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Дмитро Гордієнко

“ІСТОРІЯ РУСІВ” В ОСМИСЛЕННІ БОРИСА КРУПНИЦЬКОГО

Борис Крупницький займає одне з ключових місць в українській
історіографії ХХ ст. Він увійшов в історичну науку як один з провідних
фахівців з історії та культури України ранньомодерної доби. Такий вибір
тематики і періоду певною мірою був випадковим і зумовлений впливом
його вчителя – Дмитра Дорошенка. Будучи студентом Берлінського уні-
верситету, прагнучи продовжити студії над українською історією, перед
молодим науковцем постала дилема вибору теми, яка була б прийнятною
для німецької історіографії і водночас була пов’язаною з Україною. Від-
так, за порадою Д. Дорошенка, темою дисертації Б. Крупницького і стала
постать німецького дослідника України та українського козацтва Йоганна
Християна Енґеля (1770–1814), що була успішно захищена на філософ-
ському факультеті Берлінського університету 25 червня 1929 р., за фор-
мального керівництва відомого Отто Геча1.

Власне Енґель та загальне зацікавлення дослідника питаннями ук-
раїнської історіографії у повоєнний період спонукали Б. Крупницького
звернутись і до осмислення української суспільно-політичної думки
XVIII ст.2, де першорядне місце займає “Історія Русів”. Таким першим до-
слідженням стала стаття Б. Крупницького “«Історія України й українських
козаків» Й.-Х. Енґеля та «Історія Русів»”, опублікована в паризькій “Ук-
раїні” (ч. 3 за 1950 р.), що була згодом перевидана у посмертній збірці “Іс-
торіознавчі проблеми історії України” (Мюнхен 1959)3. Паралельно, у тому
ж 1950 р. у часописі “Українські вісті” (Новий Ульм, 1950, ч. 3–4) історик
публікує статтю “До світогляду «Історії Русов»”4. Проте “Історія Русів”
фігурує і в інших працях Б. Крупницького, спеціально їй не присвячених.

На сьогодні українська історіографія “Історії Русів” була ретельно
проаналізована О. Оглоблином, В. Кравченком та Я. Мишаничем, проте,
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1 Johann Christian von Engel und die Geschichte der Ukraine: Inaugural-Dissertation zur Er-
langung der Doktorwürde… Tag der mündlichen Prüfung: 25.VI.1929, Tag der Promotion:
19.V.1931, Berlin 1931, 53 S.
2 Аналіз дискусії щодо часу написання твору див.: О. Оглоблин, [Передмова], Історія Русів,
ред. і вст. стаття О. Оглоблина; пер. Вяч. Давиденка, Нью Йорк (Вісник) 1956, с. VIII–IX.
3 Б. Крупницький, Історіознавчі проблеми історії України (збірник статтей), Мюнхен
(Український Вільний Університет) 1959, с. 77–87.
4 Так само перевидана у збірці: Б. Крупницький, Історіознавчі проблеми історії України..,
с. 70–77. – Далі поклики за цим виданням.



дослідження Б. Крупницького лише згадані і не піддані жодному аналізу5.
Прикметно, що в багатьох інших, навіть монографічних та дисертаційних
дослідженнях, присвячених цій видатній українській пам’ятці, праці вче-
ного не фігурують6. З біографічних досліджень, присвячених Б. Крупниць-
кому, його науковий спадок з “Історії Русів” згадано уже в першій ґрун-
товній біографії, підготовленій колегою і близькою подругою останніх років
життя Н. Полонською-Василенко7. Згадується цей доробок і в біографічній
замітці О. Оглоблина8, опублікованій як вступна стаття до мюнхенського
видання 1956 р. монографії Б. Крупницького “Гетьман Пилип Орлик”. Ком-
паративістський аспект цих досліджень вченого згадано і в працях сучас-
ного українського історика О. Яся9. Окрім того, Н. Полонська-Василенко,
інформуючи митрополита Іларіона (Огієнка) в листі від 30 грудня 1956 р.
про написання згаданої статті про “милого Крупницького”, згадує й підго-
товлену нею велику статтю про “Історію Русів”, відмітивши, що 

“ми з Вами погоджуємось в великому значенні її для виховання на-
ціонально-свідомих українців, але багато в чому розходимось.

