висловлено тверду віру в те, що тор
жество ідеї Прометея покладе край нестриманому на
сильству:

«Встане правда І встане воля!
І тобі одному 
Помоляться всі язики 
Вовіки і віки.
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А поки що течуть ріки, 
Кривавії ріки!» (1,324).

і з не менш відомого твору «Осії. Глава XIV», де вираз
но зображується нова Варфоломіївська ніч як знак спра
ведливої помсти:
«...Не втече В село на зрище приведуть,
І не сховається; Всюди І на хресті отім без ката
Вас найде правда-мста; І люде І без царя вас, біснуватих,
Підстережуть вас на тоте ж, Розпнуть, розірвуть, рознесуть,
Уловлять і судить не будуть І вашей кровію, собаки,
В кайдани туго окують, Собак напоять» (2, 379).

З одного боку, надія на неминучу перемогу закон
ності й порядку: «Минуть, уже потроху і минають дні 
беззаконія і зла» («Подражаніє Ієзекіїлю»), а з дру
гого — вимога в корінь винищити усі царствуючі сім’ї, 
котра міститься в поемі «Кавказ»:

«А сльоз, а крові? Напоїть 
Всіх імператорів би стало 
З дітьми і внуками,
З дітьми і внуками, втопить 
В сльозах удов’їх» (1, 324).

Звісно, якщо виходити з нашої колишньої концепції 
гуманізму, котра містить презумпцію його суворості 
й навіть нещадності, то жодної суперечності немає. Усе 
було просто і ясно. Інша річ, коли оцінювати згадані 
«кровожерливі» цитати Т. Шевченка з позицій нинішньо
го часу. Сьогодні треба або визнати, що ідеї революцій
ного насильства Т. Шевченка не витримали випробуван
ня часом, або відмовитись від їх сьогоднішнього, явно 
застарілого тлумачення, котре є лише прямим «історич
ним» обгрунтуванням жорстокої лінії щодо «прихованих 
і явних соціально чужих елементів».

Отже, Т. Шевченко — глашатай і предтеча революції. 
Дане положення не викликає сумнівів. Та чи справді він 
був прихильником такого тотального терору в своїх пла
нах і помислах? Важко знайти однозначну відповідь. 
Гадаємо, варто зважати (і певним чином робити поправ
ку) на деяку частку емоцій, художньої гіперболізації.

А чим, наприклад, пояснити такий факт. Як відомо, 
ідеї Т. Шевченка як фундамент політичної думки Украї
ни дістали свій подальший розвиток у працях кількох 
поколінь вітчизняних мислителів кінця XIX — початку 
XX ст. Очевидно, разом з іншими певної еволюції зазна
ла й шевченківська ідея революційного насильства. Та 
от цікавий парадокс: звучання саме цієї ідеї з часом не
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лише не посилюється, а, навпаки, послаблюється. І поряд 
повніше виявилось у творчості І. Франка. Так, у листі 
з нею виразно чуються дещо інакші мотиви, що якнай- 
до О. Рошкевич від 20 вересня 1878 p., він пише, що ре
волюція становить собою не «всесвітню різанину», а 
«великий ряд таких культурних, наукових і політичних 
фактів, будь вони криваві або й зовсім ні, котрі змінюють 
всі дотогочасні поняття і основи, і цілий розвиток якогось 
народу повертають на зовсім іншу дорогу» 8. У пізніших 
творах І. Франко також цілком припускає можливість 
мирних засобів боротьби за завоювання політичної 
влади.

Отже, може скластися враження, що І. Франко супе
речить Т. Шевченкові і навіть виправляє його «помилки»? 
Та це не так, бо джерела такого висновку І. Франко 
вбачає у спадщині свого великого попередника. Певні 
підстави для такого висновку дає вміщений у «Щоден
нику» поета запис від 27 серпня 1859 року. Аналіз його 
показує, що Т. Шевченко пов’язував неминучу загибель 
«старого світу» не тільки із запеклими битвами, а й з 
розвитком людства на шляху прогресу й наукових знань. 
«...Пароход в ночном погребальном покое мне представ
ляется каким-то огромным, глухо ревущим чудовищем 
с раскрытой огромной пастью, готовой поглотить поме- 
щиков-инквизиторов. Великий Фультон! И великий Уатт! 
Ваше молодое, не по дням, а по часам растущее дитя в 
скором времени пожрет кнуты, престолы и короны, а дип
ломатами и помещиками только закусит, побалуется, как 
школьник леденцом. То, что начали во Франции энцикло
педисты, то довершит на всей нашей планете ваше ко
лоссальное гениальное дитя» (5, 109). (Хоча цілком мож
ливо й існують інші тлумачення даного висловлювання). 
«Апостол правди» у поета стоїть поряд із «апостолом 
науки».

Потрібно звернути особливу увагу на те, що Т. Шев
ченко досить чітко розрізняє ідеологію просвітництва, 
яке проголосило знамениті лозунги Нового часу, і полі
тичну практику французької буржуазної революції. Зга
дуючи в повісті «Прогулка...» повстання гайдамаків і 
одного з його ватажків — Максима Залізняка, він пише: 
«В чем другом, а в этом отношении мои покойные зем
ляки ничуть не уступили любой европейской нации, а в 
1768 г. Варфоломеевскую ночь и даже первую француз
скую революцию перещеголяли. Одно, в чем они разни
лись от европейцев,— у них все эти кровавые трагедии
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были делом всей нации и никогда не разыгрывались но 
воле одного какого-нибудь пройдохи, вроде Екатерины 
Медичи, что допускали нередко у себя западные либера
лы» (4, 273).

І саме тому рядки поета:

«Чи буде суд? Чи буде кара?
Царям, царятам на землі?
Чи буде правда між людьми?
Повинна буть, бо сонце стане 
І оскверненну землю спалить» (2, 411).

такі привабливі з точки зору шевченкознавства 40-х і на
віть 80-х років —- аж ніяк не можна відокремлювати від 
трагічного образу Івана Гонти, змушеного, згідно з ху
дожнім вимислом, у полум’ї Коліївщини зарізати влас
них дітей. Неможливо нині так прямолінійно тлумачити 
заклики поета до кривавої розправи й бачити в ньому 
лише суворого якобінця «без страху й догани» і взагалі 
людину, позбавлену будь-яких сумнівів і пошуків істини. 
Вчитаймося хоча б у рядки з драми «Никита Гайдай». її 
головний герой передрікає магнатам за їхні злочини 
«страшний суд» і жорстоку помсту, і неминучу загибель 
у хвилях народного гніву, але на найвищій ноті цього 
страшного та кривавого пророцтва несподівано народ
жуються такі слова:

«О! боже сильный! боже славы!
Пошли мне мудрость отвратить 
Эту кровавую расправу,
Пошли мне мудрость вразумить 
Алчных грабителей лукавых,
Что братья мы, что не любовью,
Раздором грешная земля
Утучнена, родною кровью!» (3, 54—55).

Так, Шевченко закликає до сокири, але водночас 
пише й такі рядки:

...І без сокири 
Аж зареве та загуде,
Козак безверхий упаде.
Розтрощить трон, порве порфиру,
Роздавить вашого кумира,
Людськії шашелі» (2, 416).
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Він ясно розуміє неминучість всенародного вибуху, який 
змете владу гнобителів, бачить, якими тяжкими будуть 
наслідки, тому закликає:

Настане суд, заговорять
Та все ж він твердо вірить у майбутню еру загальної 

справедливості:

Ще одна проблема — проблема суспільного ідеалу 
Шевченка також нині стає темою, яка потребує спеціаль
ного дослідження. Адже питання, куди ми йдемо й що 
будуємо, сьогодні хвилює кожного. Тут виразно бачимо 
два полюси: або відповідно до старих схем радянського 
шевченкознавства продовжувати називати Шевченка пе
рекованим соціалістом, або ж, пристосувавшись до но
вої ситуації, назвати його палким прихильником «рин
кової економіки». Парадокс полягає в тому, що кожну 
позицію можна обгрунтувати відповідними цитатами.

Почнемо з соціалізму. Вважається, що Т. Шевченко 
мав уявлення і про соціалізм, і про комунізм, а також 
був знайомий з ученнями Ш. Фур’є, А. Сен-Сімона, 
Р. Оуена, Е. Кабе та ін. Джерела називаються різні: 
спілкування з петрашевцями в Петербурзі в 40-х роках, 
з кирило-мефодіївцями на Україні, з польськими рево
люційними демократами. Проте цілковитої ясності в да
ному питанні немає і ще рано ставити крапку.

