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Двадцять літ тому, о сій порі ховали ми Володимира Боніфатієви- 
ча Антоновича. К аж у ми про себе і про багатьох тут присутних, що 
зібралися тоді на сю сутміну і величну церемонію — попрощатися з 
людиною, що в своїй особі представляла цілу стадію українського 
життя, і з иим — закрити пройдену сторінку української історії. Ме
не викликано тоді на сей похорон зі Львова, і з огляду, що церемо
нію було відложено на кілька день, я застав ще покійного в його 
старенькім скромнім домку. Адміністрація постаралась обставити по
хорон так, щоб він найменше міг притягнути увагу широких кругів. 
Промови на могилі були заборонені, все мусіло скінчитися в мурах 
університету, і сі мури не настроювали присутніх до особливої екс- 
пансивности Се була ворожа цитаделя обрусения і офіціяльного чор
носотенства, де покійний учений чув себе не дома, а в ворожім стані, 
під пильними аргусовими очима незлічених обовязкових і добровіль
них наглядачів, і так почував себе і я й инші представники україн
ської громади, що вваж али своїм обовязком сказати останнє слово 
великому провідникові. Щирі, сердечні слова відбивались від сих хо
лодних миколаївських мурів, завішаних портретами царів та їх під
ніжків.2 Ми одвели душу, справивши засідання на честь покійника 
тільки день пізніш, 16 (29) березня, і помянули як  могли й уміли його 
наукову й громадську діяльність. Він був настільки дорогий нам, на
скільки підозріливий і ненависний всім тим українофобським еле
ментам, що окружали з усіх сторін наш український рух, чигаючи 
й чекаючи першого сприятливого для них моменту, щоб затоптати, 
заглушити його, і передусім тих, що вважалися його провідниками.

1 Читано в присвяченім пам’яти Антоновича засіданню Історичної Сек
ції і Комісії Історіографії 25 березня.

2 Моя промова над труною Антоновича в «Літ.-Науков. Вістнику» 1908, 
кн. IV.
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Протягом довгого ряду літ таїким провідником, втіленням україн- 
:ького руху і сосудом всеї української «шатости и измены», кажучи 
термінами московських ириказів, був Антонович, і на нього зверта
тись отроєні стріли, клевети і доноси ворогів українства.

* **

Кілька місяців тому довелоь мені переглянути книжечку Андрія 
Белого — «Крещенный Китаец». Сей «роман» — спомини з дитячих 
.тїт, писані характеристичним, хитросплетеним стилем автора, що на
гадують мені нашого старого Вишенського, — яскраво і випукло ви
проваджують 'під сею назвою «хрещеного Китайця» постать авторово
го батька відомого московського математика Миколи Васильовича Бу- 
гайова.3 Любовно описуючи сю милу йому постать, автор характери
зує батька не тільки як вічно заглубленого в свої рахунки дивака, 
але і як  яскраву громадську фігуру: «скіфа», «русака», великорусь
кого націоналіста і централіста, непримиреного ворога «самостоятель
ной жизни окраин», і для характеристики виводить такий його ди
спут з приїзжим київським приятелем — котрого характеризує як 
болтуна, ліберала, австрофіла».

— ,Что Антонович? Что пишет Грушевский? Здоров ли Букреев? 
Захарченко-Ващенко так ж е толста? А что Кистяковские? — зву
чить вступна фраза, і далі починається «допрос с пристрастием»:

— Вы отъявленный, батюшка мой! вы отъявленны й. . .  В ы . . .  с 
Полячиш ками. . .  Вы, я  скажу вам, за Австрию.

— За Австрию, Австрию вы; украинская литература содержится, 
батюшка мой, на какие ж е деньги? Мы знаем-с про это! Вы, я доло
жу-ка вам .. .

— Я за Ш евченка.. . Шевченко затерли совсем Москали.
— К ак и Гоголя? — едко хихикает паоа.
— Что Гоголь? К ац ап . . . Вот — Шевченко . .. Шевченко.
— Шевченко — Шевченко. А Антонович? А шайка его. — Да, да, 

Антонович, скажу вам откровенно — есть езуит.
— Что же, знаете, ведь Антонович прекрасный ученый, обще

ственный деятель: наш украинский Эразм . . . Вы наверное не чита
ли трудов Антоновича.

I так далі, включно до: «Да я бы за это за все вас» . . .
Се .спомини кінця вісімдесятих і початку девятдесятих років. В 

останніх часах ми жили дуже швидко і стільки пережили за остан
нє чвертьстоліття, що тим, які не переживали тих відносин, доволі 
тяжко перенестися в них.

Се часи, коли Антонович і його ближчі товариші, «Українці поль
ської культури» — як  Михальчук, Рильський и ин., використовуючи 
свої старі звязки з товаришами Поляками, що зайняли за сей час виз
начні і виливові становища в Галичині, задумували пересунути центр

з В «романі» він зветься «Михайлом Летаєвим».
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тяжкоети українського життя з бази російської на базу польсько- 
австрійську, або польсько-українське порозуміння і союз проти не
вільного і вільного обрусіння, що все грізніш насувалося на Україну 
і Польщу в Росії, а український елемент супроти нього не виявляв 
пожадної витрівалости і відпорности.

В середині 80-х років Антонович відбув кілька заграничних подо
рожей, бачився з своїми старими товаришами, що після повстання 
1863 року вийшли за кордон. Між иншим близько познайомився з Ва- 
леріяном Калінкою, визначним польським істориком, містиком-мора- 
лістом, керівником церковно-поліітичної монашої організації Zm art
wychwstania, а заразом дуже впливового провідника польської кон
сервативної паїртії в Галичині, що держала в своїх руках, в тих часах 
нероздільно, її політику і адміністрацію. Ця стріча безсумніву відо- 
грала велику ролю в планах польсько-українського порозуміння. 
Скептичне становище Калінки супроти шляхетської Польщі мусіло 
підкупати Антоновича, а мрії про польсько-українське порозуміння, 
котрими був перейнятий сей монах-історик в останніх роках його 
життя, і його віпливи в найбільше впливових, рішаючих кругах поль
ського громадянства, могли справді піддати Антоновичу і його одно
думцям надію, що під протекторатом польських консерваторів укра
їнська національна культура, принаймні на якийсь момент, зможе 
знайти опорну точку для того, щоб дати відсіч «истреблению украин- 
ства» в Росії, що повним ходом пішло після указу 1876 року.

Р іч відома, й історично неминуча, що під подвійним натиском — 
російським і польським, серед українського громадянства розвивали
ся надії і тяж іння в російську сторону там і тоді, коли ставав особли
во нестерпним натиск польський, і навпаки — обгострення натиску 
російського викликали орієнтації на союз з Поляками. Історичне су
перництво Росії і Польщі піддавало надії, що Росіяни будуть раді 
підтримати Українців против Поляків, а Поляки против Росіян, — 
хоча в результаті український елемент часто опинявся не в ролі 
tertius gaudens, а в позиції подвійно ущемленого.

Я не буду опинятись на історії самої угоди, а тільки підчеркну, як 
сей інцидент на переломі 1880 і 1890-х pp. підчеркнув репутацію Ан
тоновича, так як характеризував її в тім часі, за споминами акад. 
Василенка, іпокійний Лазаревський: «Антонович — черезчур Поляк», 
хоча все життя і всю наукову працю він присвятив власне виясненню 
історичної кривди, копру український нарід витерпів від польської 
держави і польської шляхетської суспільности.

