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ОЛЕКСАНДЕР ГРУШЕВСЬКИЙ

До статті Костомарова про федеративний лад
старої Русі.

Працюючи над питаннями давнього періоду української історії,
Костомаров спеціяльно спинився над обопільними відносинами земель та
князівств. Коли мати на увазі не війни, походи та мирні умови, а черты
народной исторіи", ті обопільні відносини набувають великого значення:
поруч із князівськими війнами, нападами, спустошеннями,  виступають
землі з своїми власними бажаннями, які дуже часто не сходяться з
бажаннями, замірами та змаганнями князів. У тих указівках наших джерел
виявляються, хоч і нечасто, поривання народніх верстов, які корились
князівській владі, але жили своїм життям.

Що таких указівок не так багато трапляється в наших джерелах,
надає нечисленним указівкам особливої ціни та значення. Костомаров не
раз скаржився, іцо наші джерела дуже бідні на вказівки про народне
життя. Він не раз підкреслював, въ какое непріятное положеніе
поставляють насъ старые наши летописцы, коль скоро мы захотимъ изслЪдо-
вать судьбу старой народной жизни: насъ угощають до-сыта княжескими
междуусобіями, извФ»стіями о построеніи церквей, со щепетильною точно-
стію сообщаютъ о дняхъ, даже часахъ кончины князей и епископовъ, но
какъ постучишься къ нимъ въ двери сокровищницы народной жизни 
тутъ они німьі и глухи, и заброшены давно вь море забвенія ключи отъ
этихъ завЪтныхъ дверей. Слабый неясный тіьни остались отъ далекаго
прошедшаго". Як бачим, історик добре розумів ті труднощі, що стають
на перешкоді до вияснення народнього життя далеких століть: мало
самих указівок у наших джерелах літописних, тай у тих нечисленних
указівках не все ясно, не всі терміни вповні ясні, навпаки викликають
сумніви, як саме їх слід розуміти.

Обопільні відносини земель і становили одно з таких складних та
малорозроблених питань. Костомаров спинився докладніш, аніж
попередники, на цім питанні, хоч рамці журнальних статтів не давали
можливосте докладно поясняти кожний крок наукового дослідження,
аргументувати кожний висновок, як це можна було зробити в науковій статті.
Умовами популярної журнальної статті і треба пояснити, що висновки
великої та уважної роботи все-ж таки не завсіди передано докладно та ясно.

Понятіе о ЗемлФ» обнимало ту или другую русскую народность въ
изв^стномь пространств^ по ея разміщенію въ этомъ пространств^"
(Мысли, с. 133). Таким чином, формування певних земель, як Київська,
Чернигівська, Полоцька, Ростовська, не мало в собі нічого неясного; в
основі лежать певні народності, які відріжняються одна від одної.
Висловлюючи такий погляд, дослідник знав і про існування иншого погляду, що
зменшував вагу та давність ріжниці між племенами та землями,
підкреслюючи зате одно географическое отношеніе сос'Ьднйхъ земельа,
збільшував значення моментів єдносте, які підготовили пізніш утворення рус-
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скаго народа": цей погляд' використовували централісти в полеміці проти
змагань українських культурників, зменшуючи значення своєрідних
прикмет українського народу, на яких хотіли культурники будувати
українську культуру. Централісти доводили, що е оден тільки русскій на-
родъ , одна культура, а своєрідні риси української людности є щось
дрібне супроти спільних прикмет. Полеміка надавала особливого значення
виясненню того питання, чи своєрідні прикмети української людности
мають давнє походження, чи глибокі вони, чи поверхові, чи можнд на них
будувати окрему українську культуру. І ось дослідник доводить, що вже в
добу формування земель була ясна ріжниця поміж окремими племенами,
ця ріжниця лягла в основу поділу на землі тай залишилась аж до нашого
часу: сучасні своєрідні прикмети народнього життя окремих народностів 
не нового походження, а навпаки дуже давнього. Полеміка надавала
особливого значення таким науковим висновкам, і ними можна було
скористатися в дискусіях про окрему українську культуру, якої коріння полягає
в давніх століттях. Дослідник підкреслює системы княженій и волостей,
боліє или меніе согласно съ тЪмъ развітвленіемь народностей, какое
мы застаемъ впослідствіи и теперь, и какое указывается на первыхъ
страницахъ нашихъ літописей": на перших сторінках літописів можна
знайти вичислення племін, отже своєрідні прикмети тих племін
залишилися до нашого часу. І знов трохи инакше наводить ту саму думку:
Эти системы волостей или Земли располагались согласно съ