Сталося так, що в процесі вивчення соціалістичних 
ідей Т. Шевченка щільно переплелися два дослідницьких 
підходи, котрі взаємно суперечать один одному, однак 
мирно співіснують, причому часто-густо в одній і тій са
мій праці. Так, утопічний соціалізм Т. Шевченка макси
мально намагалися наблизити до соціалізму наукового, 
роблячи особливий акцент на двох його цитатах, де він 
використовує терміни «соціалізм» (повість «Художник») 
і «комунізм» (повість «Прогулка...»), хоча аналіз кон
тексту цих творів не дає підстав для такого однознач
ного висновку. Десятиліттями наводилися як основний 
аргумент слова Шевченка, що ідея комунізму не пуста 
фраза, а вона може бути пристосована до реального жит
тя. Та коли звернутись до першоджерела, стане ясно, що

«Схаменіться! Будьте люди, 
Бо лихо вам буде! 
Розкуються незабаром 
Заковані люде,

І Дніпро, і гори!
І потече сторіками 
Кров у сине море 
Дітей ваших...» (1, 331)

«І на оновленій землі 
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,—
І будуть люде на землі» (2, 400).
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термін «комунізм», використовується поетом у зовсім 
іншому, майже іронічному розумінні. Говорячи про по
міщика Курнатовського, що одружився всупереч дво
рянським пересудам і забобонам з кріпачкою Оленою, 
він пише: «Прежние благородные обладатели крепостных 
душ только гаремы заводили из собственных девок, а те
перь жениться начали. Выходит, что идея о коммуниз
ме не одна только пустая идея, не глас вопиющего в 
пустыне, а что она удобоприменима к настоящей про
заической жизни. Честь и слава поборникам новой циви
лизации!» (4, 312).

А якщо до цього додати запис із «Щоденника» від
29 серпня 1857 року, де комуністом іменується навіть 
Степан Разін (збирав данину з купецьких кораблів і роз
давав її незаможним (5, 113), то стане зрозумілим, що 
терміни «соціалізм» та «комунізм» у творчості поета до
сить далекі від їх сучасного розуміння і самі по собі не 
тільки не наближають, а навпаки — віддаляють нас від 
істини.

Інша крайність полягала в тому, щоб неодмінно знай
ти і довести «слабкі сторони», помилки й суперечності 
в соціалістичних поглядах поета. Наприклад, на основі 
вірша «Сон» («На панщині пшеницю жала») десятиліт
тями доводилося, що Шевченко пропагував мрію селяни
на про «веселу роботу» на своєму полі, а значить — 
обстоював ідеал дрібного власника. Хоча сьогодні подіб
ні «дрібновласницькі» ідеали Т. Шевченка не такі й кра
мольні.

Отже дослідження поглядів Шевченка на соціалізм 
досить актуальне. Щоправда, не менш важливо визна
чити й ставлення поета до капіталізму і західної моделі 
демократії. У цій справі основним аргументом стають 
рядки поеми «Юродивий»:

«...Коли
Ми діждемося Вашінгтона
З новим і праведним законом?
І діждемось-таки колись!»,

а також повісті «Прогулка з удовольствием и не без 
морали», в якій Шевченко називає «великим» Б. Франк
ліна.

Донедавна ставлення Т. Шевченка до буржуазної 
демократії (певна річ, цілком відповідно до панівного 
тоді в нашій суспільній науці духу непримиренності 
й догматизму) окреслювалось стандартними загальними 
положеннями, як-от: «Шевченко був рішучим против
ником капіталістичного ладу, бачив його невиліковані
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вади, добре розумів усю брехливість гасел, які маскують 
справжню сутність буржуазної демократії». А проблеми, 
котрі виникали у зв’язку з пошуком підтверджуючих ци
тат (адже в поета, як відомо, немає прямих висловлювань 
з цього приводу), розв’язувались за допомогою явно на- 
тянутих побудов. Наприклад, вважалося, що негативне 
ставлення Шевченка до капіталізму сформувалося після 
того, як він відвідав цукрові заводи найбільших україн
ських підприємців того часу Яхненка і Симиренка.

На жаль, ми маємо справу з прямою фальсифікацією, 
оскільки цей візит Т. Шевченка аж ніяк не вкладається 
в примітивну схему: «Прийшов, побачив, жахнувся». Ось 
як його описує відомий біограф поета М. Чалий: «Обі
дав Тарас Григорович у Платона Федоровича Симиренка. 
Йому виявляли найщиру гостинність. По обіді звичайно 
вирушали оглядати завод з усім його приладдям. Шев
ченко багато з чого дивувався, багато від чого був у зах
ваті, по огляді ж училища він рвучко обійняв К. М. Ях
ненка, поцілував його і з почуттям вимовив: «Батьку! Що 
ти наробив! — І в очах його з’явилися сльози». Крім то
го, не слід забувати, що коштом П. Симиренка було ви
дано й Шевченків «Кобзар» (див., зокрема лист поета 
до П. Симиренка від 26 листопада 1859 року).

Навряд чи є потреба в таких «хитрощах», бо твор
чість Т. Шевченка слугує чудовим взірцем того, як бага
топланові полотна створюються за допомогою всієї ху
дожньої палітри, а не одного строго визначеного кольору. 
Доволі в ній і чорної фарби (переконливе тому свід
чення — те, що стало класичним,— тлумачення творів 
поета «Слава» й «На ниву в жито уночі») та є й інші від
тінки, також варті уваги, зокрема дана в поемі «Юроди
вий» і повісті «Прогулка...» висока оцінка тих, хто стояв 
біля джерел американської демократії — Дж. Вашінгто- 
на і Б. Франкліна. Проте водночас на сторінках тієї ж 
повісті «Прогулка...» Шевченко «безнравственной гнус
ной картиной», «Вертепом» (4, 337), однаковою мірою 
називає звичай «передового Заходу» й «відсталого Схо
ду», ставлячи, по суті, знак рівняння між ними.

Нарешті, можна обрати ще один шлях. Для цього 
звернемося до уривку з драми «Никита Гайдай», який 
закінчується такими словами: «И наши вольные законы 
в степях широких оживут» (3, 58). Беручи до уваги ни
нішню політичну моду, можна навіть сказати, що Шев
ченко, по суті, окреслює контури правової держави і 
громадянського суспільства.
в. Українська ідея. 161



Щоправда, навіть сучасні юристи не мають точної 
відповіді на питання, що ж таке правова держава і гро
мадянське суспільство. Однак варто задуматися над тим, 
що до нашого політичного обігу у ході перших передви
борних баталій і мітингів ці поняття було введено саме 
творчою інтелігенціею (інша справа, наскільки вдало).

А взагалі тут варто обійтися без точних наукових 
термінів, бо набагато продуктивніше осмислити суспіль
ний ідеал Шевченка з погляду (згадаймо слова І. Фран
ка) «позитивних і стійких прикмет».

А якщо говорити про такі прикмети, то найважливі
шою з них стає натхненний гімн визволеній людині. Гу- 
манізма поета не розчиняється в абстрактних міркуван
нях про інтереси людства. Він стверджує найвищу цін
ність життя кожної людини, її невід’ємне право на честь 
і гідність.

Зі сторінок його творів постають яскраві, піднесені 
картини вільного б^уття вільних людей, що найвиразніше 
символізує образ ожилої природи в поетичних рядках 
«Ісайї»:

«Тоді, як, господи, святая І дебрь-пустиня неполита.
На землю правда прилетить Зцілющою водою вмита,
Хоч на годиночку спочить. Прокинеться; і потечуть
Незрячі прозрять, а кривие Веселі ріки, а озера
Мов сарна з гаю, проймануть Кругом гаями поростуть,
Німим отверзнуться уста; Веселим птаством оживуть»
Прорветься слово, як вода. (2, 325).

Це нове суспільство, назавжди звільнене від всіля
кого насильства й придушення, стане справжнім оплотом 
політичної свободи, де особа матиме найширші демок
ратичні права і ніщо не обмежуватиме її вибору. Саме 
так можна тлумачити останню строфу «Ісайї» про від
криті зорові вільні, не позначені верствовими стовпами 
та іншими «обмежувальними знаками» дороги:

«Оживуть степи, озера,
І не верстовії,
А вольнії, широкії 
Скрізь шляхи святії 
Простеляться; і не найдуть 
Шляхів тих владики...».

