
ОЛЕКСАНДР ГРУШЕВСЬКИЙ.

ІСТОРИЧНІ СТАТТІ КУЛШІА З 1860-Х РР.

Праці Куліша над темами української історії були зв язані з ріж-
ними планами. Хотів він дати популярну книжечку з історії України
і кілька разів вертався до цівї гадки, міняючи деякі деталі. В липні
1860 р. писав Куліш про це: Компоную отеє невеличку книжку
Исторію Украины", так щоб на святках або хоч вже перед масницею

и випустить, а то Граматка як розійдеться, то нічого гаразд і читати
хлопятам та дівчатам"1. Так працював він, підготовляючи книжку,
окремі частини друковав він в Основі". Наприклад, в кн. № 11* 12,
1861-го надруковано статтю .Виговщина"2, про яку в примітці
зазначено, що це частина труда П. А. Кулиша по предмету
общедоступной исторіи Украины... трудъ, представляющій кромѣ историче-
ского содержанія, образецъ литературной обработки народного языка"
(с. 17). Але у Куліша були деякі вагання щодо характеру оброблення.
Приходила думка дати популярне оброблення, але з повними
вказівками про джерела, що вводило читача до кола питань розроблення
історії. Так написано розділи з Исторіи Украины отъ найдавнійшихъ
часівъ". Мав Куліш на увазі і тих, що историчнімъ живописанйямъ
невдовольнятця и всякоі речи сами по жереламъ историчнімъ доходять".
Тим поясняв автор і примітки свої після тексту, він там переказує
дещо детальніш, що її (повісти) надто широко розводило би" та
зазначав і джерела історичні. Книжки, видання джерел, важко добути
по малих містах і через те читачі звернуться до приміток. Поясняючи,
чому наводить уривки чужою мовою, Куліш подає два зразки
невірного перекладу з чужих" мов (сс. 80 81).

Поруч із розробленням тем історії українского козацтва, відчуває
Куліш потребу поставити і теми з инших періодов української історії.

Звикли въ насъ на исторію України крізь наше козацтво споглядати й кругъ
козацтва все різне діеннсання обертати. Типъ часомъ саме козацтво було тільки буй-
нимъ цвітомъ, а иноді й колючим бодякомъ середъ нашого дикого степу. Росло въ насъ
де-чого багато й опрічъ козаччини н все те, що росло, цвіло, умірало и наново въ иншому
виді родилося, все те исторію нашоі Украіни становить... Не скрізь козаччину треба
намъ на давнину дивитись, а з давнини на ближчі до насъ віки, а в нихъ и на
козацтво споглядати*...

Так Куліш уявляв собі потребу звернути увагу на маловідомі
розділи української історії. Але все-ж таки власні інтереси, знання
джерел, критика традиційних поглядів, усе це нахиляло до студій
над темами з історії козацтва, які і раніш найбільше приваблювали.

1К. Стар. 1899, IV, 9.
* Крім того в Основі 1861 р. № 3 стаття Хмельниччина (частина)". Тут ми маємо

кілька розділів, зазначені вони XLY LIII, від Батозької перемоги і кінчаючи смертю
Б. Хмельницького та характеристикою громадського життя в добу Хмельницького
(громадський устрій, громади сільські, міський магдебурзький устрій, братства, січовий
устрій та ин.). У примітці до статті зазначено, що це уривок изъ печатающейся
общедоступной исторіи Украины П. А. Кулиша, по выходѣ которой появится съ
теченіемъ времени другой болѣе важный и несравненно обширнѣйшій трудъ того же автора
именно Исторія Украины, на украинской языкѣ, обработанная строго-научнымъ об*
разомъ".
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Цікаво зазначити, що в примітках до розділів з давнішої історії
Куліш не раз повертається до певних паралелів з історій ХУІ  XVII в.
(наприклад, замітка до слів Бопляна,. с. 95).

З другого боку думав Куліш написати наукову працю з історії
України. І тут він не раз міняв деталі свойого плану, обдумуючи
окремі його часті. В роках 1861 62 думав він обробити спочатку
козацьку боротьбу з Поляками перед Хмельницьким. Ще раніше
спинявся Куліш на цій добі і в своїй статті О причинахъ взаимнаго
ожесточенія Поляковъ и Малороссіянъ въ ХѴП в." подав коротко свої
погляди на причини цієї боротьби.