нынешними этнографическими особенностями. Гді были Кривичи, тамъ ньіні
Білоруссьі, тамъ образовалась Земля, система княженій и волостей, имів-
шихъ взаимную связь, и такъ вошла во владінія Литовскія. Гді теперь
виденъ переходь отъ Білоруссовь къ Новгородцамъ и смешанное нарі-
чіе, тамъ образовалась Псковская земля; гді были Русь  Поляне, тамъ
теперь Украинцы, тамъ была система волостей Русской земли" (с. 142).
Отже поділ земель засновується на поділі племін із їх своєрідними
рисами. Всі зтнографическія особенности совершенно сообразны съ
системою, развітвленія волостей удільнаго уклада".

Етнографічні студії повинні вияснити багато в сфері цих давніх
обопільних відносин, як тільки ці студії будуть поставлені як слід: кілька
рядків присвячує тут дослідник завданням етнографії. У насъ много
писали объ зтнографіи, довольно и занимались ею, да занятія наши были
какъ-то односторонни, не доставало сравнительнаго изученія. Говорили о
томъ, что есть, не говорили, чего ніть у однихъ изъ того, что есть у
другихъ. Съ цілью изучить исторію народа по настоящимъ его этно-
графическимъ признакамъ никто не брался систематически. Изученіе исто-
ріи народа должно начаться именно съ этого. Надобно изслідовать и
привести въ ясность всі виды Русской народности, во всей совокупности
ихъ отличительныхъ признаковъ. Надобно отыскать, чімь выражается
отличіе одного края отъ другаго, съ нимъ сосідняго, въ нарічіи, говорі,
образі жизни, постройкахъ, одежді, пищі, обычаяхъ, привычкахъ;
надобно обозначить совокупности всіхь такихъ признаковъ, составляющихъ
втнографическіе виды-, показать ихъ взаимные переходы и містньїя ихъ
грани и съ настоящимъ положешемъ народностей свірять историческое
течете прошедшей жизни народа. Только тогда и доберемся мы сколько-
нибудь до ея уразумінія. Очевидно это не легкая работа. Она тімь
боліє трудна, что при самомъ тщательномъ, добросовістномь, подробній-
шемъ этнографическомъ описаній останется еще то, что едва возможно
описать какимъ бы то ни было перомъ  физіономія народа, подобно
тому, какъ нельзя ни коимъ образомъ описать живаго человіка такъ,
чтобъ можно было по описанію столько же знать его, как живши съ-
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нимъ !). Таке етнографічне дослідження сучасних народніх прикмет та
обопільних відносин, користуючись нечисленними вказівками літописних
джерел, могло-б пояснити і колишні обопільні відносини племін.
Етнографічне дослідження зауважить, що и до сихъ поръ во взгляд^
Украинца потомка Полянъ (или преемника ихъ по землі) на своего сосіда
ПЬл Ьіцука, потомка Древлянъ и наследника ихъ имени, проглядываетъ
тЬнь враждебности: ПолЪщукъ для Украинца или колдунъ способный на
лихое діло, превращающій людей въ волковъ, или глупецъ осмеиваемый
въ затЬйливыхъ анекдотахъ*. До того додати треба щей указівки про
війну Полян із Деревлянами, як вони передані в літопису на підставі
народніх переказів. Оці літописні вказівки про обопільні відносини між
Полянами і Деревлянами сучасна етнографія може пояснити на підставі
сучасних обопільних відносин, на підставі сучасних прикмет
відокремленосте, які помічає дослідження в сучасній мові, побуті, звичаяк та ин. Так
етнографічне дослідження допомагає в виясненні умов життя давніх століть.