Несподіванка для мене – повне нерозуміння цього твору тепер,
на еміграції! Люди наче забули всі ті умови, за яких її було написано
й надруковано! Забули, що то «езопова мова», яку так добре розу-
міли наші діди та батьки. Як приклад повного нерозуміння твору
треба прочитати рецензію О. Наріжного.

Чому б Вам не видати «Іст[орію] Рус[ів]» науково? З приміт-
ками, коментарями. Очевидно, Ви маєте рукопис? Це другий на емі-
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5 О. Оглоблин, [Передмова], с. ХVII; Я. Мишанич, “Історія русів”: історіографія, про-
блематика, поетика, К. (Обереги) 1999, с. 81–82; В. Кравченко, Україна, імперія, Росія.
Вибрані статті з модерної історії та історіографії, К. (Критика) 2011, с. 311. При
цьому В. Кравченко, згадує лише ім’я Б. Крупницького як одного з авторів пропущених
О. Мішуковим праць, присвячених “Історії Русів”. Проте, варто наголосити, що і сам
В. Кравченко у своїй монографії “Поема Вольного народу. «Історія Русів» та її місце в
українській історіграфії” (Х., 1996) ігнорує науковий доробок Б. Крупницького.
6 Див.: О.В. Мішуков, “Історія Русів” у контексті доби – першої половини XIX сторіччя, К.
1997; О.В. Мішуков, Філологія. Історія. Культура. Зб. наук. праць: У 2 т., К. (Парламетське
вид-во) 2002, т. 1: “Історія русів” у європейському контексті. Вид. друге, допов. і перероб.;
О.В. Мішуков, “Історія Русів” у європейському контексті: дис. ... д-ра філол. н., Херсон
1999; О.С. Бердник, “Історія Русів” як метатекст: дис. ... к. філол. н., Донецьк 2001 та ін.
7 Н. Полонська-Василенко, Професор д-р Борис Дмитрович Крупницький, його життя
і наукова праця (1894–1956) [в:] Б. Крупницький, Українська історична наука під совє-
тами, Мюнхен 1957, с. XIX.
8 О. Оглоблин, Борис Крупницький (1894–1956) [в:] Б. Крупницький, Гетьман Пилип Орлик
(1672–1742), його життя і доля, вст. ст. О. Оглоблина, Мюнхен (Дніпрова Хвиля) 1956, с. 7.
9 О. Ясь, Борис Крупницький, Історіографічні дослідження в Україні, вип. 12 (К. 2003)
411; О.В. Ясь, Борис Крупницький (До 110-річчя від дня народження), УІЖ 5 (2004) 38.



грації – один має Феденков. Звичайно, для наукового видання треба
мати кілька примірників, щоб перевести перевірку тексту. По суті,
це мусіло б бути завданням Академії Наук. Я, особисто, дуже вдячна
Вовчукові за те, що він видав «Іст[орію] Рус[ів]», наш примірник –
друкований – залишився у Києві. Мою попередню думку, що автор
Гр[игорій] Полетика, тепер спростовано: текст значно молодший”10.

І далі Н. Полонська-Василенко додає: “Я з інтересом стежу за дослідами
Оглоблина, його «мікроаналізою» тексту”11. Власне, саме за редакцією та
вступною статтею О. Оглоблина й був виданий український переклад “Іс-
торії Русів” в еміграції (Нью Йорк 1956), на який відгукнувся Б. Крупниць-
кий у приватному листі від 14 березня 1956 р. до Н. Полонської-Василенко,
зазначивши, що “проф. Оглоблин направду доконав добре діло і прислу-
жився нашим історикам, видавши «Історію Русів» в українському пере-
кладі”12. Прикметно, що через близьку дружбу Б. Крупницького, О. Оглоб-
лина та Н. Полонську-Василенку в емігрантських колах жартома називали
“трьома мушкетерами”13. І саме Б. Крупницький чітко виступив на захист
О. Оглоблина, коли той піддався цькуванню у низці емігрантських видань14.