В літні місяці 1862 р. Куліш працював над обробленням зібраних
матеріалів про добу перед Хмельницьким. Так була підготовлена,
окрема стаття про боротьбу Павлюка з Поляками. Вона друкувалась
в часоп. Вѣстникъ Юго-Западной и Западной Россіи" 1862 68 р.р.,
але не була закінчена.

Паденіе шляхетскаго господства въ Украинѣ обѣихъ сторонъ Днѣпра
въ ХѴП вѣкѣ": ця назва ясно виявляє основну думку. Тут підкреслено
не козацько-польську боротьбу лише, не увільнення лише українського
народу спід польської влади, але разом з тим і наслідки цієї боротьби
для польської держави, що козаки повалили польську владу.

Увага автора скупчена, як ми уже зазначили на подіях 1637 р.
Це становить у праці Куліща розділи II, ІП, IV. Розділ 1-ий стано-
новить загальний вступ до цієї праці.

Як у виданні універсалу Остряниці Куліш дав місце і польським
поглядам на справу, потім висловлюючи проти них свої зауваження,,
так і в статті Паденіе шляхетскаго господства" навів він польські
погляди на козаків, хоч і не називаючи авторів.

Писатели государственники обыкновенно объясняютъ всѣ эти подвиги
неукротимою страстью къ розбоямъ и хищничеству, ихъ варварскимъ непониманіемъ,
основныхъ правилъ международной политики, ихъ дикимъ неуваженіемъ къ правамъ
собственности. Сами козаки не оставили намъ на бумагѣ обстоятельной повѣсти обо
всемъ, что они говорили на своихъ радахъ, обо всемъ, что у.нихъ дѣлалось въ лагерахъ
и походахъ. Но довольно знать жизнь и стремленія тѣхъ, на кого они возставали и
кто въ своихъ реляціяхъ называлъ ихъ безголовымъ звѣрьемъ, чтобы понять, какимъ
образомъ убогія, плохо вооруженныя массы, состоявшія большею частію изъ пахарей,
городскихъ поденщиковъ и ремесленниковъ, отважились на борьбу съ магнатами, у
которыхъ были крѣпкіе хорошо вооруженные замки, которые опирались на обширное
родство съ такими же, какъ и сами, сильными людьми, располагали большими де-,
нежными средствами, имѣли собственные надворные полки и повелѣвали
пріученнымъ къ войнѣ шляхетскимъ войскомъ. Козацкое варварство, о которомъ сь
благороднымъ негодованіемъ повѣтствуютъ паны въ своихъ реляціяхъ, вызвано было..." 47 *.

Тут має Куліш на увазі сучасних подіям польських авторів, які
так гостро висловлювались проти козацької сваволі та пропонували
найс.уровіші засоби боротьби з козаками, навіть пропонували повне
винищення козацтва.

Знає Куліш також і пізніших авторів, що висловлювали тіж самі
погляди на козаків та на козацьку сваволю. Защищая Поляковъ
какъ колонизаторовъ опустошенной татарами Украины, современные
моралисты воображаютъ защищать въ ихъ лицѣ дѣятелей цивилизаціи
противъ степныхъ варваровъ, чуждавшихся ея благъ (39). Полудикіе
козаки ни на что не хотѣли промѣнять своей разбойничьей и хищной
жизни (39): так поясняли пани неуспіх своєї мирної політики щодо
козаків, тоді доводилось думати про винищення козацтва, казали вони.
Таке тлумачення приймали і пізніші автори, підкреслюючи дикость
и хищническій родъ жизни".

11 Цікаво це порівняти з аналогічною полемікою Костомарова.
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Не захищає автор козаків від докорів за їх боротьбу проти
тодішньої польської державности; дійсно, визнав Куліш, козаки боролись
проти польської державности та цивілізації. Але проти докорів та
обвинувачень козацтва висунуто тут два аргументи.

По-перше, автор визнає , право боротьби проти державного устрою
за тими, хто терпить кривди від цього державного устрою (48). Треба*
вияснити, яке було становище українських мас в межах польської
держави XVI XVII в.в. та простежити, що як раз з цих мас
виходили козаки, вороги державного устрою.

Про походження козацтва та "поширення його Куліш каже тут
коротко, але й це виявляв його гадку. Не були козаки лише табором
злочинних елементів, як часто повторяли по льскі діячи та
письменники. Козацтво комплектувалось, з селянства та міщанства, яким
приходилось неможливо терпіти далі за умов шляхетського режиму.
Далі перебування в степах у сусідстві ворога під повсякчасною
загрозою розвивало в козацтві ті спеціяльні риси, що робили з них степ-
нихъ рыцарей" в очах одних сучасників, та розбишак в очах инших.
На кого падала вина, що держава втрачала дуже корисні селянські
та міщанські маси, що йшли до степу, шукаючи там ліпших умов
життя? На початку Паденія" Куліш так "каже про козаків.