Нарешті, слід торкнутися ще однієї проблеми, яка 
теж має важливе значення. Це стосунки України з Інши
ми народами й країнами.

Шевченко, який за висловом Франка, «основується 
свідомо та твердо на любові до всіх людей, на бажанні
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загальнолюдського братерства, на прихильності до усіх 
пригноблених і покривджених», принципи справедливо 
налагодженого внутрішнього життя прагне перенести і 
на рівень міжнародних відносин. Тим більше, що він не 
бачив одвічно визначених підстав для незгод і супереч
ностей між народами, а причини конфліктів відносив на 
рахунок злої волі тих, хто в них був зацікавлений:

«Отак-то, ляше, друже, братеї 
Неситі! ксьондзи, магнати 
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили» (2, 51).

Слід також наголосити й на заклику Шевченка до 
слов’янської єдності, що стає лейтмотивом як його твор
чості, так і всієї програми Кирило-Мефодіївського това
риства. Поет щиро прагне до створення вільного союзу 
вільних слов’янських народів: «Нехай житом-пшеницею, 
як золотом, покрита, не розмежованою останеться наві
ки од моря і до моря — слов’янська земля» (1, 142).

Подібні думки розвиваються й у драмі «Никита Гай
дай», головний герой якої закликає слов’янські народи 
припинити безглузді чвари й звернути свої погляди до 
примирення й згоди: «Славяне, несчастные славяне! Так 
нещадно и так много пролито храброй Вашей крови меж
доусобными ножами. Ужели вам вечно суждено быть 
игралищем иноплеменников? Настанет ли час искупле
ния? Придет мудрый вождь из среды вашей погасить 
пламенник раздора и слить воедино любовию и брат
ством могущественное племя?» (3, 58).

Цікаве свідчення, що доводить прихильність Т. Шев
ченка до ідей слов’янської федерації, міститься у листі 
М. Костомарова до видавця-редактора «Русской стари
ны» М. Семевського. Розповідаючи про свою зустріч із 
Т. Шевченком на квартирі М. Гулака в січні 1847 р. у 
Києві, він писав: «Разговор у нас шел о делах славян
ского мира, высказывались надежды будущего соедине
ния славянских народов в одну федерацию государствен
ных обществ, и я при этом излагал мысль о том, как 
было бы хорошо существование славянского общества, 
которое бы имело цель установить взаимность между 
разрозненными и мало друг друга знающими славян
скими племенами. Мысль эта, не раз уже повторяемая 
всеми нами, и в этот раз возбуждала у всех восторжен
ное одобрение».

Образу ж виникає закономірне питання щодо україно- 
російських взаємин в рамках цієї слов’янської федерації
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та й взагалі на фоні «нового міжнародного порядку», до 
якого прагнув Шевченко.

Знов-таки у його творчості знаходимо чимало цитат, 
за допомогою яких можна обгрунтувати як «непорушну 
єдність», так і «непримиренну ворожість» до Росії. Так, 
скільки у творах Шевченка у негативному плані зга
дуються слова «москаль», «москалі», і паралельно є та
кі рядки: «От берегов тихого Дона до кремнистых бере
гов быстротекущего Днестра — одна почва земли, одна 
речь, один быт, одна физиономия народа; даже и песни 
одни и те же. Как одной матери дети» (4, 319).

Шевченко називає Богдана Хмельницького «геніаль
ним бунтівником», «великомудрим гетьманом», особою 
«знаменитою» й «благородною», але водночас посилає 
йому прокльони — «п’яному», «нерозумному сину» (4, 
14-15; 273; 3, 55; 5, 139; 6, 144; 1, 121).

Теж саме стосується й гетьмана Мазепи. Знов-таки 
Т. Шевченко то називає його «славним», то «анафемою» 
й «проклятим» (4, 14, 26). Наприклад, можна знайти у 
Шевченка такі рядки:

«Наробили колись шведи 
Великої слави,
Утікали з Мазепою 
В Бендери з Полтави» (2, 46).

Водночас не можна оминути й слів Драгоманова, який 
звертає увагу на те, що в деяких творах Шевченко пока
зує себе ворогом Богдана Хмельницького, який «присяг 
Москві», і прихильником Мазепи, якого вояків «порізала 
Москва» в Батурині й під Полтавою, а найбільше «слав
ного Полуботка», який у «Истории русов» малюється як 
останній Катон козацької республіки».

Втім, наше завдання полягає не в тому, щоб сумлінно 
вишукувати в творчості Шевченка подібні полярні цита
ти, а в тому, щоб знайти якусь однозначну відповідь. А 
для цього звернемося до творів М. Грушевського (хоча, 
на перший погляд, це не має безпосереднього відношен
ня до нашої теми). «...Не з інших мотивів прийняли ми 
протекцію в. князя (собто царя московського),— цитує 
Грушевський у своїй статті «Виговський і Мазепа» ма
ніфест запорізького війська з нагоди Гадяцької унії і 
розриву з Москвою,— як тільки для того, щоб заховати 
і примножити для себе і потомства нашого за поміччю 
божою зброєю доброту і кров’ю стільки разів вернену 
свободу нашу. Обдароване різними^біцянками і прире
ченнями в. князя московського, наше військо сподівалося,
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що з огляду на спільність віри і добровільне наше під- 
даннє (курсив наш.— О. К.) в. князь буде для нас спра
ведливим, прихильним і ласкавим, поступатиме з нами 
щиро і на свободи наші не замишлятиме, а ще примно- 
жатиме їх більше і більше, відповідно до обіцянок своїх. 
Але здурили нас ті надії...».

Таким чином, ми бачимо у концепції Грушевського 
ідею «порушених зобов’язань Переяслава». Україна 
з’єдналася з Росією як «рівна з рівною», зберегла за со
бою права широкої автономії з власним військом, моне
тою, судом, а потім підступно була поневолена царською 
адміністрацією. Аналогічну ідею знаходимо й у Великого 
Кобзаря. Тільки те, що Грушевський розгорнув у фун
даментальних наукових працях, у Шевченка спресовано 
в кілька поетичних рядків («Стоїть в селі Суботові»):

«Ото церков Богданова, На тій Україні,
Там-то він молився, На тій самій, що з тобою
Щоб москаль добром і лихом Ляха задавила,
З козаком ділився. Байстрюки Єкатерини
Мир душі твоїй, Богдане! Сараною сіли» (1, 306).
Не так воно стало...

Трохи відхилившись від нашої теми звернемо увагу 
на те, що ідея виконання «порушених зобов’язань» Пе
реяслава відіграла значну роль не тільки в українській 
політичній думці, а й у визвольному русі і на перших 
етапах становлення нової української державності у 
1917 році досить довго не сходила з порядку денного.

Повертаючись же знову до Шевченка, підкреслимо, 
що Шевченко стає родоначальникам відомої традиції 
української політичної думки, котра вимагає цілком чіт
ко розрізняти царизм із його бюрократичним апаратом 
і сам російський народ. Т. Шевченко закликає рішуче 
покінчити з «русскими боярами» (запис у Щоденнику» 
від 6 вересня 1857 р.) і водночас щиро поривається до 
попередньої Росії: «Я благоговею перед Салтыковым.
О Гоголь, наш бессмертный Гоголь! Какою радостию 
возрадовалася бы благородная душа твоя, увидя вокруг 
себя таких гениальных учеников своих. Дриги мои, 
искренние мои! Пишите, подайте голос за эту бедную, 
грязную опаскуженную чернь! За этого поруганного бес- 
совесного смерда!» (5, 119). А цей підхід абсолютно 
вписується у намічену Шевченком картину рівноправних 
дружніх взаємин народів світу, над якими вже не тяжіє 
прокляття безглуздих чвар і яких об’єднують ідеал« доб
ра і справедливості.
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...З дитинства кожен з нас знає безсмертні Шевченкові 
слова «В сім’ї великій, в сім’ї вольній, новій». У цих слів 
була важка доля і вони не завжди використовувалися 
в благородних цілях. Та сила їх не зменшилася, а заклик 
Великого Кобзаря до згоди і братерства справді вічний 
і не залежить від коливань політичного клімату. І сим
волічно, що перша ж відозва Центральної Ради до ук
раїнського народу від 22 березня 1917 р. теж починалася 
цими словами: «З цього часу в дружній сім’ї вільних на
родів могутньою рукою зачнеш собі сам кращу долю 
будувати». Але й це не головне — на догоду політичній 
кон’юнктурі замість обов’язкових партійних матеріалів 
цитувати документи Центральної Ради. Ідеї поета, його 
уроки мають справді загальнолюдське звучання і зміст 
його української ідеї якнайкраще відображають «вічні» 
рядки шевченкової «Молитви»:
«Роботящим умам, Думать, сіять, не ждать
Роботящим рукам, І посіяне жать
Перелоги орать, Роботящим рукам» (2, 384).
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«ІСТОРІЯ РУСІ В»: ХТО Ж АВТОР? 
ВЕРСІЇ, ВЕРСІЇ, ВЕРСІЇ...