Основу обопільних відносин між землями вияснено в статті
Костомарова не вповні докладно. Подано багато цінних уваг,  але їх не зведено
докупи, в одну загальну характеристику. Очевидно, у людности земель
не переставало жити те почуття відокремленосте, яке мали племена.
ВсЬ различія между племенами ярко бросались въ глаза современниковъ

и не исчезали ни послЬ> укорененія единаго княжескаго рода, ни посл'Ь
распространена христіанства"; коли тут маемо згадки про давніші риси,
то далі окремо зазначено про дальшу долю:  ни географія, ни исторія
этихъ народовъ (ліпше сказати  племін) не способствовали исчезанію
ихъ народностей. Климатъ и качество почвы поддерживали местный
особенности племенъ. Иныхъ занятій, иного образа жизни требовали поля,
обитаемый Полянами, плодоносный и вмЬстЬ открытый нападенію инопле-
менниковъ, ч Ьмъ л'Ьса Древлянъ и болота Дреговичей. Иначе дЬйство-
валъ на организмъ и наклонности человека теплый и здоровый климатъ
Улучей, ч Ьмъ холодный и ровный климатъ Ростовской и Суздальской
земли или сырой климатъ отечества Кривичей^. Отже довге перебування
в певних географічних умовах мусило і далі закріпляти своєрідні
прикмети племін. Коли звичайно близьке сусідство та постійні жваві стосунки
стирають своєрідні прикмети сусідніх племін, то в давні часи спеціяльно
підкреслює дослідник якраз не було таких умов. Пространства, на ко-
торыхъ жили всЬ эти племена, были слишкомъ велики, а пути сообщенія
слишкомъ длинны и затруднительны. Дремучіе лЬса, непроходимый болота
и широкія степи разделяли ихъ другъ отъ друга. Массы народцевъ мало
знали одна другую, каждый составлялъ себЬ понятія о сосЬдяхъ или не-
в'Ьрныя или враждебный и надолго сживался съ такими понятіями. Пови-
димому, взаимная вражда Полянъ и Древлянъ принадлежйтъ такому
отдаленному вЬку, что всякое исканіе ея слЬдовъ въ наше время должно
считаться бредомъ... Такъ близкіе народные отгЬнки получаютъ нЬкото-
рымъ образомъ видъ различныхъ народностей. Ч Ьмъ неразвитое масса
народа, ч Ьмъ уже кругъ ея понятій и скуднОе запасъ свОдОній, тЬмъ
уже у нея понятіе о своенародности, тОмъ оно сосредоточенное въ са-
момъ тОсномъ кругу признаковъ, и все что сколько нибудь не похоже на
свое, кажется чуждымъ, иноземнымъ, непривычнымъ, неудобопр!емлемымъ.
Различія нарОчій, не рОдко даже одного выговора достаточно, чтобъ въ
какомъ нибудь городкО или округО составились насмОшливые разсказы
о сосЬдяхъ и передразниванье". Далі наведено сучасні приклади, ясно
видно ту допомогу, що її подає етнографічне дослідження, але треба за-