Въ то время, когда въ католическихъ провинціяхъ Польши шляхта
достигла полнаго преобладанія не только надъ низшими сословіями, но и надъ
королевскою властью, когда вполнѣ образовался, так называемый шляхетскій народъ
польській или шляхетская республика (res pospolita), изъ провинцій, гдѣ
господствовала старая русская вѣра, выдѣлился классъ людей, отрицавшій своими дѣйствіями
все, что у р.-католической шляхты признавалось нерушимымъ во вѣки: религію,
сословныя привиллегіи, право поземельной собственности и даже государственную
систему. Это были козаки, усвоившіе съ незапамятныхъ временъ прозваніе вольныхъ,
которое до сихъ поръ сохранилось въ поговоркѣ вольный козакъ" (Д1).

Незручно вийшло тут у Куліша оце підкреслення провінцій
з р.-католицькою вірою та провінцій з вірою старою руською. Не віра
становила ріжницю між частинами Польської держави. Були і инші
моменти ріжниці, і моменти дуже важні між окремими частинами
Польского королівства.

Самі географічні умови вказували незадоволеним
легкій способъ освободиться отъ деспотической панской силы. Степи, лежащія

за чертою, опредѣляемою Черкасами, Б.-Церковью и Камянцемъ, старыми
укрѣпленными пунктами, о которыхъ въ началѣ XVII в. исчезла уже и память, когда они были
основаны долго считались ничьими послѣ того, какъ литовско-русскіе князья
оттѣснили татаръ къ Черному морю. Въ эти степи бѣжали всѣ, кому скитальческая жизнь,
татарскіе набѣги и недостатокъ въ предметахъ, производимыхъ безопаснымъ
общежитіемъ, казались болѣе сносными, нежели постоянная зависимость отъ панского
произвола, часто переходившаго къ арендатору жиду (31). Сила ихъ выростала еще
болѣе отъ единовѣрія еъ народомъ, угнетаемымъ р. католиками и ихъ пріемышами
(арендаторами), отъ сочувствія, которое рождалъ въ этомъ народѣ живой примѣръ ихъ
дикой свободы и отъ общей надежды, добиться и себѣ такой же свободы съ ихъ
помощію" (34).

Ворожнеча казацтва проти панства коренилася в настроях
українських широких мас.

Козакъ, вырвавшись бѣгствомъ на волю изъ подъ опеки шляхты, опеки, мало
чѣмъ отличавшейся отъ той, съ какою обыкновенно относится хозяинъ къ живымъ
служилымъ силамъ въ своемъ хозяйствѣ, былъ чуждъ всѣхъ унаслѣдованныхъ
шляхтою понятій о государствѣ, какъ о хранилищѣ вольностей шляхетскихъ, о
неравенствѣ между собою человѣческихъ личностей, вслѣдствіе какихъ-то
шляхетскосеймовыхъ операцій, и даже объ отечествѣ, въ томъ смыслѣ, как разумѣлъ отечество
шляхтичъ, заставлявшій работать на себя нѣсколько разныхъ народностей. Для козака
существовалъ только рідный край", въ смыслѣ убѣжища отъ панскихъ
посягательствъ на его личную свободу. Онъ не уважалъ польских законовъ, составленныхъ
безъ его вѣдома на сеймахъ, гдѣ шляхетскія партіи увивались вокругъ
избирательнаго короля и торговали у него права и преимущества не только для своего сословія
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въ ущербъ другимъ сословіямъ, но в для своихъ фамилій въ ущербъ сословію
шляхетскому (86 37). Идея шляхетства была нужда козакамъ не по яхъ дикости'и
хищническому роду жизни, а потому, что она протвворѣчвла основному понятію
хогацкого товариства призванію равныхъ человѣческихъ правъ за каждымъ членомъ
нхъ общества (39). Они (козаки) хотѣли владѣть своей землею не по-феодальному, не
въ крѣпостяхъ и баронствахъ, а въ всегдашней поголовной готовности къ бою видѣли
они надежную заі^иту родной вемлн, не панскую, а простонародную имѣли они въ
виду націю .