Звертаючись до осмислення Б. Крупницьким пам’ятки, насамперед
варто згадати, що вже до нього “Історія Русів” неодноразово була предметом
аналізу і дослідження в українській історіографії. Її політичний, власне па-
тріотичний і самостійницький характер зумовив і пильну увагу до пам’ятки
української емігрантської історіографії. Так, Д. Дорошенко у своєму курсі
української історіографії наголошував, що “Історія Русів”, це “одна з уваж-
ніших пам’яток української політичної думки кінця XVIII віку” і хоча вона
“мало прислужилася науковому дослідженню українського минулого, але
допомогла пробудженню національної думки”15. Прикметно, що Б. Круп-
ницький, який до кінця життя зберіг пієтет до постаті й праць свого настав-
ника Д. Дорошенка, у загальній оцінці “Історії Русів” розходиться в погля-
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10 Листи громадський діячів, представників української науки, культури і церкви до Івана Огі-
єнка (Митрополита Іларіона). 1910–1969, К. (Вид-во імені Олени Теліги) 2011, с. 443–444.
11 Ibid., с. 444.
12 Н. Полонська-Василенко, Професор д-р Борис Дмитрович Крупницький.., с. ХIX.
13 Н. Полонська-Василенко, Професор д-р Борис Дмитрович Крупницький.., с. XXXII,
прим. 18; О. Ясь, Борис Крупницький, c. 432;  О.В. Ясь, Борис Крупницький (До 110-річчя
від дня народження), УІЖ 6 (2004) 90.
14 Н. Полонська-Василенко, Професор д-р Борис Дмитрович Крупницький.., с. IX; О. Ясь,
Борис Крупницький, c. 431–432; О.В. Ясь, Борис Крупницький (До 110-річчя від дня на-
родження), n. 6, c. 90.
15 Д.І. Дорошенко, Огляд української історіографії. Державна школа: Історія, політо-
логія, право, К. (Вид. “Українознавство”) 1996, с. 47, 51. Див. також: Д. Дорошенко, “Іс-
торія Русов” як пам’ятка української політичної думки другої половини XVIII століття,
Хліборобська Україна, кн. 3 (Відень 1921) 183–190.



дах зі своїм учителем і пристає до думки І. Борщака. Дослідник піддає сум-
ніву домку Дорошенка, що пам’ятка є твором українського вільнодумця16:
“«Історія Русів» дише не стільки вольнодумним, скільки раціоналістичним
духом свого віку. Так ставиться до справи і Борщак в своїй новій монографії
про «Істрію Русів», яка вийшла французькою мовою під назвою «Le legende
historique de l’Ukraine – Istoria Rysov» (Paris 1949)”17.

Щодо власних праць Б. Крупницького, одразу варто зазначити, що
дослідника не цікавить питання авторства “Історії Русів”. Очевидно, осо-
бисто він повністю сприйняв концепцію Д. Дорошенка18, який, у свою
чергу, віддав перевагу концепції О. Лазаревського, за яким автором “Історії
Русів” був Георгій Полетика19. Таким чином, Б. Крупницький навіть не на-
водить відповідних історіографічних гіпотез. Як було зазначено, інтерес до
“Історії Русів” у вченого пов’язаний з постаттю Йоганна Християна фон
Енґеля, з “Історією України й українських козаків” якого і порівнюється
“Історія Русів” з точки зору української історіографії. Більш того, україн-
ський історик навіть припускає можливість впливу праці Енґеля на “Історію
Русів”, поруч з беззаперечним впливом “Історії шведського короля Кар-
ла XII” Вольтера20. Вплив останнього на автора “Історії Русів” був ретельно
проаналізований К. Крупницьким у дослідженні “Baiträge zur Ideologie der
Geschichte der Reussen («Istoria Rusov»)” (Берлін 1945), майже цілий наклад
якого, проте, “загинув під час військової завірюхи”21.