Вихований серед неї, знаючи прегарно її в сучаснім і минулім, 
Антонович був її невблаганим суддею і неприятелем.4 Але для таких 
людей як Лазаревський, він був «слишком Поляком» тому, що не був

4 На сю сторону я звернув увагу в своїй доповіди про основні ідеї твор
чости Антоновича в III книжці «Записок Укр. Наукового Товариства в 
Києві», 1909.
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«привержен» до державности російської супроти польської, не мав 
тих — офіціяльною російською школою прищіїплених упереджень 
против (ПОЛЬСЬКОЇ культури як культури, і против польської людини 
як людини, котрим підпадали Українця, несп остережно для себе пе
рейняті отим офіціяльним «спором Славян между собою» — в тим 
числі і такі наші великі історики як Костомаров і Лазаревський.

Антонович серед сих великих і малих істориків був майже єди
ною людиною, свобідною від упереджень російської культури і від 
тої «подвійної психології», котру він закидав Українцям російської 
орієнтації — тому й попадав у «черезчур Поляки».

*  **

Автобіографія Антоновича, розпочата ним перед смертю, зістала- 
ся недокінченою. Великий жаль — бо се була б культурно-історична 
пам’ятка виїмкової ваги, при тих завданнях, які він собі ставив при
ступаючи до неї: вияснити, як уложилась його індивідуальність під 
впливами наслідности, окружения, школи — і власної самодіяльно- 
сти. Одначе і ті фрагменти, що він дав, взяті разом з його славною 
«Сповіддю», і декотрими иншими працями, кидають яскраве світло 
на історію формування сеї глибоко інтенсивної індивідуальности.

Антонович надавав надзвичайну вагу принципові наслідности, і з 
сього становища мав дійсно всі причини глибше спинятися над тою 
складовою спадщиною, котру одержав. Правнук галицької селянки з 
матірної сторони і внук подільської — з батьківської, правнук поль
ського магната, типового «кресового кролевяти» з матірної сторони 
і внук угорського революціонера з батьківської, вихованець матери- 
гувернаитки з тісним і непохитним клерикально-шляхетським світо
глядом, і вольнодумця батька, з маленькости обертіаючися в гуртку 
польських хлопоманів, — він не зразу міг знайти своє місце в склад
них соціяльних відносинах нашої Правобіччини, і довго й уперто пра
цював, поки знайшов свою путь і вказав її поколінням людей, що 
волею долі опинилися в подібнім становищі: «Українців польської 
культури». Він начеркнув своє credo, здобуте в сій трудній роботі в 
своїй «Сповіді», що стала дороговказом для багатьох і дуже багатьох, 
а в своїй автобіографії кількома яскравими штрихами зазначив той 
духовий, внутрішній процес, що привів його на ті соціяльно-націо- 
нальні позиції, на яких він лишився на ціле життя:

«Серед такого суспільства я опинився, скінчивши гімназію як в 
осередку зовсім чужому і несподіваному», каж е він, схарактеризував
ши панську польську верству Правобіччя.

«В гімназії я виростав під впливом педаґоґа-іностранця Діделя, чо
ловіка з глибоким демократичним перед свідченням; виховувався я на 
літературі головним робом французькій. В старших класах успів пе
речитати твори Монтескє, Руссо, Вольтера і деяких инших енцикло- 
педістів, під впливом котрих склався мій світогляд. В шляхецькій су- 
спільности всякий зустрічавшийся чоловік, всяка аксіома того суспіль-
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ства робили на мене вражіння чогось нежданного та архаїчного. Став 
я придумувати, як на свойому ґрунті примінити загальні принціпи 
теоретичної демократії. Оказалось, що демократичний елемент в краю
— це селяни. Тут знов появилось питання що до народности. Ясно 
було, що селяни складають народність осібну. Але знання мої по 
українству були сливе ніякі. Скільки небудь реальні історичні дані 
я мав тільки з книжок Скальковського «Исторія Новой С'Ьчи» і 
«Наезды гайдамакъ». Про Кирило-методіївське Брацтво, про Шевчен
ка не доводилося мині учити ніколи ні слова. Тим не менше факти 
говорили самі за себе. Притулюючи слабі знання про українство до 
загальної демократичної французької теорії, я одкрив сам собі укра
їнство. І чим більше займався наукою, чим більше читав і знайомився 
з історією, тим більше переконувався у тому, що відкриття моє — 
була не зайва вигадка. В університеті я свої переконання передавав 
товаришам. З початку дивились на їх, як на щось незрозуміле, мало 
не божевільне. Потім поволі знаходились люди, що поділяли їх і ви
робився цілий кружок, так названих хлопоманів.5

Рахуючи себе учеником французьких енциклопедистів, Антонович 
і в пізнішій своїй діяльности вважав для себе найкращим дороговка
зом ідеї французької літератури, доволі близько підходячи до ф ран
цузького позитивізму і агностицизму другої половини XIX в., і вза
галі щиро і з найбільшою приємністю орієнтувався на французьку 
літературу і науку — тим більше, що французька школа вела тоді 
провід в тих дісціплінах, яким він віддався в пізніших літах: антро
пології, археології і нумізматиці.

Пригадую, з яким вдоволенням він повторяв характеристику дану 
йому з приваду одного завваження, як «найбільш послідовного пози
тивиста, якого коли небудь доводилося стрінути». Я думаю, що він 
хотів таким бути — власне в стилю французьких позитивістів 1860— 
1880-х років.

Російська ж  культура і література, що нероздільно панувала над 
уявою і уподобаннями української інтелігенції тих часів, не викли
кала в нім ні особливого поважання, ні тим менше — симпатій. Він 
пізнав їх уперше як атрибути казьонної обрусительскої школи, і вони 
зісталися для нього на завсіди знарядом українського поневолення. 
Він вважав, іцо російська література, викохана великоросійською по
міщицькою верствою не здатна дати провідних ідей демократизму, 
мужицькому суспільству, як українське. «Що може український чи
тач взяти з сих творів, описаних поміщиками, де виступають самі кня
зі та графи, а коли люди без титулів, то з величезними маєтками», 
говорив віїн бувало жартовливо і зневажливо. Психологічне самоко- 
пирсання російської літератури — кому воно потрібне? «А нарешті 
і мова наїпів-зрозуміла для нас! Я допитувався не одного, що значить 
-слово «лукошко», і ніхто не міг мені пояснити».

Се говорилось розуміється півжартом. Покійник любив парадокси 
в приятельській розмові, — але в сих парадоксах виявлялася дійсно

5 «Літературно-Науковий Вістник» 1908, IX, стор. 395.
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іцира неприязнь до всього, що в його очах було з нар ядом поневолен
ня української народности великоруською — в які б воно культурні 
й артистичні форми не вбиралося. В усіх перевоплощениях російської 
й української сторони, російська була для нього гнобителькою, а 
українська гнобленою, і як він жартом висловлювався в кругу прия
телів — взаємовідносини сих двох елементів в їх історичнім союзі 
заявлялися в тім, що Великорос, виявляючи свій національний ха
рактер, від кожного кореня складав слово, що значило «бити», а Укра
їнець так само від кожного іслова складав слово, що значило «тікати».
Так воно й ведеться на протязі історії: од єн бє, другий тікає», сфор- 

мулував його гадку один з присутних приятелів. І сього правила 
притримувався Антонович протягом свого життя — він вважав для 
себе за краще «тікати» від усіх приман російської культури, і реко
мендував також  своїм приятелям і ученикам. Великоруська народня 
стихія лякала його своєю грубою, жорстокою, непохитною силою, 
культом безоглядного авторитету і насильства.6 Вона відстрашувала 
його і в  життю і в історії, і він не любив торкати російсько-україн
ських відносин, тому що не мав змоги висловляти про них те, що мав 
з гадці, а гратися в компліменти не хотів.