Відповідаючи на обвинування козаків, як нищителів цивілізації,
Куліш із свого боку ставить питання, оскільки цінна була оця
польська цивілізація XVI XVII вв. Уже в примітках до універсалу
Остраниці Куліш використовував свідоцтво сучасників про
безнаказанность шляхетскаго буйства". Куліш писав тоді про Грабов-

ського: Порицая жолнѣрское самоуправство и безнаказанность
шляхетскаго буйства, г. Грабовскій этимъ самымъ соглашается съ моимъ
мнѣніемъ о внутреннемъ порядкѣ дѣлъ въ старой Польшѣ" (322). Сам
він зазначав, що польска цивілізація була лише цивілізацією самої
тільки шляхетської класи і виключала широкі народні маси. Це була
цивилизація одного сословія на счетъ другихъ сословій".

Зазначивши, який устрій утворив український нарід у Хмельниччину,
Куліш каже, что це показываетъ присутствіе въ малороссійскомъ
народѣ высшихъ гражданскихъ понятій. И такой народъ отдѣленъ былъ
въ Рѣчи Посполитой отъ шляхетской касты непреоборимою
преградою общественнаго убѣжденія, названъ мужиками, обреченъ на услуги
праздному, пьяному и драчливому сословію" (327). 1 нарешті
загальний осуд шляхетській цивілізації: смѣло можно сказать, что лучше бы
цивилизація XVI и ХѴП в. вовсе не приходила къ польской шляхтѣ,
лучше было бы всей шляхтѣ оказачиться, опростонародиться" (40).
Спинитись на цих загальних думках Куліша цікаво через те, що
вони виявляють його тодішню позицію (на початку 1860-х років):
автор відійшов від безумовного козакофільства попередніх років, але
далекий ще від панегіриків цивілізації (що бачимо в 1870-х роках).

Після вступу переходить Куліш до подій XVII в., детально
оповідав про 1630-ті роки та виступ Павлюка, розриваючи в однім місці
опис подій, щоб дати порівняння з часами Сагайдачного, який,
очевидно, служилъ образцомъ для Павлюка" (263).
Цю частину треба визнати за дуже цікаву, і приходиться

жалувати, що її мало знали читачі того часу і вона мало вплинула на
тодішні історичні студії молодих авторів. Подано тут нові факти,
використано нові джерела задля освітлення цікавих подій 1637 р., дано
важливі вказівки щодо вияснення суспільних груповань тогочасних.

Складні відносини того часу Куліш пробув висвітлити.
Політика щодо Криму була неоднакова у панів та у короля. Пани

боялися збільшення королівської влади і через те не . хотіли війни
з Кримом, а згоджувались платить ежегодную дань Крымцамъ подъ
именемъ подарка, а султана успокоивать такими дѣйствіями какъ
казнь Подковы" (47) К

Король хотів мати безпосередні стосунки е козаками, щоб
використовувати їх за для своїх воєнних планів.

Нй одинъ король не помогъ бы козакамъ такъ охотно въ ихъ нуждахъ, какъ
Владиславъ IV,.. онъ любилъ Козаковъ за ихъ расположенность въ пользу королев»
ской власти, которую они всегда готовы были поставить выше власти магнатовъ; на*
конецъ онъ видѣлъ въ козачествѣ единственную опору своего монархизма противъ
шляхетской олигархіи. Но именно потому и не могъ онъ ничего сдѣлать для коза-

1 ГІорівн. з вказівками Костомарова Богданъ Хмельницкій", вид. 1859, Ł
cc. 37 89.
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ковъ, что паны ревниво слѣдили за его дѣйствіями и всѣми мѣрами старались не
допустить его до непосредственнаго вліянія на степное рыцарство. Козаки на свою
просьбу получали отъ имени короля такой отвѣтъ, какой угодно было дать раднымъ
панамъ* (139).

Спиняється Куліш і на внутрішнім безладді тодішнього польського
державного життя:

Своевольные люди въ польскомъ государствѣ играли уже тогда роль
неизбѣжнаго зла, ту роль, какую передъ войнами Хмельницк. го присвоили себѣ Лащовщики,
приверженцы короннаго стражника Лаща, который не только грабилъ Козаковъ, но
постоянно воевалъ и съ управителями украинскихъ имѣній князей Вишневецкихъ,;
Корецкаго и кіевскаго воеводы Тышкевича" (262).