Праця ж Енґеля, з якою порівнюється “Історія Русів”, – “Історія
України та українських козаків” (“Geschichte der Ukraine und der ukraini-
schen Kosaken”), що вийшла в Галле 1796 р., вважається “вершиною за-
хідноєвропейської україніки XVIII ст. в галузі історіографії”22. Б. Круп-
ницький чітко наголошує, що Енґель “був раціоналіст не тільки світо-
глядний, але й майстер раціоналістичної історичної методи. Його зацікав-
лення Україною мало теоретичний характер; він підходив до неї через
австрійсько-мадярські проблеми, що й були для нього життєвими питан-
нями. Про Україну він судив здалека, й українські відносини були для
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16 Д. Дорошенко, “Історія Русов” як пам’ятка української політичної думки.., c. 184.
17 Б. Крупницький, Історіознавчі проблеми історії України.., с. 70.
18 Принаймні так можна припустити з його спогадів про курс історіографії Д. Дорошенка:
“Дуже сильно була в нім заступлена історіографія козацької доби…, наукова суперечка
про авторство Самовидця або «Історії Русів»”: Б. Крупницький, Зі спогадів історика,
упоряд. Д. Гордієнко, К. 2017, с. 46.
19 Д.І. Дорошенко, Огляд української історіографії, с. 49–50.
20 Б. Крупницький, Історіознавчі проблеми історії України.., с. 70–71.
21 Ibid., с. 71.
22 Д.С. Наливайко, Україна очима Заходу, вид. друге, допов., К. (Грамота) 2008, с. 475.



нього чужі. Але це він дав – і в цьому його заслуга – першу систематичну
історію України, написану за дуже значною літературою й джерелами”23. 

Подібно й
“Автор «Історії Русів», не дивлячись на весь зв’язок з минулим, ста-

рим, безперечно, належить до зовсім іншого світу, ніж його поперед-
ними, Граб’янка чи Величко, які діяли в дусі бароккової доби і писали
свої хроніки без великих претензій на гостроту розуму, але з правдивим
християнським почуттям і побожністю, спираючись на античні ідеали
і висловлюючися високим, урочистим стилем…

Передовсім треба підкреслити, що «Історія Русів» є продуктом раціо-
налістичної ідеології її автора. Тут ми маємо до діла не з кількома випад-
ково висловленими раціоналістичними думками. Перед нами система
раціоналістичних ідей такого роду, коли ми можемо спокійно назвати на-
становлення автора, як типово раціоналістично-просвітницьке”24.

Відтак, як ідеолога-раціоналіста, що висловлював свій світогляд у
загальних сентенціях і характеристиках, автора “Історії Русів” “зовсім
не цікавили методологічно-історичні проблеми. Це не був учений. Його
метода була метода дипломата і публіциста, що використовував історичні
події лише як засіб для висловлення своїх ідей”25. Б. Крупницький наго-
лошує, що для автора “Історії Русів” міродайною ідеєю є ідея держав-
ності і незалежності України, коли навіть у литовсько-польську добу
Україна проголошується незалежною державою, а український народ є
“одною з трьох незалежних і рівноправних націй (польської, литовської
і української) з трьома рівноправними «гетьманами» на чолі, але, зви-
чайно, під одним королем”26.

У той же час, автор “Історії Русів” зовні постає і як цілком лояльна
особа до російського окупанта. Всі опозиційні думки, як слідом за Д. До-
рошенком27 показує й Б. Крупницький, він вкладає в уста відомих істо-
ричних персонажів – Б. Хмельницького, І. Мазепи і навіть кримського
хана28 – прийом, що буде активно використовуватись совєтським полі-
тичним анекдотом.
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23 Б. Крупницький, “Історія України й українських козаків” Й.-Х. Енґеля та “Історія
Русів”, Україна. Українознавство і французьке культурне життя, ч. 3 (Париж 1950) 162.
24 Б. Крупницький, Історіознавчі проблеми історії України.., с. 70.
25 Б. Крупницький, “Історія України й українських козаків” Й.-Х. Енґеля та “Історія
Русів”, с. 162.
26 Ibid.
27 Д.І. Дорошенко, Огляд української історіографії, с. 52.
28 Б. Крупницький, “Історія України й українських козаків” Й.-Х. Енґеля та “Історія
Русів”, c. 162–163.