Через те ж  то віїн і був, кажу, «черезчур Поляком», на погляд тих 
кого Віін називав «людьми з подвійною психологією» — за те, що во
ни хотіли поєднати малоросійський провінціялізм з культивуванням 
російської державносте і «міровой русской литературы».

В дійсносте симпатії Антоновича до польської культури й народ
носте не були ні трохи більші ніж  до великоруської. ТІЛЬКИ ВІІН не 
не чув для неї того страху, який викликала в нім жорстока і грубіян
ська, на його погляд, сила великоросійського елементу. Йому здава
лося, що політична, державна роля польської народности пройшла 
безповоротно, і зробивши працею свого життя виявлення тяж ких про- 
грішень Історичної Польщі перед її недержавними народностями, він 
не передбачав можливосте, щоб ся Історична Польща ще раз воскре
сла з усіми своїми гріхами, ще в більше обгостреній формі, як  ми то 
бачимо. Тому негативні сторони польської стихії викликали в нім не 
страх, а скорше — легковаження, і не вважаючи її небезпечною, нав
паки готовий вважати Поляків — після провалу останнього польсь
кого повстання, до певної міри «товаришами по нещастю» народно
сти української, він прихильніше оцінював її — і легше почував се
бе серед неї, н іж  серед великоруської, де він чув кожної хвилі мож
ливість отакого грубогб окрику, характеристично зафіксованого в спо
минах Андрія Білого: «Да я бы за это за все в а с . . . »

Польську культуру, літературу, науку він уважав таким ж е сла
бим відбитком західнє-евроіпейської як і російську, — і минаючи її

б Див. його «Три національні типи народні», запись слухачів підписана 
«Низенко», в «Правді» 1888, с. 162: «На малій чулости Москаля зосновані 
його прймота і грубіянство; він не вважає на те, щоб там кого не зачепити, 
не образити» . . .  і т. д.
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радив кожному звертатися до перших джерел — великих здобутків 
освітнього французького руху XVIII в., вінчаного великою револю
цією. Цінив польські джерельні роботи, видання матеріялів, благо- 
душно-іронічно приймаючи їх шляхетсько-аристократичний Гарнір
— величання культурних заслуг польського панства на Україні, і та
ке инше. Пригадую, як тяж ко вразив він одного з шляхетських укра
їнофілів, коли на його ф разу про те, що то, мовляв, «ми» заселяли й 
оборонили Україну, він відповів ударно-простодушним запитанням, 
невже справді їх фамілія визначалася такою родючістю, що своїми 
дітьми (очевидно — не шлюбного походження) могла заселити такі 
людні ключі і волости?

Польську суспільність він знав в її сильних і слабих сторонах, і 
його дотепи над її слабими сторонами часто бували незвичайно влуч
ні.

Любовю ніжною, глибокою, безмежною він окружав за те стихію 
українську. Він знав її в її сильних і слабих сторонах. Він не закри
вав очей на сі слабі, негативні сторони. Він не возвеличував нашого 
народу, не робив з нього «Месії Народів», прикладом польських па
тріотів. Але він ніколи не глумився з тих слабих сторін. Він любив 
український нарід з його сильними й слабими сторонами. Я думаю — 
він волів би бути в пеклі з Українцями, н іж  з Великоросами чи По
ляками в раю. Тим більше, що Україна — найкраща країна на світі, 
мала на його погляд сю серйозну хибу, що була за холодна — занад
то обернена від сонця. Центральне огрівання їй би не пошкодило.

В своїй автобіографії, як ми бачили, Антонович поясняв, як він 
прийшов до свого українського патріотизму розумово — через демо
кратизм до місцевої народньої маси і його землі. Але се не був ви
ключно розумовий іпроцес — підклад був емоціональний. За поміччю 
своїх демократичних ідей він тільки надав принціпіяльний характер 
своїм симпатіям до краю, його минулого, його побуту і людей. Не со
творив собі кумира з шляхетського танцюристого раю, як польські 
поети так званої української школи, ані з російської культури, котрої 
адептами ставали ріж ні наші не тільки «лівобережці», але й «право
бережні». При світлі революційного західнього аналізу Антонович 
знайшов свій «іпредмет» в українській масі, в її стихійних малосвідо
мих, але в істоті вповні революційних поривах боротьби з феодальни
ми, оривилеями, з бюрократизмом і централізмом. Доглянув їх під 
подвійною заслоною польського поміщицького життя і офіціяльного 
російського бюрократизму — і оцінив відповідно. А ту неохоту до 
державного примусу, яку навівали на нього вікові екоперіменти, що 
пророблялися над сею масою правителями і наїздниками чужими, він 
переніс і на свійські спроби /поневолення і експлоатації народньої ма
си — хоча б в інтересах своєї національної культури і держави. Його 
демократизм і народництво набрало виразно закрашеного антидер
жавницького, анархиістичного характера — котрим в більшій або мен
шій мірі був офарблений взагалі лівий народницький український 
рух тих часів, 1860—70 pp. «Громада» стала гаслом Антоновича в істо-
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рії значно раніш, н.а яке чверть століття, ніж стала в нззій редакції 
програмою для Драгомаїнова і його гуртка.

* **

На превеликий жаль, Антонович не освітив того процєса, в якім 
зложився в нім сей культ «громади». В своїй автобіографії він вичи- 
сляе сумарично ті джерела, з яких він черпав свої відомости опоро ук
раїнську минувшину: збірники пісень Максимовича, Срезневського і 
Метлинського, літописи Самовидця, Грабянки і Be личка, компіляція 
Рігельмаїна, «Історія Русов», праці Бантиш-Каменського, Маїрковича, 
Ска л ьковського. Тільки згодом довелось йому почути про Кирило- 
Методіївське брацтво, (прочитати Шевченка. Знов таки лишається не
відомим, в яких розмірах він мав змогу війти в ідеологію кирило-ме- 
тодіївських братчиків. Я думаю, що в доволі обмежених — як взагалі 
були обмежено з нею знайомі київські українські круги 1850—1860-х 
років.

Ж андармерія дійсно встигла вчас взяти під ключ кирило-мето- 
діївську ідеологію — як хваливсь її шеф гр. Орлов, і те «що снилось- 
говорилось» в київськім осередку 1846 року, здебільшого зісталося 
секретом для молодого покоління, що вийшло на його місце в 1850— 
1860-х pp. «Книга Битія Українського Народу» — сей канон україн
ського демократизму — не був звісний, се певно. На скільки існува
ло «устне преданіе» — мало відомо, і ледви чи воно визначалось якою 
небудь 'повнотою і яскравістю. Дослідів в сім напрямі не переведено 
і тому не ясно також, що саме міг взяти від нього Антонович, склада
ючи свою історичну ідеологію українства в 1862—3 pp., саме в момент 
польського повстання іпротивставляючи польським мріям відроджен
ня Польщі, в новій поправнішій едиції, свої міркування про політичні 
ідеали Українського Народу.