х) Мысли, с. 142.
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значити, ідо поруч із основними прикметами ріжниці тут-таки наведено
і деякі менш важні, без зазначення цього, тим часом як тут треба
підкреслити певне степеновання: ріжницю побуту степового від лісового не
можна ставити на рівні із ставленням сусідів до села, яке повторными
нисколько разъ преступленіями своихъ жителей навлекаетъ на себя отъ
соседей дурную славу" (Мысли, с. 125). Добираючи приклади diminuendo,
Костомаров підриває аргументацію: поширення ворожнечі сусідів до
згаданого села далеке від процесу утворення своєрідних прикмет племін.
Инші глибші риси викликали ворожі відносини між Полянами та
Древлянами: обі эти вітви принадлежали къ одной массі и, притомъ,
обитали по соседству другъ съ другомъ, но различіе между ними доходило
даже до вражды" (с. 122) . Прирожденные признаки, зтнографическія
особенности означались не одними только містами новаго ихъ поселеній, но и
укоренялись и развивались въ теченіи значительнаго времени
привычками, преданіями и своеобразными пріемами быта" (с. 122).

І пізніш историческія обстоятельства не доставляли средствъ къ
слитію и изглаженію племенныхъ разностей. Вліянія иноплеменныхъ на-
родовъ действовали на Славянъ разъединительнымъ способомъ.
Иноплеменники одни за другими нападали, покоряли себЪ русскихъ Славянъ,
обыкновенно владели ими недолго и уступали въ свою очередь власть
надъ ними другимъ... Но подпадали подъ чужую власть не всі Славяне
разомъ и не однимъ, для веЬхъ ихъ завоевателямъ. Такъ передъ при-
шествіемь Рюрика на Севере властвовали одни пришельцы  Норманны,
на ЮгЄ другіе  Хозары, а югозападная часть оставалась, какъ видно,
независимою, но не избігала столкновенія съ пришлыми племенами".
Виясненню цього момента уділяє дослідник багато уваги, і ці сторінки
дають багато цікавих спостережень. Соединеніе Славянъ при степени
ихъ тогдашней образованности только и могло случиться противъ
чужоземного ига, ибо только такого рода иго могло быть одинаково для
всЄхь тягостно (с. 129). Для соединенія племенъ нужна была какая нибудь
внешняя сила, вызывающая противодЄйствіе, но тогда необходимо, чтобъ
эта внішняя сила могла овладіть многими, если не всЄми племенами, и
налечь на такую массу народа, которая была бы въ состояніи
ниспровергнуть тяготеющее начало, чтобы такимъ образомъ эти племена могли
имЄть общую ціль" (с. 126). Якраз із таким завданням  вияснити, чому
чужі завоювання не об єднали племін  і розглядає дослідник панування
инших народів над східніми Слов янами. Починає дослідник із давніших
прикладів. Когда народности Русскаго материка подпали рабству Готовъ,
понятно, что появленіе въ Приволжскихъ степяхъ шайки Гунновъ могло
поднять всЄми пластами порабощенные народы, но силъ къ устроенію
чего-либо прочнаго, своего, на мЄсто чужаго ига недоставало Славянамъ
или, по крайней , мірі, недоставало на столько, чтобы воспротивиться
препятствующимъ обстоятельствамъ: для этого нужно было время и
постепенный укладъ понятій о гражданской самостоятельности. А
Славянамъ не было времени передумать это. Держава Гунская распалась... и
восточные Славяне снова разбились на отрывочные части и возникъ
снова прежній образъ раздільности и рядъ родовыхъ междуусобій" (с. 126).
Такимъ чиномъ це завойовання не мало такого впливу, щоб з єднати
племена. Не мало також впливу і завойовання хозарське, але тут дає
Костомаров инші пояснення. Власть Хозаръ была слишкомъ мягкою и не
возбудила противъ себя энергическаго движенія: Славяне не очень, какъ
видно, дорожили этою иноплеменною опекою, когда такъ легко отдались
Русскимъ, но и не тяготились ею до того, чтобы вооружиться и
жертвовать жизнью" (с. 126). Поданий далі приклад пояснює гадку дослідника
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про постепенный укладъ понятій о гражданской самостоятельности",
приклад про Черемисів чи сибирських инородців: ,>Для этихъ славян-
скихъ народцевъ въ оное время было какъ-то немыслимо существовать
не давая дани. Подобный понятія можно встретить теперь и у Череми-
совъ или у сибирскихъ инородцевъ. Они знаютъ, что даютъ дань
русскому государю, сознаютъ, что можно z давать дань еще и другому
такому жъ государю, но имъ покажется неудобовразумительно  не
платить никому дани, потому что ихъ сознаніе о своей народности или не
достигло до представленій объ образовали изъ себя самостоятельного
общества или отвыкло отъ такого представленій, если, быть можетъ,
оно и было у ихъ прад Ьдовъ". Отже задля об єднання окремих племін окрім
гніту чужих завойовників потрібна ще задля енергійного спільного виступу
певна степінь сознанія о своей народности". Чому бракувало цього
зазначеним слов янським племенам, чи не достигли" вони, чи отвыкли",
дослідник цього не виясняє. Далі виясняється, що не всі слов янські
тутешні племена жили в такім стані пасивности. Деякі племена становлять
виїмок. Чому? Труднее приходилось справиться съ Улучами, Тиверцами,
Древлянами, неподпавшими, какъ видно, подъ Хозарскую державу", отже
тут причина активного протесту в тому, що вони не були перед тим
під чужою владою. Але ось про В ятичів: они считались въ числі дан-
никовъ Хозарскихъ... самое подданство Хозарамъ для нихъ было,
вероятно, боліє номинально... живя не на проходной дорогі, какъ Поляне,
сохранили боліє своебытности". Тут дослідник підкреслює инший
момент, який, очевидно, на його думку, і завоювання і підданство робить
боліє номинальнымъ" (с. 131).
Дальше життя поглиблювало риси своєрідні, ріжні умови життя