Звертаючись же до історіософських питань – українського історич-
ного процесу, Б. Крупницький віддає перевагу автору “Історії Русів”. Так,
для Енґеля, історія України невіддільна від історії козаків. Докозацький
період Енґель віддає росіянам, у чому чітко помітний вплив його учителя
Шлецера – відомого слуги російського самодержавства. Проте, в іншій
своїй праці Б. Крупницький приходить до висновку, що такий погляд на
історію Україні і Росії загалом був притаманний німецькій історіографії
XVIII ст.29 Тому й на думку австрійського історика, немає значної націо-
нальної різниці між українцями та росіянами, є лише різниця соціальна
та політична. Власне козаки, що є в центрі уваги Енґеля, “зуміли поста-
вити на ноги мілітарно-спартанську республіку з виборним гетьманом
на чолі, з загальним народнім зібранням, з простим патріархальним, але
свободолюбивим судом”30. Відтак саме форми козацької державності є
ідеалом для Енґеля, і він “бере на себе завдання боронити свободолюб-
ний український народ і його свободолюбні демократичні інституції; він
рішуче відкидає претензії й зазіхання Польщі й Москви на цю Україну,
що прагне до свободи”31.

Натомість автор “Історії Русів”, ставлячи у центр свого твору ідею
української державності, поєднує нею усі періоди української історії.
Тому, вихідним пунктом історії України для нього є не козаки, а Київська
Русь, яка подається як перший період української державності, на чому
наголошує й О. Оглоблин32. На підтвердження такого висновку, Б. Круп-
ницький цитує “Історію Русів”, де автор вкладає в уста Івана Мазепи
власну думку, виходячи з власних політичних переконань: “Ибо извѣстно,
что прежде мы то, что теперь Московцы: правительство, первенство и
самое названіе Руси отъ насъ къ нимъ перешли”33. І в дальші періоди, як
показує Б. Крупницький, автор “Історії Русів” уважав український народ
державним і незалежним. Для нього важливо наголосити на добровіль-
ності входження України в ті чи ті політичні утворення. Таким же віль-
ним автор “Історії Русів” вважає і з’єднання України з Москвою, яка, до
того ж, має визнавати і всі вольності та привілеї українців, надані вели-
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29 Б. Крупницький, Німеччина й Україна в XVIII стол. (Міллєр, Шлєцер, Енгель, Гаммер-
дорфер, Вагнер, Шпітлєр), Україна. Українознавство і французьке культурне життя,
ч. 10 (Париж 1953) 843–849. Див. також: Д.С. Наливайко, Op. cit., с. 478.
30 Б. Крупницький, “Історія України й українських козаків” Й.-Х. Енґеля та “Історія
Русів”, c. 163.
31 Ibid., c. 163.
32 О. Оглоблин, [Передмова], с. ХХIII.
33 Б. Крупницький, “Історія України й українських козаків” Й.-Х. Енґеля та “Історія
Русів”, c. 163.



кими князями литовськими та польськими королями. Тим самим, як на-
голошує Б. Крупницький, “автор хоче обґрунтувати поняття українського
народу, як вільної, свобідної нації не тільки назовні, а й з внутрішнього
боку. Тому він особливо підкреслює засаду вільних виборів влади – стар-
шини з головою держави на чолі, бо вільна нація посідає право вибирати
власних урядових чинників”34. При цьому автор “Історії Русів” поширює
виборність влади на весь період української історії. Так, він конструює
виборність князя в період Київської середньовічної держави, коли ніби
то князі були обрані в одній особі на всю династію. Відповідно козацькі
гетьмани у його концепції є прямими наступниками київських князів з
династії Володимира. Козацькі гетьмани послідовно відстоюють вибор-
ність гетьманського уряду, і навіть Богдан Хмельницький відкидає ди-
настичну ідею задля збереження засади виборності, більш відповідної
правам і звичаям українського народу. Відтак, Б. Крупницький, слідом за
А. Яковлевим35, проголошує автора “Історії Русів” переконаним респуб-
ліканцем, однак таким, який, на відміну від республіканця Енґеля, не є
демократом36, а є прихильником аристократичної засади37.