Ся його ідеологія, розпочата монографією про початки козацтва 
1863 p., продовжена студією про городи 1868, в ще мякших тонах пе
реведена через ряд инших праць, зробила сильне вражіння на сучас
ників, і дала провідні ідеї свому поколінню, далеко скорше кажу, ніж  
дав свою програму Драгоманов. Не вважаючи, що сам Антонович пер
ший дуже 'Скоро відрікся від першого й найбільш яскравого і повного 
викладу своєї ідеології — сеї праці про початки козаччини, як праці 
незрілої і в багатьох частях фантастичної, вона мала вплив і заслугує 
увагу з сього погляду, а також  і тому, що дає ключ до провідних ідей 
пізніших студій Антоновича — більш наукових в користуванню ма- 
теріялсм, більш здержливих в освітленню і загальних висновках, але 
перейнятих тою ж  ідеологією. Вона дає багато зрозуміти в історично
му народництві не тільки автора, але і цілих поколінь 1870-х і 1880-х 
років. Доктрина Драгоманова кінець кінцем теж  була її модифіка
цією. В історії Драгоманов не стидався вваж ати себе ученим Антоно
вича і йшов його слідами, — хоча й давав його висновкам нове освіт
лення і сильно відмінний практично-політичний вжиток.
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Пригляньмося ж  сьому «Изсл'ЬдО’ванію о козачеств'Ь» як синтезові 
тих складних впливів, які перейшов Антонович за свій період шу
кань. Йому в сей момент ішов тридцятий рік життя. Він, можна ска
зати, скінчив свої «роки учеництва» і «роки мандрувань» і починав 
свою творчість — або принаймні підходив до неї.

Випускаючи свою першу працю, він до певної міри поставив її під 
заслін свого попередника і учителя в історичному і археографічному 
досліді — Іванішева. Випускаючи акти про козаччину з своєю вступ
ною розвідкою, він одночасно випустив — в новій ролі «головного ре
дактора київської археологічної комісії» розвідку Іванішева про коїп- 
ні суди — або як  вона називалась — «О древнихъ сельськихъ общи- 
нахъ въ  Югозападной Россії». В передмові він тіідчеркнув вагу «об- 
щиннато начала» в старій Руси і в литовсько-польській добі україн
ської історії, — котру засвідчували його матеріяли до історії козач
чини, з одної сторони, документи про копні громади Іванішева — з 
другого боку: воїни свідчили, як уперто обстоював «природний інстинк 
народу» сі громадські форми проти® наступу польсько-шляхетсько
го феодалізму. Посилався таким чином на висновки сучасного росій
ського словянофільства. Але ще в більшій мірі міг би послатися на 
суголосні польські теорії первісного «ґміновладства», розвинені Лєлє- 
велем — широко популярні в тих польських революційних кругах, де 
так довго обертався Антонович. Я думаю, що вони фактично не мен
ше відбилися на сих поглядах Антоновича, н іж  досліди Іванішева або 
Костомарова, і стріча сих двох течій могла укріпити Антоновича в 
тім переконанню, що громада власне була організаційним принціпом 
і втіляла в собі поняття ладу і справедливости в словянськім і зокре
ма в українськім народнім життю.

З сього становища він писав і свої студії про початки козаччини:

В добі так званої удільно-вічової Руси, від кінця IX і до початку 
XIV віку, — читаємо тут — словянські землі, зібрані в одну цілість 
під владою княжого роду, у внутрішнім складі своєї людности вияв
ляли три головні сили, що розвивалися поруч себе й силувалися дати 
перевагу кожда свому принціпові, який вона репрезентувала в полі
тичнім організмі. Сі три сили такі: громада («община»), дружина і 
княжа власть.

Громада представляла собою елемент тубильний, словянський. 
Основною прикметою громадського порядка було: рівноправність
усіх членів громади, вирішування всіх громадських питань, зовнішніх 
і внутрішніх ухвалою громади на зборі всіх членів — або вічі; само
врядування і самосуд дорогою таких же ухвал віча.

Дружина — елемент чужий, сторонній. Вона засновувала своє пра
во на силі своєї зброї і на персональних послугах відданих князеві, 
стреміла до порядку полярно протилежного. Тимчасом як у громаді 
індивідуальності стушовувались і покорялись громадській ухвалі, гро
мадській користі і громадській волі, — серед дружини індивідуаль
ність висувалась, старалася поширити круг своєї діяльности і особи
стих користей, по можности як найбільше виріжнятися з кругу їй рів
них осіб, і йшла до сеї мети дорогою лицарських заслуг, оружної по
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мочи князеві і уступок та ласк князя, здобуваних сею поміччю. В роз- 
вою сих змагань все що добувала дружина, вона здобувала коштом 
грумади та їх прав. Тому сі два принципи ведуть між собою неустан
ну боротьбу, і ся боротьба, в залежности від часу і обставин міняючи 
свою закраску, то підіймаючись то опадаючи під впливом ріжних 
причин, — викликає головний інтерес у внутрішній історії України 
(Юго-Зап. Руси).

Нарешті третя сила — княжа влада — до двох перших сил та їх 
ворожнечі, в залежности від місця, часу і обставин, ставилася ріжно. 
Перші руські князі виступають як ватаж ки дружини, і тримаючися в 
краю її зброєю, трактують край і його тубильну людність тільки як 
корисний набуток. З початку ними кермує не державна гадка: сло- 
вянську країну, що признала їх владу, князі вважають своїм маєтком,
з котрого дістають певну скількість данини, тому боронять її від су
сідів . . .  Нарід живе давнім своїм порядком і тільки спокій від князів 
і Варягів купує даниною, що платить князеві.

Але згодом князі хочуть збільшити свої доходи, тому організують 
свої суди намісць вічевих або поруч з ними, і за свою працю і ско- 
рість суду беруть инший рід данини, званий вирою. Тому що князь 
спирається виключно на дружині і стає тим сильнішим, чим більпе 
має друж ини... ,  то він старається притягти як найбільшу скількість 
її, і,щоб привабити і затримати при собі, робить все більші уступки, 
дає все ширші права і привілєгії. Напр, розподіляє між ними сільські 
громади з правом побирати собі княж у данину. Далі — задобрює дру
жинників, даючи їм право судити і брати собі частину судових вир. 
Н ареш ті. . .  вважаючи себе власниками всеї ще незалюдненої землі 
в своїм уділі, князі роздають її частинами дружинникам і таким чи
ном забезпечують собі їх службу і виключають перехід членів дру
жини до инших князів. Через се дружинники стають людьми осілими; 
персональний інтерес звязує їх з краєм, і старе імя їх замінюється 
новою назвою боляр, себто людей більших, могутніших і сильніших. 
Вони й справді були болярами, і їх права тяжким тягарем падали на 
голову громад, особливо сільських.?

Рівнобіжно з р о з б о є м  і укріпленням прав дружини, громади поді
ляються на дві групи, і ріжниці між ними все збільшуються протягом 
удільно-вічевої доби. Се громади міські і сільські. Міські громади 
обстоюють свої вічеві права і знаходять досить сили, щоб змусити кня
зів їі шанувати. Князі живуть серед них і змушені підтримувати добрі 
відносини з людністю, що їх безпосереднє окружає і вимагає пошани 
до її прав . . .