виробляли та зміняли ці риси. Цінні уваги автора про впливи з боку
сусідніх культур розкидані по ріжних статтях, але не зведені до купи. Про
Полян зазначено, що жили вони на проходной дорогі", отже скоріше
підпадали впливам з боку сусідніх культур. До східнього впливу на
Полян відносить дослідник слово каган, що його вжив 1аковъ въ своей
річи на память Владиміра". Варто зауважити, яке значення надає
дослідник оцьому слову. Коль скоро хозарское слово каганъ вошло въ
Русь, то, конечно, вошли до извістной степени и понятія восточный".
І в характері Володимира зауважує дослідник вплив хозарських звичаїв.
Але як глибоко і широко оцей східній вплив проходив у полянське життя?
Нема на це запитання ясної відповіди у Костомарова, але більш того, що
він не припускає поширення східнього впливу,  може, все обмежувалось
лише двором князя та його дружиною. Більше значення мав грецький
вплив на Полян близъ большой ріки". Ще до норманського завоювання
Поляни були плавателями, но только мирными", ще до чужеземной Руси,
пришедшей въ кіевскую сторону" були стосунки з Греками не только у
Полянъ, но отчасти и у другихъ славянскихъ племенъ, которые черезъ
посредство Полянъ иміли сношенія съ Греками". Далі дослідник
пояснює: ходили на море не для разбоевъ, а для мирныхъ сношеній, одни
ловили рыбу на Білобережьі, то-есть у устья Дуная, другіе съ тою же
цілію плавали къ берегамъ Тавриды. Нікоторьіе ходили въ Цареградъ
на работы и-проживали на службі въ императорскомъ войскі". Таким
шляхом сношенія съ Грецією распространили между Полянами христіанство"
ще до норманського завоювання (с. 116). Поширення християнства серед
Полян віддалило їх від инших сусідів, слов янських племін, ріжниця
щаблів культурности поглиблювала почуття відокремленосте між племенами.