Таким чином, показавши різницю у світоглядах Енґеля та автора
“Історії Русів”, Б. Крупницький зупиняється на тих моментах, що об’єд-
нують обох авторів. Так, на думку дослідника, їх єднає ідея віротерпи-
мості, проте в умовах України обмежена православ’ям. Будучи людьми
свого часу, для них обох просвіченість і християнство щільно пов’язані,
коли, наприклад, автор “Історії Русів” намагався поєднати, дати синтез
християнства та раціоналізму, що, проте, наближує його “скорше до се-
редньоевропейської, ніж західньоевропейської раціоналістичної школи”38.
Такий охристиянений раціоналістичний світогляд автора “Історії Русів”,
на думку Б. Крупницького, загалом притаманний українському світогляду.

“Взагалі українці нерадо відходять від християнства, навіть коли
захоплюються ідеями досить чужими традиційному християнському
світогляду. Такі синтези між християнством і античністю (ев[ентуально]
ренесансом) ми знаходимо в українськім барокко, між християнством і
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34 Б. Крупницький, “Історія України й українських козаків” Й.-Х. Енґеля та “Історія
Русів”, c. 164.
35 А. Яковлів, До питання про автора “Історії Русів”, ЗНТШ, т. 154 (1937) 87.
36 Натомість О. Оглоблин, навпаки, уважає автора “Історії Русів” “переконаним демокра-
том”: О. Оглоблин, [Передмова], с. ХVIII.
37 Б. Крупницький, “Історія України й українських козаків” Й.-Х. Енґеля та “Історія
Русів”, c. 164–165.
38 Б. Крупницький, Історіознавчі проблеми історії України.., с. 75–76.



просвіченістю у нашого автора, між християнством і лібералізмом у ки-
рило-методіївців і т. д.”39

І за цим критерієм Б. Крупницький приходить до чіткого висновку,
“що ідеологія автора «Історії Русів» – українська ідеологія”40.

Природно, що протестанта Енґеля та православного автора “Історії
Русів” поєднувало несприйняття католицизму. Обидва автори різко не-
гативно виступають проти католицької експансії в Україні і вважають Бе-
рестейську унію “до певної міри поворотним пунктом в долі православного
українського й католицького польського народів”41. Відтак, обидва автори
повстання Косинського пов’язують з Берестейською унією – думка, яка до-
недавна була поширена в історіографії, хоча “в дійсності Косинський … з
унійними справами нічого спільного не мав”42. Проте цей сюжет, на думку
Б. Крупницького, в “Історії Русів” демонструє раціоналістичну ідею релігій-
ної толерантності доби Просвітництва43, що знову ж таки уводить україн-
ську пам’ятку в коло загальноєвропейської політичної думки кінця XVIII ст.
Об’єднує авторів і відстоювання прав України бути окремою і незалежною
країною, попри те, що Енґель більше переймається “свобідною становою
конституцією”, а автор “Історії Русів” – ідеєю “вільної нації”44.