На початку другої чверті XIX століття у невеличко
му містечку Гриневі Стародубського повіту Чернігівсь
кої губернії сталася подія, що спричинила згодом вели
кий резонанс у національно-культурному і громадсько- 
політичному житті не тільки українського суспільства, а 
навіть за його межами. При описі (близько 1828 р.) міс
цевої бібліотеки, що переходила у спадщину від князя 
Лобанова-Ростовського до князя Голіцина (Лобанов- 
Ростовський, у свою чергу, одержав містечко разом з 
бібліотекою у спадщину від Олександра Безбородька) 
члени Стародубського суду Лайкевич і Гамалія виявили 
рукопис загадкової праці під назвою «История Русов или 
Малой России» і показали його родичеві покійного 
О. Безбородька губернському маршалку С. Шираю, а той 
одразу ж розпорядився зняти копію. Знахідка швидко 
набула розголосу, і стародубські поміщики, вельми заці
кавившись працею, стали робити з Шираєвої копії нові 
переписи, завдяки чому «Історія Русів» незабаром стала 
відомою далеко за межами Стародубщини. Одну копію 
зняв А. Ханенко і переслав до Москви відомому україн
ському історику и видавцеві О. Бодянському, який опуб
лікував її в 1846 р. спочатку в «Чтениях Общества Исто
рии и Древностей Российских», а потім і окремою кни
гою *. Сам же рукопис, з якого зняли копії, перейшов ра- 
80м з бібліотекою до князя Голіцина і його подальша 
доля невідома. Так само як таємницею залишилося пи
тання— чи був цей рукопис автографом твору, чи також 
лише копією останнього.

Що ж викликало таку зацікавленість твором в укра
їнському (та й не тільки українському) суспільстві? Що 
спонукало співвітчизників вдаватися до недешевого, з 
огляду на значний обсяг, і ризикованого через «крамоль- 
ність» копіювання й популяризації рукопису? І чому він 
одержав славу найвизначнішого твору української на
ціонально-політичної думки кінця XVIII — початку XIX 
століть?

Відповіді на ці питання дає сам зміст праці.
За своєю суттю «Історія Русів» була переважно не 

науковим історичним дослідженням, а скоріше політич
ним трактатом, втіленим в історичну форму. По-перше, 
вона ніби замикала ряд історичних творів, написаних ук
раїнськими дослідниками (Григорієм Покасом, Петром 
Симоновським, Степаном Лукомським, Олександром Рі-
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гельманом, Михайлом Антоновським, Яковом Маркови
чем та ін.) у тяжкому для їхньої Вітчизни XVIII столітті. 
За часів, коли Україна геть втратила власну державність 
і поволі втрачала останні залишки автономії, ці україн
ські патріоти не давали згаснути національно-держав
ницькій думці і національній свідомості, звертаючи ува
гу співвітчизників на генетичний зв’язок історії славної 
гетьманської доби з княжою і проводячи аналогію між 
історією України часів Київської держави та станови
щем, у якому вона опинилася в XVIII столітті

По-друге, ця праця, несучи в собі величезний заряд 
духовної енергії, гуманізму, волелюбства й українсько
го патріотизму, відкривала собою великий ряд історич
них, історико-археологічних, історико-етнографічних та 
історико-археографічних досліджень XIX — початку XX 
століть, що науково обгрунтовуючи й розвиваючи ідеї 
«Історії Русів», стали якнайважливішою складовою час
тиною процесу нового національного відродження укра
їнського народу. На дану обставину звернули увагу вже 
перші дослідники «Історії Русів», називаючи її «народ
ною історичною думою».

Основною думкою твору була ідея про культурне, 
моральне й історичне право будь-якого народу, зокрема 
українського, на самостійний державно-політичний роз
виток. Ця тема червоною ниткою проходила через увесь 
зміст книги. Огляд вітчизняної історії починався з най
давніших часів, при цьому акцентувалася увага на ав- 
тохтонності українського народу; княжі ж часи автор 
вважав початком самостійної української державності, 
наголошуючи при цьому, що Київська Русь — це держав
не утворення саме українського народу, що Русь — це 
Україна, а не Росія, бо до Русі з російських земель вхо
дила тільки Новгородська земля К Через внутрішні не
злагоди та татарський напад Україна (Русь) утратила 
державну самостійність, але з Литвою та Польщею з’єд
налася цілком добровільно, щоб спільно боротися з та
тарами, і мала в Литві та Польщі рівноправне станови
ще, як у федеративній державі. Цю рівноправність на
сильно порушила Польща, відбираючи права та вольнос- 
ті українського народу та чинячи релігійний гніт.

Головну вину в порушенні змальованої в книзі «Іди
лії» у відносинах між Польщею, Литвою та Україною ав
тор складав на церковну унію, вигадану папою Климен
том VII; вона з'явилася у «лисячій шкурі, та з вовчою 
горлянкою». Саме унія та заходи польського уряду щодо 
полонізації українського народу й позбавлення його
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власної державності призвели до довголітнього та запек 
лого польсько-українського ворогування. Становище щ< 
більше погіршилося через зраду «Чиновного Шляхент 
ства Малоросійського», яке «не стерпівши наруги від по 
ляків і не змігши перенести позбавлення місць своїх, і 
паче втрати рангових та набутих маєтків, відкинулось 
від народу свого і різними підступами, обіцянками, да
рунками закупило визначніших урядників польських 
духовних римських, зладило і заприязнилось з ними 
мало-помалу погодилось спершу на Унію, а опісля повер 
нулося зовсім в католицтво римське. Згодом те шляхет 
ство, єднаючись з польським шляхетством посвояченням 
родичанням та іншими обов’язками, відреклось і від са 
мої породи своєї Руської, а всіляко намагалося, спотво
ривши природні назви, підшукувати та вигадувати до них 
польську вимову і називати себе природженими поляка
ми» 2.

Змальовуючи на такий кшталт українську історію, ав
тор приділив основну увагу боротьбі рідного народу про
ти чужого поневолення. Найбільш повно й яскраво опи
сано історію козаччини, Хмельниччини й гетьманщини. 
Переконливо доводячи автохтонність українського коза
цтва, «Історія Русів» пристрасно заперечувала польській 
і російській історіографіям, які здебільшого зображува
ли козаків «зайдами» на українській землі.

Саму ж боротьбу козаччини проти польського гніту 
описано в дусі традицій української історіографії XVII— 
XVIII ст.: це ряд національно-визвольних війн, що вису
нули цілий ряд надзвичайних героїв — «гетьманів» Ко- 
синського, Наливайка, Тараса Трясила, Гуню, Остряни- 
цю та ін. У вигаданому листі Наливайка до польського 
короля подано надзвичайно яскраво й літературно викла
дену ідеологію цієї визвольної боротьби. «Народ Русь
кий,— говорилося в цьому міфічному документі,— бувши 
в поєднанні спершу з Князівством Литовським, а згодом— 
і з Королівством Польським, не був ніколи од них заво
йований і їм раболіпний, але, яко союзний і єдиноплемін
ний, од єдиного кореня Слов’янського, альбо Сарматсь
кого, виниклий, по добрій волі з’єднався на одинакових 
і рівних з ними правах та привілеях, договорами й пак
тами урочисто затверджених... Сей народ в потребах і 
підмогах спільної об’єднаної нації ознаменував себе всі
лякою допомогою і одностайністю союзною і братерсь
кою, а воїство Руське прославило Польшу і здивувало 
цілий світ мужніми подвигами своїми в герцях і в обо
роні тя пошипенні Держави Польської... Але недруг, що
7. Українська ідея. 169



добро ненавидить, котрий з пекла вийшов, розірвав ту 
священну єдність народів на пагубу обопільну» 3.