Сваволя панська переймала все і розхитувала державний апарат:
Собственно говоря, единственное право, которымъ держались въ Польшѣ

провинціи, сословія, городскія общины и всѣ корпораціи, было право сильнаго. Этому
праву подчинялся каждый съ невольнымъ уваженіемъ. Желѣзные доводы* такъ долга
прилагались въ этомъ странномъ государствѣ къ рѣшенію всевозможныхъ споровъ
и недоразумѣній, что по нимъ образовалась уже логика народная (271). Польское
правительство, обезсиленное панскими злоупотребленіями власти, отвѣчало козакам,
угрозами, которыя отъ частаго повторенія дѣлались почти смѣшными" (262).

В козацтві Куліш розрізняв дві групи: з ,Одного боку реестровиків,
умѣренную партію", з другого свавільних' завзятих. На реєстрових
покладали певні рахунки. Так, думали, що умѣренная партія, роз-
розненная съ завзятыми, легко будетъ приведена къ реєстровому
числу 6 или 7 тысячъ* (с. 267). Главная забота его (Павлюка) состояла
вѣ томъ, чтобы перезвать къ себе изъ Украины реестровыхъ Козаковъ,
принадлежавшихъ къ умѣренной партіи, тогда бы онъ былъ избранъ
гетманомъ отъ лица всѣхъ представителей украинской республики^
(268). 3 другого боку свавільні, завзяті выписчики" (146). Ця маса

служила готовымъ матеріаломъ 'для всякого отважного предпріятія въ родѣ
возстаній Коеинскаго и Наливайка. (Вона) имѣла въ виду одну добычу и кто умѣлъ
питать ее поживами и надеждами на новыя поживы, тотъ могъ достигнуть какой
угодно цѣли. Поэтому-то панско-козацкія войны такъ быстро загорались и такъ
загадочно для насъ погасали. Все зависѣло отъ того, есть или нѣтъ пища для пожара,,
какъ справедливо называли эти войны паны въ своихъ бумагахъ. Въ настоящій
моментъ бездомную сваволю гнала изъ Украины на Низъ не одна жажда поживы:
1637 годъ былъ годъ голодный. Работы въ винокурняхъ, броварняхъ и будахъ во
многихъ мѣстахъ прекратились. Голышамъ дѣваться некуда и они, взявъ на плечи
кій, за неимѣніемъ другого оружія, тянулись мановцами и татарскими шляхами (та
есть безлюдными и беззаставными пустынями) на Запорожье, откуда выражаясь
словами народной пѣсни разливалась козацькая слава по всей Украинѣ. Ихъ
набралось такое множество въ низовьяхъ Днѣпра вокругъ Павлюкова коша,
расположеннаго противъ Никитина Рога, что предводитель завзятой укранской партіи не зналъ,
что съ ними дѣлать и хотѣлъ было, какъ говорятъ поляки, прогонять их обратно (266).
Къ Павлюку сходились отчаянные люди со всей Украины, а большею частью тѣ, у
которых не было никакой собственности, которые перебивались работами, въ
винокурняхъ, броварняхъ, будахъ и тому подобныхъ промышленныхъ заведеніяхъ" (266).

Задля цих свавільних:
идти въ морской походъ значило идти за добычею, которая вознаграждала

украинцевъ за все, что они теряли дома, отъ жадности старостъ, державцевъ и ихъ
арендаторовъ-жидовъ... Павлюкъ во всѣхъ недовольныхъ панскимъ правительствомъ
пробудилъ надежды на возвращеніе временъ Сагайдачного. Всѣ были увѣрены,
что онъ откроетъ цѣлый рядъ морскихъ походовъ въ Турцію, по примѣру Конате-
вича" (265-6).

Політика польських панів у зносинах з козаками ставила перше
завдання розбити козацьку масу і далі договорюватися з кожною
групою окремо. Що до цього і Кисіль, про якого докладно говориться,,
йшов звичайним утертим шляхом польських політиків. Подаючи
докладні виписки з листів Кисіля, характеризує ними Куліш тодішні
умови (напр. про скарб., с. 137) та політику що до козацтва.