Зовсім відмінна доля спіткала громади сільські. Вони стоять да
леко від урядового центру, впливи їх  князеві не страшні, віче мало
людне, громадського війська (ополченія) князь не запобігає і в по
требі може його покликати силою княжого авторитету. Села не укріп
лені і тому цілком відкриті для набігів Половців* Печенігів та инших 
степових орд. Вони неспроможні не тільки дійти потрібних достат
ків, але навіть і оборонити тяжкою працею добуті продукти свого хлі-

” «Содержаніе актовъ о козакахъ», с. 2-5; переклад мій трохи свобідний, 
5о ранні писання покійного Антоновича визначаються не дуже прозорим 
російським стилем.
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боробства. Під назвою смердів вони терплять все тяжчий гніт дру
жинників — сі, коли їх і жалують — то тільки тому, що рахують на 
прибутки від їх праці. Після того як роздано боярам землі, вони пиль
нують сі землі заселити такими людьми, щоб на їх працю мати повне 
і абсолютне право. Так вони заводять на Руси нову суспільну кате
горію: рабство. Зпочатку набирають рабів з воєнно-полонених, далі з 
людей кабальних . . .

Таким чином з одної сторони — старі права громад все більше об
межуються і заступаються впливами на них бояр. З другого боку — 
поруч них формується верства рабів, і вона загрожує громадам: через 
перехід членів громади в кабалу і через поширення на громади (досі 
напів-залежні від бояр) тих прав, які бояри мали над селами, де були 
оселені раби (стор. 5—8).

Але сей процес розвивається вповні тільки в Західній Україні. В 
Східній його перебиває монгольське спустошення. «Міста зруйновані, 
села попалені, люди побиті, або повтікали в ліси і пустині». Подні- 
провя постраждало особливо тяжко.

На придніпрянській території лишаються тільки громадяни (общин
ники) — хоч розігнані, але зате визволені сею зовнішнею бурею від 
того поневолення, що їх чекало. Вони помалу виходять із своїх не
трів, заселюють давніші села, і як не відновляють своїх громадських 
(общинних) прав в колишній силі, то принаймні заховують ті останки 
їх (прав) які ще заціліли. Села, здебільшого визволені від бояр, звя- 
зуються з міськими громадами. Бояри лишаються в незначнім числі, 
та й ті обмежуються тим, що володіють своїми маєтками, залюднени
ми рабами. Смерди платять данину Татарам, але у внутрішнім житті 
заховали сйоє самоврядування, і укладом свого життя починають зно
ву наближатись до міських громад, що майже цілком заховали свій 
вічевий устрій.

Так от після приходу Монголів центр життя України (Юго-Зап. 
Руси) перейшов на Галич і Волинь. Дніпрянщина пустіє. Небезпека, 
що загрожує тут, на пограничу з Татарами, жене бояр переселятися 
на захід. Лишаються самі громадяни (общинники), що відкупаючися 
від Татар грошима й кровю, підтримують внутрішнє своєрідне життя 
(стор. 9—11).

Згодом провід над ними беруть князі литовських династій, що ко- 
ристаючи з занепаду князівсько-дружинного ладу на Руси, шукають 
тут собі володінь. Вони відновляють ще раз ті відносини, які існува
ли колись, на погляд автора, в початках володіння варязьких князів:

Сі князі, осівши на Руси, вдоволялися даниною, побираною від люд
ности, котру вони звільнили від данини татарської й забезпечили від 
татарських нападів. Ся данина давала їм змогу наймати з місцевих 
людей більш-менш значне військо, а що на підвладну країну вони 
дивилися тільки як на джерело воєнної сили, то до внутрішнього 
правління її не мішалися. Руські громади відітхнули вільніш. Ри
царство литовських князів чи приведене з Литви, чи найняте на місці, 
не вважалося окремою привілеґіованою верствою — не розширяло 
своїх прав коштом иншої людности; як люди найняті князем за гроші,
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вони вважались його персональними слугами і були в повній від 
нього залежности. Невелику скількість давніших руських бояр, що 
лишилася в краю, литовські князі позбавили їх упривілеґіованого 
становища і обложили повинностями. їх  потомків потім стрічаємо під 
назвою бояр панцирних або путних. Вся инша людність Руси під ли
товським володінням складалося з двох категорій: свобідних членів гро
мад (общинников) і рабів, що осадили колись руські бояри. Громади 
під володінням Литви користуються своїми давніми вічевими права
ми. Сліди політичного впливу міських громад стрічаємо в літописях 
раз-у-раз, аж  поки старий вічевий устрій городів не заступило нове, 
принесене з Польщі маґдебурське право. Сільські громади відновлю
ють старе право самосуду, колись розбите впливами княжих тіунів. Во
ни рядять і судять згідно з старим звичаєм на вічових або копних схо
динах. Платячи данину князеві лишаються без яких небудь заперечень 
власниками земель, де споконвіку лежали їх села. Литовські князі не 
тільки не нарушують їх прав, але навіть дають їм юридичну санк
цію, включаючи до Литовського Статуту постанови звичайного права 
про копні суди. Добробут (благосостояніе) руського народу під литов
ським володінням виявляє та обставина, що за весь час литовського 
володіння Литви на Україні (Юго-Зап. Россіею) ми не стрічаємо ні 
одної спроби з боку тубильців — скинути з себе панування. Навпаки, 
місцева людність бодай у тих частях, що підлягали в. князям литов
ським, отримує трівку організацію на своїх власних громадянських 
(общественных) підставах (стор. 16—18).

Але сей громадський уклад трівко тримався тільки в Надднілрян- 
ідині. Поділля і Волинь, від р. 1434 особливо, підпадають впливам 
польського орава і тут вдруге розвивається боярсько-шляхетська вер
ства; туди відливають сі елементи із східнє-українських земель, тим 
часом як  «общинники» з усіх провінцій, забраних від Литви Поль
щею, тікали в краї дніпрянські і зміцняли тутешні громади, «попов
нюючи убуток людности наслідком татарських спостошень». З сим 
зростом громад мусіли рахуватися тутешні князі — мусі ли опиратися 
безпосереднє на них і йти на зустріч їх бажанням.

«Таким чином в Придніпрянській Руси в XV і XVI в. бачимо гро
мадський (общинный) лад, що зформувався органічно, вирісши з мі
сцевих елементів, і скріпився під зверхністю князів Гедиминової ди
настії або тих родів, що отримали тут уділи на рівних правах з Геди- 
миновичами. . .  Ми стрічаємо його перші сліди саме тоді, як він при
ходить до повної сили і розвитку — в початках XV століття. Тільки 
стрічаємо його під чужою, від Татар перейнятою назвою козаків. 
Князі, що провадять ними, мають також окрему назву — гетьманів» 
(стор. 22—23).

Роглянувши відомости про козаччину XVI в. автор зводить ре
зультати свого розбору до таких тез:

Козаки се не що, як останки старих слов’янських громад, з харак
тером воєнним, витвореним місцевими обставинами, і з новим іменем, 
що виникло в тій ж е воєнній обстанові.

Від своєї появи в історії і до Люблинської унії козаки живуть під
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управою князів з Гедиминового роду, заховуючи і розвиваючи під їх 
правлінням свій громадський (общинный) устрій.