Норманські князі, каже Костомаров, не знищили в племенах їхньої
внутренней самобытности". Характеристику нових умов подає Костома-
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ров з погляду народной исторіи", він переважно характеризує ставлення
людности до нової влади, менш його цікавить організація влади,  над цим
опеціяльно та докладно спиняється Соловйов у своїй Исторіи Россій съ
древнейших временъ". Костомаров підкреслює: если бы власть
сосредоточивалась долго и постоянно въ КієвЄ и тяготела деспотически надъ
всЄми народами одинаково, то еще возможно было бы соединенное воз-
станіе несколькихъ народовъ: тогда Тиверцы, ДулЄбьі, Радимичи,
Вятичи, Древляне при какихъ нибудь благопріятньїхь обстоятельствах^
устроившихъ между ними сношеніе, могли бы еще содействовать другъ
другу противъ насилія (с. 129). Новая власть, русская, была тягостнее хо-
зарской: это доказывается упорнымъ сопротивлешемъ Радимичей и
Вятичей противъ кіевскихь князей, тогда какъ, повидимому, эти народцы
спокойно оставались подъ властью отдаленныхъ Хозаръ. Но эта новая
власть Руссовъ не могла возбудить противъ себя единомышленного и
плодотворнаго противодЄйствія покоренныхъ народовъ. Она была не до
такой степени отяготительна, чтобы породить въ народахъ сильное
противъ себя ожесточеніе и заставить ихъ соединить свои общія силы для
освобожденія... Русскіе князья ограничивались только сборомъ дани... не
падали на народы тягостію постояннаго управленій, введешемъ чужихъ
обычаевъ, вмФ>шательствомъ въ ихъ домашнія дЄла. Обязанный платить
дань, каждый народъ не выходилъ изъ колеи обычаевъ дЄдовскаго быта...
Уезжалъ князь  и народъ оставался себЄ на произволъ, не видалъ надъ
собою отяготительнаго ярма и скоро забывалъ нашедшую на него тучу
до новаго ея появленія... Иноплеменныхъ пришельцевъ, Руссовъ, было
мало и они слишкомъ скоро расплылись въ массЄ Полянъ" (с. 127).
Відмінність освітлення тих самих моментів влади київських князів у Соловйова
полягає в тім, що тут, у Костомарова, маємо переважно характеристику
народнього життя під владою перших київських князів, там в Исторіи
Россій" маємо характеристику організації самої князівської влади, коли,
наприклад, дослідник каже: при немъ (ОлєгЄ) впервые почти всЄ
племена, жившія по восточному водному пути, собираются подъ одно знамя,
получаютъ понятіе о своемъ единстве, впервые соединенными силами
совершаютъ дальній походъ" х). І там маємо вказівки про сознаніе общей
связи, общую связь племенъ", але тамъ дослідник має на увазі не життя
народніх мас. Таким чином, на думку Костомарова, і в землях прежняя
местная самобытность обозначалась въ томъ же или приблизительно въ
томъ же порядке; части начали проявлять свою самобытную жизнь одна
за другою. Правда, нЄсколько болЄе мелкихъ народностей объединились,
за то докончились, определились и укрепились больїйія, слитыя изъ мень-
шихъ... Первая, выступившая самобытно наружу, была народность
Славянъ Новгородскихъ... Новгородцы стали выбирать себе князей изъ среды
этого рода, по своему желанію, и такимъ образомъ начали свою
самобытную исторію. Явились и развивались у нихъ интересы, имъ однимъ
принадлежавшіе, подчинялись чудскія племена имъ исключительно, а не
всей Русской зємлЄ, развивалось понятіе о волости новгородской отдельно
отъ прочихъ русскихъ волостей... Выказываютъ свое самобытное суще-
ствованіе и Кривичи... Смоленскіе Кривичи, какъ и прежде, до пришествія
Рюрика, жили своею жизнью, отличною отъ другихъ Кривичей". Хоч
во всей остальной Руси обозначается своеобразное натуральное на-

правленіе жизни съ половины ХИ в., то есть, когда последовало осла-
бленіе связующей власти и чрезъ то самое ощутительнее выступили
наружу существовавшія и прежде народный начала, но мы не въ праве

*) Т. I (вид. Общ. Пользы1-), розд. V, с. 122, пор. розд. VIII, с. 216.
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думать, что формы отд^льньїхь народностей тогда и возникали, когда
являются на политической сцені и оказываютъ признаки
самодеятельности по известнымъ намъ лётописнымъ сказашямъ... Такимъ образомъ,
хотя съ половины XII в. ясніє высказывается самобытность Черниговской
и Новгородъ-Северской Земель, однако эта самобытность видніетея уже
и прежде при большей крепости связугощаго уклада"...