Центральною постаттю серед провідників національ
но-визвольного руху українського народу виступає в «Іс
торії Русів» Богдан Хмельницький, змальований автором
з великою любов’ю як уособлення всіх можливих чеснот 
полководця, політика і громадянина. Головна заслуга 
Хмельницького — визволення України і повернення їй не
залежності. У цьому контексті трактується й укладена за 
ініціативою Б. Хмельницького Переяславська угода 
1654 р.: вона стала союзом двох близьких за походжен
ням і вірою народів, який покликаний був уберегти обид
ві держави — Українську й Московську — від небезпеки, 
що загрожувала їм на той час з боку лихо намірених су
сідів: Туреччини і Польщі. При цьому автор звертає ува
гу на ту значущу обставину, що український гетьман від
хилив настійні пропозиції турецького хана й польського 
короля про спільний військовий похід проти Московської 
держави й зумів розрадити ту частину козацького това
риства, яка була згодна пристати на пропоновану спіль
ну акцію. У творі наголошується, що при укладенні уго
ди з Московією посли цієї держави «підтвердили прися
гою своєю від особи Царя і Царства Московського про 
вічне і непорушне шанування умовлених договорів» 4.

Подальша трагедія українського народу і його дер
жавності була пов’язана не з укладенням союзу з Мос
ковською державою (сам по собі цей цкт був виправда
ним з огляду на ті небезпеки, які чекали в той час на зне
силений багаторічною боротьбою проти польського й ту
рецького поневолення український народ), а з порушен
ням підписаних договорів московськими самодержцями 
й використанням ними обопільно добровільного союзу 
народів як зручної підстави для експансії в українських 
землях і поступового їх поглинання міцніючою Москов
ською імперією. Цю думку, автор, із зрозумілих причин, 
не висловлював відкрито, але вона досить виразно чита
лася поміж рядками, прослідковувалася через весь ви
клад післяпереяславської історії України, вкладалася в 
уста національних політичних діячів.

У творі вказувалося, що Україна з її яскраво вира
женими козацько-демократичними державницькими тра
диціями і своєрідним характером та культурою народу, 
який творив цей суспільно-політичний лад, «не вписува
лась» в абсолютистсько-монархічний устрій тодішньої 
Московської держави, і ця обставина стала далеко не ос- 
тайньою причиною трагічних для українського народу
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стосунків між двома державами. Вустами генерального 
осавула Богуна автор зауважував, що в народі москов
ському владарює рабство і невільництво у найвищій мірі 
і що в них, окрім Божого та Царського, нічого власного 
нема і бути не може; і людей, на їх думку, створено ні
бито для того, щоб не мати нічого, а лише раб- 
ствувати.

В іншому місці висловлювалася думка про те, ідо ро
сійський абсолютизм вирізнявся своєю феодальною 
жорстокістю навіть з-поміж інших авторитарних політич
них режимів сусідніх Україні держав, зокрема Отоман- 
ської. У турків,— говорилось тут,— «військовий народ в 
особливій пошані, а для селян нема у них ні аренд жи
дівських, ні великих податків та індуктів, які є в Поль
щі; а що найважливіше, то нема у них кріпаків і людей на 
продаж, або крестьянства, як у Московщині теє водить
ся; і все те видно і ймовірно в сусідніх Князівствах Мол
давському та Волоському, котрі нам можуть правити за 
взірець... Не дивлячись на їхнє бусурманство, кожен ту
рок, що заприсягнувся одною своєю бородою, ніколи вже 
присяги своєї не переступить і слова свого не зламає. 
Християнські ж клятьби і навіть присяги бувають лише 
маскою, під котрою ховаються лукавства, зрадництва і 
всілякого роду неправди; і найважливіші їхні дії, нази
вані політикою та міністерією, за суттю своєю один хит
рий обман, і чим обман той виходить більшим і шкідли
вішим, тим уславлюються і звеличуються творці його, як 
найперші в державах і єдині у них розумні люди або ве
ликі міністри і політики» 5.

Погляди автора «Історії Русів» на післяпереяславсь- 
ку політику російського царату щодо України чи не най
більш виразно прослідковуються в характеристиці геть
мана Мазепи й «мазепинщини». У доволі стриманому й 
«офіційному» описанні цієї історичної постаті між ряд
ками проглядається явна симпатія до неї, а особливо до 
її діла. Ціла програма української геополітики й держа
вотворення викладена у вигаданій промові Мазепи до ко
заків по переправі через Десну восени 1708 р., подана ав
тором без усяких коментарів: «...Не повинні ми воювати 
зі шведами, ані з поляками, ані з великоросіянами, а по
винні, зібравшися з військовими силами нашими, стояти 
в належних місцях і боронити власну отчизну свою, від
биваючи того, хто нападе на неї війною... А при майбут
ньому загальному замиренні усіх воюючих держав вирі
шено поставити країну нашу в той стан держави, у яко
му вона була перед володінням польським, із своїми при
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родними князями та з усіма колишніми правами і приві
леями, що вільну націю означають» 16.

Значущість постаті Мазепи як провідника визволь
них прагнень свого народу проступає ще більш рельєф
но у контрастному протиставленні з царем Петром, кот
рий явно не користувався симпатією автора: «...Хоч він 
доходить од коліна, вибраного народом з дворянства сво
го, але, прибравши собі владу необмежену, карає народ 
гой свавільно, і не тільки свобода та добро народне, але
ч саме життя його підбиті єдиній волі та забаганці Цар
ській».

Поруч з Петром змальовується й зловісна фігура 
Меньшикова, і все, чого не наважився автор сказати про 
Петра, одверто сказано на адресу Меньшикова, під чим 
безперечно крився й осуд царя московського. З непри
критим різким осудом описувалися звірства московських 
військ при здобутті Батурина, мордування мазепинців у 
Лебедині та Ромні (при цьому лютості військ Петра кіль
ка разів протиставляється гуманне поводження з місце
вим населенням шведських військ). Згадуючи про крива
ву вакханалію, автор розразився надзвичайно сильною 
тирадою, що відображала бачення ним сенсу величез
них жертв, принесених кращими синами українського 
народу на олтар національного визволення: «...Якщо в 
народі прославляється той великодушністю, хто знева
жає страхіття й небезпеку, то вже немає для тих і титу
лів, хто був знаряддям і учасником Лебединських ти- 
ранств та звірячих лютостей, що жахають саму уяву 
людську. Зостається тепер розмислити й посудити, що, 
коли, за словами самого Спасителя, в Євангелії списа
ними, які суть незмінні і непроминальні: «Всяка кров, 
проливана на землі, доправиться з роду сього», то яке 
доправлення належиться за кров народу руського, про
литу від крові гетьмана Наливайка до сьогодні, і проли
ту великими потоками за те єдине, що прагнув він волі, 
або ліпшого життя у власній землі своїй і мав про те за
думи, всьому людству властиві?» 17.

З великою гіркотою й різким осудом описувалася в 
«Історії Русів» політика московського уряду щодо геть
манської України в наступні десятиліття. Дикі звірства 
«Тайної Канцелярії», будівництво каналів й інші зну
щання над козацькими військами, неприваблива історія 
розквартирування московського війська в Україні, гвал
ти і насильства — все це виступало як сюжети однієї 
огидної картини середньовічного імперського глуму «пе
реможців» над «переможеним» українським народом.
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На фоні цього глуму з великою теплотою і симпатією 
змальовано постаті українських політичних діячів, зо
крема Павла Полуботка. Наводиться його знаменита 
промова на оборону української автономії. Промова ця, 
становлячи собою немалу цінність як літературний твір! 
з великою силою Переконання протиставляла гуманізм 
самопожертви борців за свободу України свавіллю само
державного деспотизму, що душив визвольні прагнення 
гнобленого народу і глумився над ним. «Звідкіля ж по
ходить, що ти, о Государю, ставлячи себе понад законом, 
мордуєш нас єдиною владою своєю і кидаєш у вічне 
ув’язнення загорнувши до скарбниці власне манно 
наше? — звертався до Петра І український гетьман.— 
Провина, на нас стягувана, є лише повинність наша, і по
винність свята, у всіх народах шанована, а жодним чи
ном не законопреступна і до осуду неналежна. Ми про
сили і просимо іменем народу свого про милість до отчиз- 
ни нашої, неправедно гнаної і без жалю плюндрованої, 
просимо поновити права наші і привілеї, урочистими до
говорами затверджені, що їх і ти, Государю, декілька ра
зів підтверджував... Поневолювати народи і володіти ра
бами та невільниками є справа Азіатського тирана, а не 
Християнського Монарха, який мусить славитися і на- 
правду бути верховним батьком народів. Я знаю, що на 
нас чекають кайдани і понурі в’язниці, де виморять нас 
голодом і утисками за звичаями московським, але поки 
ще живу, кажу тобі правду, о Государю, що прийдеться 
складати тобі звіт неодмінно перед Царем усіх царів Все
могутнім Богом за погибель нашу і всього народу» 8.