Люблинська унія дає польському правительству і шляхті привід до 
ламання вільностей громад і кріпощення козаків шляхтичами на за
гальних підставах польського права.

Щоб розбити солідарне противділання козаків, Баторій хоче їх 
поріжнити. Приваблює одних далекою надією на шляхетство, а ин
ших спихає на становище кріпаків. Поділяє таким чином козаків на 
лєґалізованих — реєстрових, і непризнаних — нереєстрових.

Перші повстання козаків проти Польщі, від Підкови до Лободи 
включно, мають виключно характер класової боротьби — за права 
громад.

Запоріжжя складається з людей, що тікають від кріпацтва тих 
країв, де його заведено раніш ніж на Україні. Воно організується на 
тих же громадських (общинных) основах, тільки змінених військови
ми обставинами.

В залежности від ходу боротьби саме імя козаків має в ріжних 
часах ріжне значення. До Батория козаками звалися тільки україн
ські члени громад (общинники) як окремий стан (сословіе). Від Ба- 
торія — тільки козаки реєстрові, а нереєстрові звуться козаць
ким своєвільством, своєвільством українним і т. д. Але нарід дивить
ся инакше: козаками або військом Запорозьким він завсіди зве те, що 
має на собі воєнно-громадський (военно-общинный) становий харак
тер. Тому повстанці селяни, міщани і т. д. зараз же приймають назву 
козаків, означуючи сим іменем осягнення тих станових прав, які бу
ли постійним ідеалом українського (южнорусскаго) народу (сс. 117—9).

Я випустив ті часом невірні висновки, які при тім Антонович ро
бив у сій своїй перш ій великій праці, з свого становища толкуючи 
ріжні звістки пізніших хронік і компіляцій про формування козач
чини. Сі помилки йому самому скоро стали ясні, і через них він від
рікся від сеї своєї праці, як невдалої першої проби, і вона доволі ско
ро прийшла в забуття. Але схема, котру я  вибрав з неї лишилася ха
рактеристичною не тільки для самого Антоновича — для всього його 
історичного діла, але й для всеї сеї опохи української історіограф ії і 
громадської історичної ідеології, бувши не особистим винаходом Ан
тоновича, а підсумком всього історично-народницького напрямку, 
представленого у нас так само в працях Костомарова і Лазаревського, 
в великоросійській історіографії — словянофільською школою, в 
польській істориками лєлєвелівської школи.8 Протягом другої поло
вини століття сей народницький, чи демократичний напрям  еволю
ціонував від романтичного історичного народництва, представленого 
для нас тепер особливо яскраво Костомаровськими «Книгами Битія», 
до чисто документальних робіт кінця століття. Одним з найбільш за-

8 Найбільш характеристичною і важливою в пізнішій історіографії пра
цею Лєлєвеля вважаються його Uwagi nad dziejami Polski i ludu jej, 1844 p. 
Тут сама назва Словян толкується як «збір». «Племена жили розпорошені, 
хати й мешкання розсипані, кожна родина окремо, а коли траплялося ві- 
догнати неприятеля або якусь напасть, громадно (gminnie) збиралися, щоб
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ел у жених творців сеї еволюції був власне Антонович: саме в йоіго 
роботах уточнювалася аналіза і документувалися висновки українсь
кої історії литовсько-польської доби. Проте вищенаведена схема — 
близько споріднена з  ідеями романтичного народництва, в тонах більш 
стриманих і обережних переходить в його найважніших писаннях 
1870—1880 pp. Так в своїй монографії про овруцьку шляхту, 1867 p., 
він на конкретнім 'прикладі ілюструє наведену вище тезу про по- 
зільне заникання і понижения в соціяльній єрархії старого боярства. 
В трактаті іпро городи (1868) освітлює конфлікт з феодальним литов
ським укладом старих городів, як  всенародніх центрів волостей: їх 
вилучення з складу землі, обмеження самоврядування і підпоряд
кування агентам центральної влади (тут уже не маємо тої ідеалізації 
литовських князів, як  реставраторів старого литовського побуту, як 
у студії про початки козаччини). В студії про Київ і Київську землю 
(1882) Антонович детальніше і документальніше переглянув процес 
наверстування на останках старого устрою землі, великокняжої доби, 
нових явищ, витворених новими умовами життя, і дав нову концеп
цію початків козацтва — признаючи провідну ролю в сім процесі вж е 
не князям литовської династії, а місцевим старостам-державцям. Він 
так формулює тут свій погляд на нього: «З кінцем XV століття в Ки
ївщині формується новий воєнний і землевласницький стан, на прин
ципі равноправности .своїх членів; в свій побут він вносить старі прип

лати одсіч. Невважаючи на загальне відокремлення, помічалось у них ви
соке поняття братерства, що чинило з них одну цілість, «слов», злиток гро
мади, коли вони йшли до бою — з чого пішла й назва їх. Свої громад
ські сходини (swój gminny zbieg) звали теж збором, собором, собранієм — 
коли громадилися для розвязання якоїсь спільної справи. Від сих зборів, 
званих инакше вічами, округи їх дістали назву повітів». Розвій культури 
серед Східньої Словянщини, висунув в центрі таких округ городи, що ста
вили осібні держави. В Польщі не було такої концентрації в городах: Бо
леслав Вел. не має столиці, мандрує від городу до городу, від столиці до 
столиці, з повіту до повіту. Княж а влада спирається зпочатку безпосереднє 
на громадах, але скріпляючися вона ослаблює їх і їх коштом розвиває 
впливи воєнної, шляхетської верстви, і т. д. (сс. 33—4, 52, 73 и ин., вид. 1855, 
Polska, dzieje і rzeczy jej, т. III).

Смоленьский в своїй студії про «історичні школи в Польщі» вважає лє- 
лєвелівську концепцію поглибленням схеми республіканських публіцистів 
часів «Великого Сойму», таких як Врублевский, автор трактату «О przy
wróceniu dawnego rządu według pierwiastkowych Rzeczy pospolitej ustaw», 
1774, навіяного ідеями Русо про походження держави.

Серед московських словянофілів громадську концепцію Антоновича 
найбільше нагадують звісні тези Константина Аксакова («О древнемъ бытЪ 
у Славянъ вообще и Русскихъ въ особенности». 1852), з його протиставлен
нями народу і держави, і підчеркуваннями основного значіння «общини» в 
громадськім укладі Старої Руси. Було б інтересно проаналізувати, наскіль
ки Антонович, сам ідейний ученик Русо, самостійно комбінував ідеї сучас
них демократів-народників, чи йшов за ким небудь з сучасних істориків 
безпосереднє.
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циігш вічевого устрою. Сьому станові судилося в недалекім часі ви
ступити в обороні національних прав Київської Руси, завзято за них 
боротись і виграти справу, перед тим пропрану привілеґіованими вер
ствами краю».