Відмінно від попередніх дослідників, Костомаров шукає в подіях
XII-XIV вв. проявів самобытной жизни Земель, народныхъ началъ, началъ
независимости и отдільности, залоговъ собственнаго самосу ществов ані я u
(сс. 130 1). Історики Карамзинського напрямку мало розбирались у
переплутаній складній боротьбі князів ХІІ-ХІІІ вв. Правнича школа
пояснювала її родовими відносинами князів. Костомаров підкреслює, що
народные интересы сами собо^о стали пробиваться сквозь путаницу княжескихъ
междуусобій, совершенно подчиняли своему направленію княжескія по-
бужденія и хотя сами изменяли свой характеръ, но за то и характеры
княжескихъ отношеній сообразовались съ ними"... У статті про К.
Аксакова Костомаров підкреслював активність населення в князівській
боротьбі. Висловлював цей свій погляд Костомаров проти погляду К.
Аксакова, який формулював у таких виразах: княжескія діленія владаній,
на думку К. Аксакова,  постройки государственныхъ перегородокъ
совершились безъ участія земли или народа. Народъ управлялся по себі>
своимъ вЄчєвьімь порядкомъ и вмешивался въ княжескую борьбу только
въ крайнихъ случаяхъ, когда или удалялъ князя, который вредилъ его
матеріальному благосостоянію, или вооружался за любимаго князя по
особенному сочувствію къ его личности". Проти цього Костомаров зауважує:
удЄльньіе дЄлєжи и междуусобія, если иногда и происходили изъ родо-

выхъ отношеній и представляются чуждыми народнымъ побуждешямъ, то,
съ другой стороны, очень часто сходятся съ ними во-едино и народъ
былъ вовсе не такъ чуждъ княжескихъ притязаній; но часто самыя эти
притязанія были только наружнымъ явлешемъ народныхъ побужденій,
такъ что князья были орудіями партій, проводившихъ то или другое дЄло
народа или его части". Ці вказівки про партії та їх знаряддя стануть іще
цікавіші, коли пригадати, що в Исторіи Россіи" оповідання про боротьбу
за Київ не підкреслює активної участи київської людности в цій боротьбі..
Розуміється, в відповідних місцях подано з літописів згадки про Киян !)>
але дослідник не робить із тих окремих згадок загальної характеристики
настроїв тодішньої київської людности; бачимо ясно успіхи князів, але
не видко допомоги та спочуття населення, груповання партії. І коли в
Исторіи Россіи" підкреслено родові груповання князів, у Костомарова

підкреслено, як вмісті съ образовашемъ стремленій, порожденныхъ между
князьями родовыми или семейными побужденіями, начали выплывать
наружу слегка подавленный стремленія народный" (Мысли, с. 130).

Може, Костомаров через те докладніш спинився на натуральномъ
діленій по народамъ", що инші дослідники навпаки спинялись на
единств^ Русской земли". У статті про К. Аксакова Костомаров зауважив:
Главная ошибка его та, что онъ передалъ первоначальному единству

русской земли боліє, ч Ьмъ сколько его было на самомъ ділі. При элемен-
тахъ единства были элементы самобытности Земель, а ихъ то не хочетъ
знать Аксаковъ". Була еднібть, доводить Костомаров, але федеративна
єдність земель, що жили своїм окремим самобытнымъ" життям. Отже