«Історія Русів», спрямована усім своїм зміс
том ва захист права українського народу на свою 
національну свободу й самобутність, державність, 
водночас пройнята загальнолюдськими ідеями гума
нізму й справедливості. Вона сповнена щирого спів
чуття до долі пригноблених народів, протестує проти крі
пацтва, деспотизму урядовців, військового насильства, 
релігійної нетолерантності, національної нерівності й не
виправданої погорди імператорських властей до пригноб
лених народів. її автор вважав, що будь-яке насильниць
ке чи тиранське правління ніколи не може бути міцним і 
довготривалим, оскільки не спирається на згоду та вза
ємні інтереси. Вустами Б. Хмельницького виголошувала
ся теза про те, що всі народи, котрі живуть в світі, завж
ди боронили й боронитимуть вічно життя своє, свободу і 
власність, і таке прагнення до свободи зумовлене самою 
Природою за велінням «Творця всіх і Господа»9.
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З усього сказаного неважко збагнути, що за умов за
непаду національно-державного життя в Україні на зла>- 
мі XVIII і XIX століть «Історія Русів», як і славетна 
«Енеїда» І. Котляревського, була ніби посланням Божим 
багатостраждальному українському народові, поклика
ним будити його національну свідомість, енергію, праг
нення до відродження державних традицій.

Як уже згадувалося, питання про авторство «Історії 
Русів» все ще залишається таємницею. Справа в тім, що 
знайдений у м. Гриневі рукопис не був підписаний. З пе
редмови до нього гложна було дійти висновку, ніби авто
ром був відомий культурний і громадський діяч архіє
пископ білоруський Григорій (у чернецтві Георгій) Ко- 
ниський 10. Саме під таким авторством О. Бодянський 
опублікував твір у 1846 р. Однак версія про авторство 
Г. Кониського незабаром була переконливо спростована 
М. Максимовичем та іншими істориками.

У наступні роки з’явився ряд інших версій. Деякі іс
торики (О. Лазаревський, В. Іконников, Д. Дорошенко, 
М. Горбань та ін.) припускали авторство Г. Полетики — 
відомого українського політичного діяча, представника 
давнього козацького роду, випускника Київської ака
демії.

У вступі до «Історії Русів» згадувалося ім’я «вче
ністю відомого і знатністю славного Депутата Шля
хетства Малоросійського пана Полетики*, якому його 
вчитель по Київській академії Георгій Кониський пере
дав «Літопис, або ж Історію цю» и. З інших джерел 
було відомо, що Г. Полетика працював над якоюсь істо
рією України. Але незабаром із свідчень сина Григорія 
Полетики, Василя, стало відомо, що батько не закінчив 
роботи над Історією, а тільки її накреслив. До того ж 
дослідники виявили, що суспільні та історичні погляди 
Г. Полетики відрізнялися від поглядів автора «Історії Ру
сів» 12.

Ведучи далі пошук розгадки таємниці, деякі дослід
ники (О. Лазаревський, В. Горленко, М. Драгоманов, 
А. Єршов) висловили припущення про авторство Василя 
Полетики, який, як було відомо, також збирав факти з 
української історії і писав чи збирався писати власну іс
торію, спираючись на матеріали, напрацьовані батьком. 
Проте й ця версія не витримала критики. Далеко не ос
таннім аргументом став той факт, що історичні погляди 
Василя Полетики були ідентичними до батькових, а ос
танні, як вже зазначалося, помітно розходилися з погля
дами «Історії Русів». З  цієї ж причини не одержали під
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твердження й версії М. Грушевського, Д. Майкова, 
Є. Онацького та деяких інших істориків про спільне ав
торство батька й сина Полетик.

Наступною була версія про авторство князя Олек
сандра Безбородька, в маєтку якого було знайдено руко
пис «Історії Русів». Цю думку вперше висловив і обгрун
тував у 20-х рр. нинішнього століття М. Слабченко 13„ а 
згодом підтримали П. Клепацький, А. Яковлів, М. Воз- 
няк. Історики наводили ряд вагомих, але все ж непрямих 
аргументів на догоду даному припущенню: листи О. Без
бородька до свого батька з проханням надіслати мате
ріали з історії України та висловленням наміру видати 
«повну Малоросійську історію», результати стилістично
го та фактологічного аналізу тексту «Історії Русів», які 
дозволяли припускати саме це авторство тощо. Але такі 
аргументи, зрозуміло, не могли ніякою мірою гаранту
вати вірогідність висловленої версії. До того ж вони не 
могли скільки-небудь переконливо протистояти контрар
гументам, суть яких полягала у тому, що О. Безбородь- 
ко, бувши високим сановником Російськой держави (ти
тулований князь, канцлер), належав до того прошарку 
освіченої української старшини, який схильний був збе
регти свій патріотизм у лояльних існуючому режимові 
рамках, а тому навряд чи міг бути автором такого дале
ко не лояльного твору, як «Історія Русів».

Були й інші версії. Зокрема, висловлювалися думки 
про можливе авторство князя М. Репіна (М. Драгома
нов), О. Лукашевича (М. Петровський), О. Лобисевича 
та ін .14. Проте, як і попередні, жодна з них не мала скіль
ки-небудь переконливих доказів. Єдине, що вдалося май
же напевно встановити у ході дослідження цієї проблеми, 
було те, що автор «Історії Русів» жив на Чернігівщині, 
швидше всього на Новгород Сіверщині, і, очевидно, на
лежав до Новгород-Сіверського патріотичного гуртка.

Цей гурток українських патріотів-автономістів, що не
мало прислужився справі українського національного 
відродження, виник в останній чверті XVIII ст. на терені 
Новгородсіверщини зовсім не випадково. Старе і тихе 
сотен не місто Новгород-Сіверський стало в цей час 
(1782— 1796 рр.) осередком великої території Північної 
Гетьманщини, губернським центром нового, Новгородсі- 
верського намісництва, до складу якого увійшли 11 пові
тів, розташованих на території найбільших і найкультур- 
ніших полків — Стародубівського, Ніжинського й Черні
гівського. При цьому в межах намісництва опинилися 
обидві колишні столиці гетьманської України: стара —
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Батурин і нова — Глухів з їхніми історичними традиція
ми й помітними тенденціями до відновлення гетьмансько
го державництва. Відкриття намісництва з його губерн
ськими установами, осередком дворянського «общества», 
кафедрою нової єпархії, Головним народним училищем 
(згодом гімназією) й духовною семінарією дуже пожва
вило громадське й культурне ждття старовинного кня
жого міста, перетворило на культурно-політичний центр 
усієї північної гетьманщини. Не дивно, що тут гуртували
ся українські політичні й культурні патріотичні сили того 
часу: Григорій Долинський, колишній лідер Ніжинського 
й Батуринського шляхетства (1767 р.); Павло Коропчев- 
ський, причетний до повстання пікінеріз у 60-х роках; 
Іван Халанський, директор цовгородсіве^ського Голов
ного народного училища, а згодом гімназій автор проек
ту 1802—1803 рр. про заснування університету в Новго- 
род-Сіверському; Михайло Марков, відомий дослідник 
чернігівської старовини; Андрій Рачинський, таланови
тий композитор і музикант; Володимир Сокальський, ос
танній архімандрит Запорізької Січі: ігумен Вартам Ши- 
шацький, відомий вчений-богослов, прихильник автоке
фалії української Церкви; священник Андрій Пригара, 
автор «Особаго или Топографического Описання города 
губернскаго Навгород Сиверскаго» (1786 р.); архіманд
рит Мелхиседек Значко-Яворський, колишній ігумен Мот- 
ронинського монастиря, палкий оборонец^ національних 
прав українського народу; згадані вже Григорій Полети- 
ка та Опанас Лобисевич (один з лідерів гуртка) та інші, 
здебільшого вихованці Київської академії й іноземних 
університетів. Разом із своїми родичами, сусідами, това
ришами, друзями, пов’язаними з Новгород-Сіверським 
службовими, родинними та іншими справами, вони тво
рили місцеву громадську думку, яскраво забарвлювали 
культурне оточення. З діяльністю цього гуртка дослідни
ки пов’язують відому місію В. Капніста до Берліна 1791 р. 
й ряд інших патріотичних ініціатив і практичних справ на 
ниві національно-державного й культурного відродження 
України.