Къ обычнымъ своимъ увѣщаніямъ онъ присоединилъ изъ собственной казны
подарки старшинѣ. Козацкая старшина не отличалась особеннымъ стоицизмомъ..
Получивъ тайкомъ отъ черни панскіе гостинцы или упоминки, она начала, подъ
разными благовидными предлогами, проволакивать дѣло и Кисѣ ль уже надѣялся,.
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что по мѣрѣ того, какъ пылъ козацкаго завзятья будетъ остывать въ проволочкахъ,
ему удастся мало по малу возстановить прежній порядокъ (146). Чтобъ нѳ
раздражать своимъ присутствіемъ взволновавшейся войсковой черни... Кисѣль остался при
старшинѣ (147). Власти (старшина) своимъ присутствіемъ охраняли Кисѣля отъ тѣхъ
обидъ, которымъ онъ могъ бы подвергнуться въ чернецкой радѣ... На основаніи
этріхъ наблюденій Кисѣль рѣшился дѣйствовать на эту, какъ онъ выражался,
неразумную plebs тремя различными способами: старшину склонить на свою сторону
подарками; казаковъ добродѣтельныхъ и тѣхъ, которые имѣютъ дома и безпрестанно
на нихъ оглядываются1, ласкать словами... что же касается до дикихъ
бунтовщиковъ и голышей... то этимъ просто грозить саблею (151). Старшина, долучив малу
толику отъ вельможнаго пана, обѣщала отсрочивать вызовъ Козаковъ на генеральную
раду, пока будетъ возможно. Зналъ Кисѣль, что старшина была расположена,
получивъ деньги, сидѣть спокойно іц> своимъ домамъ (154).

Наведені рядки з статті Куліша добре нам виявляють, що
дослідник уважно поставився, в порівнянні з його попередниками, до
внутрішніх відносин серед самого козацтва і викрив тут ясний
антагонізм поміж групами козацькими. Як бачимо, Куліш виявляв
поведінку реєстрової старшини, її відносини до панства і отсутствіе
стоицизма". В порівнянні з традиційними поглядами на козацтво,
тут зроблено крок далі в напрямі критицизму та перевірки утертих
загально-прийнятих поглядів, що обіцяло і далі, в инших розділах
праці, подібну критичну перевірку традиційних поглядів на основі
нових матеріялів. .

Стаття ця залишилась без закінчення в цім часопису. Окремі
розділи Куліш обробляв і друкував пізніш у инших часописах. Але
разом з тим увагу його притягнула доба формовання козацтва, ті
своєрідні умови, серед яких зростало козацтво ХУ XVI вв. Куліш
починає обробляти цю добу, висвітлювати оці умови.

Замість коротенького вступу, який ми бачили в статті Паденіе
шляхетскаго господства", Куліш чимало поширює вступні розділи
в статті Руіна" (Мета, 1863 64 рр.). Заголовок своєї статті Куліш
пояснює народнім розумінням цього терміну:

ляхо-козацькі війни наші селяне у своїх традиціях прозвали руїною, бо зруй-
яовали козаки на староруській землі ввесь шляхецький порядок. Назовім же й ни
Руіною" історію шляхецького панування й упадку но обоїх дніпрових берегах*

(Мета, с. 136).
У вступі до статті Паденіе шляхетскаго господства" вже

коротенько намічено дві основні тези давнішої історії козацтва: умови
панського режиму, що примушували шукати свобідного життя в
степах, та умови степового життя, що виробляли в козацтві певні риси.

Тепер Куліш у статті Руіна" докладніше спиняється на
питаннях історії степового заселення. ( На початку Сигйзмундового
королювання по дніпрянська Україна лежала ще пустинею поміж тремя
великими займищами: від заходу ляцьким, від полудня бесурмен-
ським, від півночи московським. Та й ніхто не знав своєму займи-
щові міри, ніхто не знав, де воно с чужим займищем стикається*
(с. 60). Так починав Куліш розділ про заселення степів. Далі каже,
що Канів та Черкаси були ніби тільки форпости литовської займан-
щини; каже про організаційні заходи Лянцкоронського та
Вишневецького, які коло себе купчили козацькі дружини. За Черкасами не
чувати вже було ратая в полі і кому нужда була в Крим, той мусив
наймати татар провідниками". Завдяки козакам почали виникати
поселення, деякі на старих городищах, як Корсунь над Росею.
Кременчук був границею панського осаджування городів у першій
половині XVII в.": у примітці про Кременчук подає автор дві виписки
з джерел кінця XVI в. (с. 52). Навкруги узгряничніх панів почали

1 Порівн. с. 152.
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густо купчитись козаки": пани пограничні розуміли значення цієї
козацької допомоги, автор наводить похвальну згадку про козаків
з книжечки полов. ХУІ в. Довідавшися, що то за благодатна земля
Вкраїна і якої з неї можна здобутись користи , магнати почали
випрошувати собі листи на безмежні українські пустині (52). Границі
були неясні, і через те пани випрошували собі у короля листи на
частини території наданої вже перед тим иншому магнатові (53). За
магнатами тягнулись і менші пани, випрошуючи собі від них землі
(54). Це панство мусило на пограниччі жити добре з козацтвом:
тоді шляхта не важилась козацтво душити, бо сама по узгранич-

чях мало с коней ссідала і оружних людей до себе принаджувала,
а просте суспільство виманювала з глибокої шляхещини вільною
волею узгряничною" (57, посилається на люстрації волинських замків).
Так малює дослідник взаємні відносини між панством та козацтвом
на пограниччі ХУІ в.