Неоднозначно обидва автори оцінюють й постаті українських гетьма-
нів. Так, до Б. Хмельницького, Д. Многогрішного, Д. Апостола та П. По-
луботка як Енґель, так і автор “Історії Русів” ставляться позитивно, до
І. Виговського, І. Брюховецького та П. Дорошенка – обидва негативно,
що, очевидно, зумовлено використанням одних і тим самих джерел, на-
самперед т. зв. козацьких літописів45. Натомість в оцінках І. Скоропад-
ського та К. Розумовського автори розходяться. Енґель оцінює діяльність
І. Скоропадського негативно через сприяння останнім москалям, автор
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39 Б. Крупницький, Історіознавчі проблеми історії України.., с. 77.
40 Ibid.
41 Б. Крупницький, “Історія України й українських козаків” Й.-Х. Енґеля та “Історія
Русів”, c. 165.
42 Б. Крупницький, Історіознавчі проблеми історії України.., с. 74.
43 Ibid.
44 Б. Крупницький, “Історія України й українських козаків” Й.-Х. Енґеля та “Історія
Русів”, c. 165.
45 Пор.: В. Ребенок, Петро Дорошенко в науковій інтерпретації німецького історика
доби Просвітництва Йоганна-Християна фон Енгеля, Гетьман Петро Дорошенко та його
доба в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, приуроченої
до 350-ї річниці початку гетьманування Петра Дорошенка (16 жовтня 2015 р., м. Київ),
упоряд. Є. М. Луняк, Ніжин 2015, с. 268–269. На відміну від Б. Крупницького, В. Ребенок
убачає в Енґеля “неупереджене ставлення” (с. 265) до постаті Петра Дорошенка, хоча й
наголошує на впливі на німецького історика твору Самовидця та польської історіографії,
де образ гетьмана дійсно негативний.



же “Історії Русів” виявляє нейтральне ставлення. Щодо К. Розумовського –
навпаки, Енґель – більш позитивно, натомість автор “Історії Русів” – не-
гативно46. Така оцінка українських гетьманів автором “Історії Русів” зу-
мовлювалась його настановою, за якою володар оцінювався з точки зору
щастя його народу. При цьому, як зазначає Б. Крупницький, він викорис-
товує притаманну добі методику однобічної характеристики: начорно або
набіло. Відтак, володарі – це або тирани, або ж “просвічені представники
своїх високих урядів”47. Відтак, вустами І. Мазепи автор “Історії Русів”
характеризує московського царя Петра I як деспота і тирана.

Як твір епохи Просвітництва “Історія Русів” висловлює ідеї при-
родного права, як державного, так і приватного: “поняття «свобідної нації»
…, натурально-правно обґрунтоване, лежить йому особливо на серці; він
прикладає його саме до України”48. З політичною філософією доби Про-
світництва (Монтескьє) ріднять автора “Історії Русів” ідеї політичної рів-
новаги та нейтралітету. Події Козацької революції середини XVII ст., як
вони подані в “Історії Русів”, Б. Крупницький оцінює з точки зору сис-
теми європейської рівноваги49. На думку українського дослідника, того-
часні українські події, насамперед Переяславський договір 1654 р., ско-
лихнули всі європейські двори, порушили усталену систему рівноваги
сил на сході Європи, відповідальність за що автор “Історії Русів” покла-
дає на ті ж європейські двори. Так він вкладає в уста Богдана Хмельниць-
кого думку, що система рівноваги і безпека не мислимі, якщо європейські
двори будуть толерувати “тиранство и злодейство”, яке чинили поляки
над українцями50. Очевидно, що ця думка була особливо актуальною для
часу написання твору – кінця XVIII – початку XIX ст., як вона була акту-
альна й для покоління Б. Крупницького. Відтак, “так само як і інші ра-
ціоналістичні історики XVIII ст., автор «Історії Русів» висуває наперед
ідеал щастя людства”51. Звідси ж і послідовне відстоювання “Історією
Русів” людської гідності та поборення кріпацтва, запровадженого в Ук-
раїні російським самодержавством наприкінці XVIII ст. Цей протест, як
показує Б. Крупницький, автор вкладає в уста І. Богуна, який обґрунто-

223

Д. Гордієнко. “Історія Русів” в осмисленні Бориса Крупницького____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

46 Б. Крупницький, “Історія України й українських козаків” Й.-Х. Енґеля та “Історія
Русів”, c. 166.
47 Б. Крупницький, Історіознавчі проблеми історії України.., с. 73.
48 Ibid., с. 71.
49 Д. Наливайко також наголошує на тому, що резонанс, який викликала Козацька рево-
люція середини XVII ст. в Європі, був спричинений порушенням розстановки сил на
сході Європи: Д.С. Наливайко, Op. cit., с. 253.
50 Б. Крупницький, Історіознавчі проблеми історії України.., с. 72.
51 Ibid., с. 73.