І ось серед низки ймовірних авторів «Історії Русів» 
з’являється ім’я члена Новгород-Сіверського патріотич
ного гуртка Архипа Худорби (Худорбія).

Хто ж був Архип Худорба і чим його постать привер
нула увагу дослідників?

Це ім’я ще донедавна було незнайоме широкому за
галу читачів, та й небагато фахівців-істориків, хто міг 
би повідомити хоч скільки-небудь докладаі відомості про
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дану історичну постать. Дивуватися немає чому. Адже 
творча спадщина цього передвісника українського націо
нального відродження до нас не дійшла (або, принаймні, 
ще не відома). До того ж впродовж останніх двох століть 
не лише в офіційній історіографії, але й значною мірою в 
національно-патріотичній літературі побутувало (та й 
сьогодні ще зустрічається) переважно огульно-негативне 
ставлення до старої української аристократії, що до неї 
належав і Худорба, як до «пристосуванців», «зрадників» 
української справи і свого народу.

Однак факти знову й знову переконують, що не лише 
серед української інтелігенції, яка ще з кінця XIX — по
чатку XX ст. взяла ініціативу й основну працю націо
нального відродження в свої руки, але й серед старої ук
раїнської аристократії було немало щирих патріотів своєї 
пошматованої й пригнобленої сусідніми державами-ім- 
періями Батьківщини. Серію історичних портретів таких 
представників «старої України» опублікував у 1959 р. в 
мюнхенському видавництві діаспори «Дніпрова хвиля» 
відомий історик О. Оглоблін. І серед них — короткий на
рис про Архипа Худорбу з вельми цікавими, навіть дещо 
інтригуючими даними про цю особу 15.

Власне поштовхом до зацікавлення історіографів по
статтю Худорби стало виявлення в архіві листа декаб
риста О. Ф. фон-дер-Брігена з села Понурівки Староду- 
бівського повіту (там знаходився маєток його тестя 
М. П. Миклашевського) до К. Ф. Рилєєва від 21 жовтня 
1825 р., в якому є такі слова: «Я буду докладати старань 
доставляти Вам наскільки можливо матеріали з Малоро
сійської історії; я маю на увазі одержати таку історію, 
писану сучасником Кониського Худорбою; вона невідо
ма, бо один лише примірник її існує в домі, в якому меш
кав Худорба. Ця історія цінується тут нарівні з історією 
Кониського: ставлять їй тільки за ваду, що вона дуже 
вільно і супроти нашого уряду писана. Одержавши її, я 
накажу зробити з неї два списки: один для Вас, а другий 
для себе» 16.

Отже, автор листа згадував Худорбу як «сучасника 
Кониського», автора загадкової «Історії Малоросії», що 
цінувалася в національно-патріотичних колах Новгород- 
сіверщини «нарівні з історією Кониського». Така сенса
ційна згадка спонукала дослідників (О. Лазаревського, 
О. Оглобліна, В. Шевчука та ін.) до пошуку скільки-не
будь детальної інформації про цю особу. Вдалося вста
новити, що Архип Худорба виходець із старого козацько
го (згодом дворянського) роду Худорбіїв на Новгородсі-
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верщині. За свідченням складачів Худорбіївської генеа
логії (кінець XVIII ст.), цей рід виводив себе від Михай
ла Кіндратовича Худорбія, «знатного військового това
риша». Важко сказати, наскільки «знатним» був Михай
ло Худорбій (ніяких свідчень з цього приводу не виявле
но), але його нащадки, судячи з документів, зовсім не 
належали до військової знаті. Адже в документах Старо- 
дубівського полку, датованих 1723 роком, зазначається, 
що записаний у селі Комані козак Павло Худорба і його 
сини Семен та Василь «в одному дворі й хаті живуть і з 
батьківського грунту служать». А в актах Рум’янцевсь- 
кої ревізії 1767 р. Худорби з села Комані записані як ко- 
заки-підпомощники і7.

Одним з роду Худорбіїв в актах цієї ж ревізії записа
ний «здавна козак» Михайло Омеляненків Худорба, 
«уродженець того села», віком 50 років. Це був батько 
Архипа, Михайло Васильович Худорба (син згаданого ко- 
зака-підпомощника Василя Худорби), названий уклада
чами ревізійного акту Омеляненком мабуть, через те, що 
був одружений з Тетяною Гнатівною, донькою команьсь- 
кого козака і курінного отамана Гната Васильовича Оме- 
ляненка. Крім Архипа, в сім’ї Михайла Васильовича було 
ще три сини: Опанас, Володимир і Федір та три доньки: 
Пелагія, Агафія й Меланія.

Опанас був у чині корнета, Володимир — значкового 
товариша; про Федора, Пелагію, Агафію й Меланію відо
мостей не збереглося.

Архип Михайлович Худорба народився між 1748 і 
1752 роками. Ще в зовсім молодому віці (за одними да
ними— у 1759 році, за іншими — у 1763 р.) вступив на 
службу канцеляристам у сотенну Новгородську канцеля
рію. А вже в 1767 р. в актах згаданої Румянцевської реві
зії зустрічаємо згадку про нього як про «атестованого в 
сотенні новгородські старшини». Через два роки він у 
чині сотенного осавула вирушив разом із своєю сотнею 
в турецький похід і протягом 1769—1773 рр. брав участь 
у бойових діях Другої російської армії «при розоренні 
містечка Дубоссари, при облозі міста Бендер, при взятті 
його й Перекопської лінії, й міста Перекопа, Кефи і всьо
го Кримського півострова» 18-

Очевидно, молодий сотенний старшина звернув на 
себе увагу немалими здібностями, бо, не зважаючи на 
просте походження (з рядового козацтва), швидко про
сувався по службовій ієрархії. У 1773 р. ще під час по
ходу його призначено сотенним отаманом, а в червні 
1777 р. після повернення з війни одержує посаду сотника
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Шептаківського. У серпні 1783 р. А. Худорба дістав чин 
бунчукового товариша. Через два роки — він вже се- 
кунд-майор Стародубівського карабінерського полку, ра
зом з яким взяв участь у турецьких походах О. Суворова 
1789—1791 рр. У 1790 р. А. Худорба згадується в чині 
прем’єр-майора. Цей чин давав йому право на одержан
ня російського дворянства, що й було визнано за Худор- 
біями Герольдією в 1799 році. Рід Худорбіїв внесено до 
шостої частини «Дворянської Родословної Книги» («дав
нє дворянство»). Визначено герб цього дворянського 
роду.

Точна дата смерті А. Худорби невідома; дослідники 
припускають, що він покинув світ десь у першому деся
тилітті XIX ст. Так само відсутні будь-які дані про пря
мих нащадків А. Худорби (очевидно, він не був одруже
ний), хоч рід Худорбіїв був відомий на Новгородсівер- 
щині в XIX і на початку XX століть.

І ось тепер про найголовніше: що ж дає підстави при
пускати ймовірність причетності А. Худорби до написан
ня «Історії Русів»?

Перше, це згадка в цитованому вже листі О. Ф. фон- 
дер-Брігена таємничої «Історії Малоросії» «сучасника 
Кониського» Худорби, яка була «дуже вільно й супроти 
нашого уряду писана» й цінувалася на Новгородсіверщи 
ні нарівні з «Історією Кониського». Ми вже зазначали, 
що доля цього рукопису досі невідома (так само, як неві
дома й доля автографа «Історії Русів»), проте відомі на 
сьогодні факти свідчать, що він був написаний приблиз 
но в один час з «Історією Кониського» й автор належав 
до того ж самого Новгородсіверського патріотичного 
гуртка, з якого вийшла й «Історія Русів». До речі, ко
мандиром Стародубівського карабінерського полку, в 
якому служив А. Худорба, був у цей час (1789— 1792 рр.) 
М. Миклашевський, від якого, дуже правдоподібно, 
О. Ф. фон-дер-Бріген, зять Миклашевського, довідався 
про існування рукопису «Історії Малоросії» Худорби.