Як бачимо, в цім начерку заселення українських пустинь роля
магнатів залишилась без вияснення та поправок. Автор наводить
вирази тодішніх документів без поправок, і через те панське заселення
українських пустинь, про яке так багато писали польські автори,
залишилось без відповідного пояснення. Тим часом деякі потрібні
уваги зробив і сам автор, тільки він їх не підкреслив, як було-б
треба. На запитання, чи дійсно пусті були ті пустині, що їх
випрошували собі магнати, маємо відповідь в рядках про конфлікт між
шляхтою, що посовувалась на узгряниччя з городовоі Украіни
і с Польши" та козаками в степах (с. 54). Виходить, таким чином,
що пустині українські лише так звалися в проханнях панів, а в
дійсності! мали свою людність, яка випасувала коней, скот, ловила рибу,
дикого звіря, заводила хуторці з пасіками".

Розділ про розвиток козацтва в умовах польського державного .
устрою вийшов у Куліша в статті Руіна" не так удало, як
порівняти до попередньої спроби в статті Паденіе шляхетскаго
господства": там зазначено це дуже коротко, але зате ясно, на початку
нового розділу згадано про деспотическую панскую силу", спід якої
втікали до вільних степів. У пізнішій статті Куліш задумав почати
від часів найдавніших, ще від Полян: ув язати добре все це він не
зумів, і через те виникає враження відсутности продуманого плану
(138-142).

Автор думав почати ще з князівського устрою та тодішньої
боротьби з степовими народами. Коротко зазначено тут про Полян (138),
про князівський устрій, Варягів з їх підручними дружинами,
князівські усобиці, татарщину, литовську зверхність.

Далі без внутрішнього переходу автор починає про Польщу.
Зв язано це якось незручно. Зовсім же инша річ була з боку Полпщ.
Не добрались до нее татаре і не забили гордоі сили..." Далі коротко
оповідає про польський вплив на українські верстви суспільні
(139 142). Підкреслено активність польської цівілізації. Роспро-
стерла Полща свою нещадну цивилизацію широко поуз Карпати до
самого Покуття, а далі почала дбати і про спільну Литовську Русь"
(140). Українські землі схилялись нарізно кожна під панське
панування; забувала пошматована Русь давню свою исторію". Далі Поляки
переманили у своє гербоване шляхецтво мало не всі великі роди

руського панства, одірвали під шлрхецьку юрисдикцію найкращі
наші землі", стали ослабляти за езуїцьким приводом" руську церкву,
як основу єдности пошматованої Руси. Зовсім узяв-би гору безпе-
Наук. Збірн. Ю,
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речний панський порядок замість громадського", якби не зустрінув
могутнього опору в козаччині, що сталась тоді найбуйніщим цвітом
і найпотужніщою силою руського люду" (142).

Відхід до степів спід панської влади ясніш зазначено в статті
Паденіе шляхетскаго господства", там конкретно зазначено такі

фактори відходу, як панський та орендарський произволъ, прямыя
и косвенныя принужденія къ р. католичеству, начавшіяся со временъ
к. Владислава Ягайла" (32). У пізнішій статті Куліш хотів
підкреслити давню традицію боротьби зі степом (142), але зате зменшив
суцільність викладу незручним розкладом матеріалу. Завелись
козаки на Вкраїні після татарського лихоліття... Не зреклись бо Татаре
свого розбишацького права на Вкраїні і хоч не змогли давнім своїм
звичаєм вибірати по горах і селах данину, так набігали сюди ордою,
захватували в неволю людей" (142). Умови життя в постійнім
небезпечнім сусідстві з ворогами вияснено не в однім місці, і через те
розбите иншими темами оповідання втрачуе свою суцільність (сс. 142,
145, далі гл. II, с. 56). Давніший період формування козацтва до
половини XVI в. не відділено від пізнішого періоду утисків, який так
яскраво, хоч і коротко схарактеризовано в статті Паденіе
шляхетскаго господства" в рядках про панський та орендарський гніт над
людністю.