вував своє несприйняття Переяславського договору тим, що “в народе
московском владетельствует самое исключительное рабство и невольни-
чество в высочайшей степени”52.

Проте з аналізу обох творів, дослідник приходить до чіткого ви-
сновку, що обидва автори “були ревними оборонцями козацької держав-
ности XVII і XVIII ст.”, попри те, “що один писав як прихильник чужи-
нець, а другий як патріот своєї власної країни й свого власного народу”53.
І саме цей український патріотичний мотив “Історії Русів” робив її особ-
ливим твором для української еміграції. Вже після Б. Крупницького
О. Оглоблин у передмові до нью-йоркського видання 1956 р. “Історії Русів”
назве її “вічною книгою України”, перше видання якої стало “гострою
ідейною зброєю українства”54, а Н. Полонська-Василенко – “винятковим
твором української історіографії”55, на думку ж В. Кравченка, “цьому тво-
рові, поряд з «Енеїдою» Івана Котляревського, судилося стати фундамен-
том українського культурно-національного відродження в XIX ст.”56

Неоднозначне ставлення до пам’ятки в російській гуманітаристиці.
Якщо поет початку XIX ст. А. Пушкін називав автора “Історії Русів” ук-
раїнським Титом Лівієм57, то історик початку XXI ст. В. Козлов називає
пам’ятку сфальсифікованим ще у XVIII ст. одним з перших програмних
документів українського національного руху58, однак не наводячи жодних
аргументів на користь такого категоричного і абсурдного висновку.

Таким чином, попри незначний обсяг досліджень Б. Крупницького,
присвячених “Історії Русів”, вченому вдалось знайти своє оригінальне
проблемне поле і по-своєму оригінально його вирішити. Добре знання ні-
мецької історіографії з історії України XVIII ст. дало змогу досліднику ґрун-
товно вписати українську соціогуманітарну думку в європейський кон-
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52 Б. Крупницький, Історіознавчі проблеми історії України.., с. 74.
53 Б. Крупницький, “Історія України й українських козаків” Й.-Х. Енґеля та “Історія
Русів”, c. 166.
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56 В. Кравченко, Україна, імперія, Росія, с. 300.
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ческая проза. История Пугачёва. Записки Моро-де-Бразе, 596 с. Щиро дякую А. Пучкову
за допомогу з переглядом зазначених томів А. Пушкіна.
58 В.П. Козлов, Археографическое обозрение России: 1991–2012 годы, Москва (Древле-
хранилище) 2013, с. 287.
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текст, показати її як складову загальноєвропейських ідейних течій доби
Просвітництва, на чому наголошувала вже Н. Полонська-Василенко59. Від-
так, паралелі, проведені Б. Крупницьким, демонструють українську куль-
туру кінця XVIII – початку XIX ст. як складову західноєвропейської, що
розкрито і в інших працях історика. Саме в повоєнний період вчений все
більше звертався до теми України та її цивілізаційної приналежності до
європейського світу60. Б. Крупницький наголошував, що “Україна є час-
тина духової Европи, незважаючи на всі особливості її розвитку, вимушені
обставинами, і тут нема чого европеїзувати: треба тільки підтримувати її
вічний европейський дух. Органічний шлях українського розвитку є евро-
пейський”61. Звідси випливало й завдання української історіографії –
“зв’язати Україну з загальноевропейським розвитком”62. Варто відмітити і
те, що компаративний підхід, застосований Крупницьким, давав змогу за-
хідному читачу більш глибоко зрозуміти власне український текст “Історії
Русів”. І попри всю дискусійність висновків, осмислення Б. Крупницьким
“Історії Русів”, поруч з дослідженнями Д. Дорошенка та І. Борщака, були
одними з перших в українській емігрантській соціогуманітаристиці звер-
неннями до вивчення пам’ятки. За своїми ж методологічними підходами
в дослідженні тексту “Історії Русів” праці Б. Крупницького зберігають
свою актуальність і для сучасної української соціогуманітаристики.
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59 Н. Полонська-Василенко, Професор д-р Борис Дмитрович Крупницький.., с. XXVI.
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