J) Племянник* Изяславъ личною доблестью превосходил* дядей, былъ представителем*
Мономахова племени въ главахъ народа" (т. И, розд. IV, с. 396). Причина иаумительнаго въ
самом* ділі успіха Иэяславова заключалась не столько въ оплошности Юрія и сыновей
его, сколько во всеобщем* нерасположеніи къ ним* народа" (с. 427).
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нове завдання дослідника вияснити ті сили, що зв язували ці окремі землі.
Поширений офіціяльний погляд уважав монархію за одинокий поратунок
від хаосу удільної доби, за основу спокійного життя, що без неї може
бути лише загальна боротьба, колотнеча: звідси і глибоке недовір'я до
всякої областной самобытности", яка може повернути лише до хаосу.
Дослідник і повинен вияснити, що окрім змаганнів до відокремлености
були щей міцні внутрішні зв'язки, які перешкоджали загальному роз-
хожденню. Половину XII в. можно считать только эпохою... обозначенія
формъ, который сами собою свободно должны были по этнографическимъ
причинамъ явиться въ частяхъ Русскаго края, какъ только ослабнутъ
препятствовавшія ихъ явленію связи. Но отнюдь то не была эпоха по-
рожденія народныхъ стихій, который облекались въ эти формы. ДЬленіе
по княжешямъ въ этомъ случай уступало натуральному даленію по
народами Діленіе вм'Ьст Ь съ тЪмъ нашло пред^лъ своему безконечному
разв Ьтвленію: народности указали ему границы: діленіе продолжалось, но
уже новыя вЄтви держались связи между собою въ такихъ кругахъ, какіе
указывали имъ народности" (с. 132).

Коли панегіристи монархії підкреслювали* елементи розпаду та
боротьби, Костомаров мусив навпаки детальніш вияснити елементи едности
ХІІ-ХІІІ вв., вияснити основи федеративного зв язку між окремими
землями. Таке поширення федеративного зв'язку не давало місця принципам
монархічним, і Костомаров ясно це зазначає. Не смотря на всі
изложенный здЄсь начала, способствовавшія поддержанію и развйтію
единства Русской земли, онЄ не были столь сидьны, чтобъ скоро довести
народный силы до единодержавія и части до полнаго слитія... И природа
и обстоятельства историческія  все вело жизнь Русскаго народа къ
самобытности Земель, съ тЪмъ, чтобы между веЬми Землями образовалась и
поддерживалась неустанно связь. Такъ Русь стремилась къ федерацій и
и федерація была формою, въ которую она начинала облекаться. Вся
исторія Руси уд Ьльцаго уклада есть постепенное развитіе федеративнаго
начала, но вм Ьст Ь съ тЪмъ и борьба его съ началомъ единодержавія"
(с. 158). Тут, як бачимо, дослідник не тільки зазначає поширення
федеративного принципу, але і боротьбу цього принципу з монархічним.
Докладніш Костомаров згадав про инші історичні теорії в пізнішій своїй
статті: Начало единодержавія въ древней Руси". Тут дослідник
характеризує і инші погляди: і той, що развитіе монархическаго принципа
слЪдуетъ видать во всемъ ходЄ русской исторіи съ водворенія княже-
скаго варяжескаго рода или такъ называема™ основаній Русскаго
государства", і той погляд, що монархію треба выводить изъ того родового
быта, въ которомъ пребывали Славяне въ незапамятный времена", і той,
що приписывалъ зародышъ монархическаго принципа особенностямъ
великорусскаго племени, которое позднее другихъ составилось изъ пере-
селенцевъ западной и южной Руси въ восточный страны, смешивавшихся
тамъ съ народами финно-тюркскаго племени"J). Отже на гадку
Костомарова, федеративний лад панував вповні і лише поволі уступав місце
монархічному: дослідник виступав, таким чином і проти офіціяльного
погляду, і проти деяких учених.

J) В£стникъ Европы, 1870, XI, с. 7.