Друге. На думку про причетність Архипа Худорби до 
появи на світ «Історії Русів» наводить явно виражена 
прихильність автора цього твору до історії роду Худор
біїв. У книзі неодноразово при описанні тих чи інших Іс
торичних подій згадуються представники цього роду, 
причому кожного разу автор не припускає нагоди, щоб 
вихвалити їхні заслуги, справжні чи вигадані. Приміром, 
опідаючи про часи Хмельниччини, «Історія Русів» нази
ває «Полковника охочекомонного» Кіндрата Худорбая 
(реальну чи вигадану особу), котрого Б. Хмельницький
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відрядив у травні 1648 р. разом з генеральним хорунжим 
Буйносом і полковником Яково м Гладким на чолі козаць
кої команди у Полісся із завданням «виганяти і винищу
вати Поляків і Жидів, де вони ними знайдені будуть, а 
паче стежити за рухом військ Польських і Литовських 
усередині їхніх земель і їх відбивати при границях, а йо
му давати про те знати для підмоги». Цей загін був роз
битий поблизу Городні військами князя Литовського 
Радзивіла, при чому Буйніс, Гладкий і полковий осавул 
Подобай загинули, але полковнику Худорбаю вдалося 
вивести частину козацького війська з оточення. З ’єднав
шись на Гомельщині з козацьким загоном під командою 
генерального осавула Родака, він повернувся назад до 
Городні, і несподіваним ударом вщент розгромив табір 
князя Радзивіла 19. Вдруге полковник Худорбай таким 
же чином рятує частину козацьких військ від загибелі під 
час несподіваного нападу кримського хана Менглі-Гірея 
на корпус наказного гетьмана Якова Томила поблизу Са
мари у жовтні 1655 р. Козацьке військо зазнало в. цьому 
бою поразки і сам наказний гетьман був убитий, але час
тина козаків «під орудою полковника Худорбая, заховав
шись в луг Дніпровський, в його очерет та чагарі, одби- 
вались в них до ночі, а вночі, переправившись на очеретя
них пучках, або в’язках, через ріку Дніпро, перейшли на 
Уманщину і приєднались до військ Козацьких» 20.

Втретє Худорбай згадується в книзі вл{е як полков
ник уманський, якого гетьман Юрій Хмельницький відря
див навесні 1660 р. разом з полковником переяславським 
Цюцюрою, на чолі козацького корпусу із завданням «ви
гнати з Малоросії Поляків, од Виговського наведених». 
Виконуючи це розпорядження, козаки, «перейшовши міс
та Ніжин, Новгород-Сіверський, Стародуб, Чернігів, Київ 
з їх околицями, повиганяли з них усі Польські війська, 
що мали по містах залоги і квартирували по селах; а ті з 
них, що чинили спротив й підносили зброю на оборону, 
вибиті дощенту, і здобуто в них п’ятнадцять прапорів, 
тридцять сім гармат і багато іншого риштунку військово
го, що все відіслано до міста Ніжина й віддано Гетьмано
ві, який там пребував» 21.

У іншому місці книги згадується ще один представ
ник роду Худорбіїв — новгородсіверський хорунжий Пав
ло Худорбай. У 1708 р. під час російсько-шведської війни 
він за завданням новгородського сотника Лукіяна Жу
равки повідомив царя Петра І в с. Погребках про бажан
ня козаків здати йому Новгород-Сіверський (цей вчинок 
розцінюється автором «Історії Русіз» як позитивний) 22.
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Така непропорційно велика увага «Історії Русів» до 
роду Худорбіїв — одного з старих козацьких родів, що їх 
немало було в той час на Новгородсіверщині й поза її 
межами,— не може не впадати у вічі. Щоправда, тут ве
лике значення мав той факт, що якраз у ці часи (1799 р.) 
малопримітний козацький рід Худорбіїв дістав права ро
сійського дворянства, але ж хіба мало козацько-старшин
ських родин Новгородсіверщини (та й не тільки Новго- 
родсіверщини) добивались і нерідко здобували в той час 
такі права?

Третє. Звертає на себе увагу добре, часом до дріб
ниць знання автором «Історії Русів» півдня України, 
особливо його правобережної частини. Описуючи козаць
кі походи проти Криму й Туреччини (XVI—XVII ст.) й 
подаючи про них здебільшого фантастичні відомості, кни
га разом з тим навдивовижу реалістично змальовує міс
цевість, на якій нібито відбувалися ці (вигадані чи ре
альні) події, особливо коли йдеться про Кримсько-Пере- 
копський театр воєнних дій. Ось які географічно-топогра
фічні подробиці містить опис кримського походу гетьма
на Федора Богдана навесні 1577 року: «Нарешті дійшло 
до головної баталії, до якої Гетьман, передбачивши її за
здалегідь, приготувався, і повернувши від Лиману Дні
провського на Орську, або Перекопську, лінію, був ата
кований поміж Кінбурнськими кучугурами і кам’яним 
Дарієвим мостом... Гетьман, зауваживши, що Татари, 
відступаючи до лінії, розтяглися з двох сторін мосту, що 
з’єднував косу Кінбурнську з Перекопським степом, ру
шив до мосту і гирла затоки і, відтявши значну долю 
Татар од їхніх полчищ, випустив на них кінний резерв, 
підкріплений одною батавою, котрі, пригнавши Татар до 
затоки, всіх там перебили і перетопили, а ті, котрі зоста
лися на другому боці, скільки не поривалися допомогти 
відрізаним, зовсім не мали в тому успіху... Війська ко
зацькі прийшли до лінії без перешкод, і Гетьман, помір
кувавши, що брати її штурмом — діло довге  ̂ і не без 
втрат, переправив значну частину кінноти вночі через 
гниле море, або Сиваш, бродом і плавом, а вона, дійшов
ши з того боку до перших воріт на лінії, відбила їх і 
впустила всю армію, котра, напавши на місто Ор, що на
зивалося Перекопом, здобула його штурмом... Від Пере
копу армія продовжувала свій похід бойовими лавами 
до міста Кефи і, заставши його обложеним з моря та з 
гір Запорозькими козаками, вчинила з ними генеральний 
приступ... А як повернули війська обходити Кефські гори, 
щоб напасти на Бахчисарай чи Козлов, то коло річки
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Салгір зустріли їх ханські посланці...» 23. А ось опис 
кримського походу Російської армії 1735 року: тут згад
ки і про «пусте городище, зване Кам’яний Затон», і по 
«так звану Чорну Долину, або Черкес-Долину, яка й Гай- 
ман-Долиною зветься і має лише водяні копані серед 
степів безводних», і про «ту подібну до півмісяця заку
тану, що поміж фортецею та Сивашем» і про інші анало
гічного характеру подробиці24.

Зрозуміло, що так достеменно, в подробицях описати 
театр уявних чи реальних бойових дій навряд чи могла 
людина, яка сама не була учасником військових походів 
(хай і в більш пізній час) у цих місцях. І тут приходять 
на згадку цитовані вже рядки з біографії Архипа Худор
би: брав участь «у справах проти ворогів у II армії 769, 
770, 771, 772 і 773 років, при розоренні містечка Дубосса- 
ри, при облозі міста Бендер, при взятті його й Перекоп- 
ської лінії, й міста Перекопа, Кефи і всього Кримського 
півострова».

Виходячи з наведених та інших міркувань, сучасні 
дослідники цієї проблеми (О. Оглоблін, В. Шевчук) дійш
ли, як видається, цілком логічного припущення: Архип 
Худорба ймовірно був або безпосереднім автором «Істо
рії Русів», або ж його таємнича «Історія Малоросії» ста
ла одним із джерел при написанні цього визначного тво- 
РУ-

Але як би там не було, постать Архипа Худорби з 
повним правом має зайняти гідне місце в галереї порт
ретів видатних представників української нації, які стоя
ли біля витоків її духовного, а згодом і політико-держав- 
ного відродження після важкого періоду руїни й занепа
ду національного життя. Відомі на сьогодні скупі, та все 
ж промовисті дані про А. Худорбу та його сподвижників 
з Новгород-Сіверського патріотичного гуртка, який був 
найбільш ймовірним середовищем народження «Історії 
Русів»,— зайві свідчення того, що процес розвитку нації
і національної державності, принаймні у сфері націо
нальної суспільної думки, суспільної свідомості й націо
нального духу, не припинявся навіть у найскладніші, най
тяжчі періоди української історії.
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