***

Але з моментом коли сей стан, чи клас, в особах своїх провідників 
і всеї старшинської верстви від оборони основних прав мас — соці- 
яльних і економічних, звертається до с о ц і а л ь н о г о  і державного бу
дівництва і в основу його кладе соціяльні й економічні прерогативи 
сеї старшинської верстви, покійний історик з апологета сього нового 
класу стає його суворим критиком. Він бачить в нім не тільки тих 
побідників, що виграли національну справу — тих побідників котрих 
не судять, але й легкодушних марнотратників, які змарнували великі 
народні сили, вложені в їх руки масами, що повірили їм свою справу, 
але в результаті кріївавих зусиль, моря сліз і крови, чужої, а пере
дусім своєї, зісталися часто без усякої участи в здобутках сеї бороть
би. Одночасно з студією про початки козаччини, обговореною вище, 
з ’явилися короткі рефлексії молодого історика, виложені ним в поезії 
«З колишнього», надрукованій під псевдонімом В. Маринчука в львів
ській «Меті» в книжці за жовтень 1863 p.:

У синіх жупанах, у шапках високих, 
І силою й видом могуче,
На баських бахматах, спряжними

рядами,
В одежі і збруї блискучій 
Стає перед оком вельможне

лицарство, 
Стає — и все кіньми басує,
Побрякує в шаблі, покручує вуси, 
Все з-висока — наче-б гордує. 
Широкую волю, блискучую славу 
Вони колись добували;
За водо, за славу, за милу родину 
Вони буйні голови клали;
І волю безбрежню, і славу без краю 
Вони добули головами. . .
І марне пустили крівавий добуток — 
Не хтіли ділиться з братами.

І згинула, счезла лицарська родина, 
Пішла ворогам на поталу,
І горде лицарство своїми-ж руками 
Собі-ж таки яму придбало.
І з гомоном ради й з піснею бенкета, 
Ворожою кровю политі,
І в сварці з собою, і з брязкотом

битви,
І димом гарматнім обвиті —
Пішли у могилу, заснули на-віки, 
Все горді та пишні, як перше,
Та братам, та волі, лицарській родині 
Зовсім ще від того не легше.
Ой хто-ж ви, лицарі — ой хто-ж  ви, 

вельможі, — 
Хто ви молодецьке юнацтво?
Ой знаю вас, знаю, сребряники-дуки:
— Ви славне та горде козацтво!

*

Встають вовки-сіроманці, 
Залізні люди старини, 
Твої останні, Україно,
Та найвірнішиї сини!

В свитинах драних, без шапок, 
Голодні, бідні, почорнілі,
Кровю із ран своїх политі, 
Димом пожежі обгорілі.
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1 гонь і куля, спис і паля 
По їх грудях мабуть гуляли, 
І не зломивши сильну валю, 
Б могилу рядом їх уклали.

Останні голови поклали 
Вони за кривду свого люду, 
Щоб правду боронить та волю; 
Страшного не злякались суду.

На вашім тілі — вашой кровю 
Лани, уряди записали 
За лиху долю люту кару,
Та з тим і спати вас поклали.

І темні, бідні і прокляті, 
Пішли замічені в могилу; 
Пішли без суду, понесли
З собою правду лиш та силу.

л память вашу прокляли, 
Прокляття у книжки вписали; 
Про серце, долю, про життя 
Вони у вас і не спитали.

Ой хто-ж ви, прокляті людьми, 
Без дому і сімї бурлаки?
Хто ви такі, батьки-сердеги?
— Я знаю вас: ви гайдамаки!

Вельможне лицарство козацьке — сі «дуки-срібляники», не схоті
ли поділитися з масою здобутою оволею, й історик-народник відверта
ється від нього і звертає свої симпатії до инших, більше демократич
них представників українських інтересів. Присвячує монографію Па
лі євій козаччині, перейняту щирими симпатіями до провідників сеї 
відродженої, демократичної козаччини. Потім займається, з немен- 
шою ж  любовю — «останніми і найвірнішими синами України», про
клятими історією як розбійники-бандити гайдамаками, щоб відкрити 
соціяльний і національний піїдклад гайдамацьких рухів і доказати, що 
зовсім не сама тільки охота до здобичи й ав-антури водила ними.

На жаль, центральній добі — від Хмельницького до Мазепи, Анто
нович не присвятив спеціяльної праці. Маємо тільки короткі уваги і 
характеристики. Погляд на Хмельницького у Антоновича двоїться. 
Признаючи в великім гетьмані індивідуальні здібності як  воєнного 
організатора і стратега, він вважає його в останнім рахунку неудач
ником; але иноді складає сі неуспіхи на обставини і рівень суспільно- 
ности, иншим разом підчеркує нездатність самого Хмельницького 
як політика. В ювілейній промові 1898 p., в 250 літ повстання, він під
носить, що з історичного становища «треба віддати честь великому 
діячеві нашого краю, що в своїй особі скупив громадські змагання мі- 
ліонової маси і зробив на її користь усе, що в умовах його часу і 
культури могла зробити людина талановита, щиро віддана інтересам 
народу, з крайнім напруженням духових і інтелектуальних сил. що 
довело його — як тепер говориться — до перевтоми і прискорило кі
нець великого патріота». Коли з нинішнього становища можна дорі
кати Хмельницькому або (краще сказати — можна жалкувати), що 
він не розвинув народніх потягів до громадської сзободи і вільного 
духового життя, «не уняв їх в читку і конкретну схему і не утворив 
таких установ, які б перевели їх в життях. — то сі докори стануть 
безпідставними, коли згадати стан громадського розвитку народньої 
маси та її представників в середині ХЛНІЇ в.^ Український нарід не 
мав здібностей держ авотворчих; проби його представників, иноді ду
ж е талановитих — як Данило Галицький, Олельковичі, Михайло Глин-
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съкий, М азета — кінчилися нічим, тому що розбивались об індифе
рентизм або протести народньої маси.9

Але в приватнім курсі, читанім в гуртках молодіжи, покійний істо
рик досить виразно підчеркнув недотепність і старшини і самого 
гетьмана в політиці: і в відносинах до польського уряду, і в устален
ню взаємовідносин з Москвою, — хоча знов таки в останнім рахунку 
виправдував се загальною недостачею культурного підготовання.10

Характеристичне для світогляду покійного історика було його ста
новище до Мазепи. Незалежно від своєї долі «проклятого гетьмана», 
Мазепа підкупав його своєю культурністю — се для нього «чоловік 
найбільш освічений між  українських діячів», при тім безсумнівно та
лановитий, і єдиний «справжній політик зпоміж діячів XVII віку». 
Антонович уважав його щирим патріотом, що дбав про повну неза
лежність свого краю.

«Але прямуючи до неї, він помилився шляхом: він цілком не вва
жав на демократичні ідеали маси народньої, не дбав про прихільність 
її, а силкувався привабити до себе старшину, щоб утворити міцний 
привілейований стан, який підпер би його в боротьбі з московським 
урядом. Він думав зорганізувати Україну на зразок сусідніх дер
жав, а там скрізь (у Польщі, яка йому була найбільш знайома, Угор
щині, Волощині і т. д.) він бачив монарха і аристократію, що підпе- 
рає того голову, а останній надає їй усяких привілегій, аби утримати 
її при собі. Отже і Мазепа постановив, яко найголовнішу мету своєї 
діяльности витворити таку аристократію на Україні. Він був переко
наний, що тоді тільки Україна і здолає осягнути автономію, коли 
така аристократія витвориться. Його гетьманування тягнеться впро
довж 22 років і за весь той час вся його діяльність прямувала до то
го, щоб утворити численну заможну аристократію.

Приготовуючи дворянство, Мазепа хоче, щоб воно було культурне, 
цивілізоване. Під його впливом старшина посилає синів своїх до за
кордонних шкіл для науки; сам же він протеґує та засновує школи

® «Характеристика деятельности Б. Хмельницкаго» — «Чтенія Общ. Не
стора», т. XII, с. 100; треба одначе мати на увазі, що се резюме, ледви чи 
правлене самим автором. Термінологія «южнорусская», переказуючи я за
міняю її на «українську».

іо «Бесіди про козацькі часи», 1897 — знов таки треба мати на увазі, 
що се запись не самого Антоновича, а одного з слухачів (В. М. Доманиць- 
кого, наскільки знаю), тому цитувати її можна тільки з певним застере
женням;

«Се (політичну безпорадність Хмельницького) можна з ’ясувати собі тіль
ки тим, що у Хмельницького не було ніякого політичного виховання. Ко
ли йому удавалася справа, він путався і не знав що робити далі. Одного 
і того часу він зав’язує дипломатичні стосунки в 3-4 суперечних напрямках
і ніде не доводить їх до кінця. Се показує тільки, що культура народу сто
яла тоді дуже низько, що нарід був неготовий до політичного життя; він 
не розумів ще, що він може зробити своїми силами. Коли нарід ішов про
ти Поляків, то тільки інстинктивно, яко проти своїх гнобителів, бачучи, 
що йому дуже погано живеться під їх кормигою. Треба знати, що поста-
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на Україні. Добре відомо усім, оскільки він дорожив Київською Ака
демією, надаючи велику вагу і значіння розвиткові краєвої культури: 
він наділяв її маетностями, підняв її до значіння університету. Чер- 
нигівську колегію переробив він на вищу школу — немов би лицей. 
Сам він листувався з багатьма ученими, усюди по Вкраїні заводив ти- 
пографії.

Хоч ся цивілізація вела до того, щоб утворити і зміцнити дворян
ство, але ж  заведене ним дворянство не відповідає його заходам. Ма
зепа знав се і надії свої покладав на нове покоління; для сього-ж та
ки він закликав до себе чужоземних дворян: ми бачимо при ньому 
цілий полк з польської шляхти. Готуючи собі такі сили, Мазепа тим 
самим наразився на народню реакцію: звикши звертати увагу на дво
рянські сили, він зовсім не вважав на бажання народні, які цілком 
розминалися з заходом гетьмана».

В результаті був неминучий політичний крах. «Народні маси де
кілька разів давали знати Мазепі свої сили, та він провадив далі свою 
політичну помилку, і мусив згинути».11

* **
Не продовжую  виписок. Думаю, що наведеного буде досить для 

моєї мети — ідеологічного обрису Антоновича. Він писав небагато, і 
зити замість поганого, треба принципів, які нарід мусить виставляти в 
своїй боротьбі. Той хто стоїть на чолі повстання, мусить знати всю суму 
бажань свого народу. Докоряти Хмельницькому за незнання сього не мож
на: він викинув прапор повстання того нещасливого часу, коли нарід мав 
змогу скинути з себе пута, але не знав, що робити далі» (с. 80).

«Коли ми подивимося на те, яку силу дав Хмельницькому нарід, і як 
він скористувався з свого становища, ми мусимо признати повну недотеп
ність його в справах політичних. В таких справах мало значіння має сила 
фізична, треба сили моральної, треба мати ясний ідеал, щоб нарід здолав 
осягнути свою мету, инакше сам нарід віддасть себе власними силами на 
поталу ворогам. Раз культура не приготовила нарід до того, щоб жити са
мостійно, він нічого не зможе зробити» (сс. 94—5).

Остаточну формулу поглядів на українську недержавність маємо в його 
передсмертній записці про скасування заборон українського слова — «За
писки Укр. Наук. Товариства в Київі», кн. III:

«Применяя все сказанное къ малорусской народности, мы должны при
знать, что народность эта совершенно лишена государственнаго инстинкта; 
она не только не составляла отдЪльнаго государства, но добровольно от
клонила образованіе такового, даже въ тотъ моментъ, когда историческія 
обстоятельства давали на то возможность (въ половині XVII ст.). Мало
р о с ія  вошла въ составь Русскаго государства добровольно, безъ завое- 
ванія и борьбы и, всл'Ьдствіе этого, привнесла в новое государство лишь 
чувство любови и единенія безъ тЪни всякаго раздраженія или озлобленія.

«Малорусская литература никогда не подимала даже намека о полити- 
ческомъ сепаратизм^ и всегда считала этотъ мотивъ для себя чуждымъ».

Розуміється, супроти завдання записки автор мусів особливо підчерку- 
вати українську лояльність; але в сім, скільки можна судити, він не роз
минався і з своїм переконанням.

и  «Бесіди про козацькі часи», с. 108, 110 і далі.
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головно лишив память як видавець матеріялу, пізніш — як археолог. 
В його творах узагальнення грають невелику ролю і переважно ник
нуть між фактичним матеріялом — з виїмком першої праці, котра 
дає тому цінний ключ до його історичного світогляду, і через те я 
пріисвятив їй особливу увагу. Ті публікації, які могли б найбільше 
дати для пізнання його ідеології — як «Три національні типи», «Бе
сіди про козацькі часи» — ми маємо не в автентичній записи автора, 
тому посилатися на них треба з деякою обережністю. Тим часом як 
ідеолог Антонович дуже інтересний, яскравий і впливовий, тому ви
магає великої уваги і пильного студіювання.

В своїй «Сповіді», писаній 1861 p., поясняючи ті мотиви, які при
вели йото до рішення розірвати з польським громадянством і стати в 
її очах «перевертнем», щоб працювати в рядах української демокра
тії на користь трудящого народу, «серед котрого я виріс, котрого я 
знав, котрого гірку долю бачив у кождому селі, де тільки володів ним 
шляхтич, і чув з його уст не одну сумну пісню, не одне чесне прия
тельське 'слово (хоч я був панич), не одну трагічну повість про зотлі
ле в тузі і в беплодній праці життя», — він висловляв надію, що «сво
єю працею і любовю він заслужить коли небудь, що Українці призна
ють його сином свого народу, тому що він готов усе розділити з ним». 
Я не буду повторювати того, що говорилося стільки разів з сього при
воду — що сею любовю і працею Антонович здобув собі місце в пер
шім ряді (нашого національного пантеону. Але я хочу сказати, що ми, 
українська інтелігенція, досі не сіповнили свого обовязку перед лю
диною, що стільки літ тому прийшла до нас, щоб «усе розділити з 
нами». Ми не постарались відповідно вивчити і освітити йото життя 
повне самовідреченої любови і праці для нашого народу. Антонович 
як історик, як (громадський діяч і як людина не досліджений і не 
спопуляризований. Історична Секція і Комісія Української Історіо
графії рішила скористати з нинішньої річниці, щоб про се нагадати. 
Через 5 літ наступить 25-ліття з дня смерти Антоновича, а через 6 — 
століття з дня його народження. Нинішнє наше засідання нехай буде 
тому пригадкою — щоб у сі столітні роковини українські трудящі 
маси знали Антоновича як одного з найбільш заслужених діячів на
шого національного відродження, як людини, що дійсно жертвувала 
всім, аби розділити долю сих трудящих мас.*

* Ця праця М. Грушевського була надрукована в «Україні», кн. 5, 1928. 
стор. З—16. Мову і правопис залишаємо як в оригіналі.