Ділу статтю Куліша можна було-б поділити на такі розділи.
Початки козацтва на степовім пограниччі. Козацький лад. Панська
колонізація і козацька допомога. Зміни суспільного життя та втеча
до козацтва. Початки конфлікту панів з козацтвом. Проби уряду
завести контролю. Свавольні козаки. Козацько-польська боротьба.

Придивляючись уважніш до поширення деяких розділів проти
попереднього оброблення в статті,, Паденіе шляхетскаго господства",
мусимо визнати, що в деяких випадках це поширення погіршило
загальну структуру статті, розкидавши по ріжних місцях указівки
до одної теми. Коротший виклад у Паденіи шляхетскаго господства"
иноді виходить яскравіший.

Зовсім нові розділи заведено задля характеристики умов
суспільного життя XVI ХѴП в.: становище руської церкви (обіцяно далі
розказати і про братства гл. II. с. 67); становище міщанства
руського (гл. II, сс. 59 60),

Викинуто з попереднього плану ( Паденіе шляхетскаго господства")
характеристику панського побуту, панського розкішного життя: цих
указівок не маємо ми в статті Руіна", хоч їм можна було знайти
місце там, де говориться про втечу до козацтва з міст (порівн.
Паденіе", с. 53: козаки толпами уходили на Запорожье и вознаграждали
себя за всѣ стѣсненія набѣгами на турецкія побережья) і далі рядки про
панський побут і орендарів).

Порівнюючи оці дві проби наукового оброблення історії
козацтва, мусимо ще подати деякі уваги про статтю в Правді: Первий
периодъ козацтва" (1868, № 3 і далі).

Починає тут автор перший розділ із тих здобишників", що були
с того часу, як постала Русь на Подніпрянщині" в сусідстві з

степовими народами.
Що більш залюднялись варяго-руські уггряниччя, то все менш було чута про

степових здобишників. Перемішалась, мабуть, вони з домонтарями, повтягували іх,
мабуть, села й городи у своі громади. Може й позоставались де на степових
сторожах купи того гультяйства, тільки вже літописець руський про них не споминає*4,
(с. 27).

Далі зазначає козаків татарських (28), оповідає про добу мирного
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товаришування степового козацтва слов янського з татарськими
чабанами (41), засновання кримського ханства, про грабунки
кримських Татар (42), границі Литовського князівства (52), відсунення
української степової людности, дальші спустошення XVI в., погра-
ничний побут, український (53), козацькі промисли та напади на
Татар наприкінці XV та на початку XVI в. (65).

Докладніш обробив автор другу половину першого розділу, де
оповідає з подробицями про організаторів козацтва, пограничних
адміністраторів і панів. Уперше Куліш в обробленні історії козацтва
так уважно освітлив діяльність Лянськоронського (с. 64), Дашковича
(окрема згадка про його споріднення з великими панами, с. 75; про
тодішнє місто Черкаси 75; замковий люд 91, 92,101), далі Претвича
старости барського (101 102, 116-118), нарешті Дмитра
Вишневецького. Підкреслено тут панське походження цих діячів та зв язки їх
із великим панством: отже цю діяльність схарактеризовано, як участь
панства в козацьких пограничних справах та боротьбі з степовими
сусідами.

Дальші розділи Первого периода" говорять про засновання Січи,
січовий устрій, про молдавські справи, про похід Івоні, заходи
кор. Ст. Баторія що-до козаків це все ІІ-й розділ. Потім оповідає
Куліш у розділі ІІІ-ім про пізніші втручання пограничних панів до
молдавських справ (292), про побут тутешнього пограничного панства,
про славу тутешньої шляхти серед польського панства (великі
виписки з Папроцького), про Сам. Зборовського (зоз, 316), характеристика
у Папроцького степових умов життя становить у Куліша перехід
до опису козацького побуту (329 330), описані пізніші напади козацькі
на степових сусідів (330), поширення козацтва після Ст. Баторія,
заходи щодо заспокоєння (342) та невдача цих заходів і як
наслідок обурення козацтва (343).

Розповівши про боротьбу козацтва з степовими сусідами, Куліш
каже, що по-всьому можна було очікувати, що польський уряд
визнає потребу козацької оборони, визнає права козацтва і оберне його
на боротьбу проти ворогів. Але така політика не була можлива ні
для короля, ні для магнатства, яке мало в своїх руках державну владу.
Польські колонізатори думали про поширення на українські землі
того панського ладу, який вже поширений був на землях
королівства.

Иншого виходу не могло бути, каже Куліш, все це обумовлене
цілком попереднім процесом польського державного життя:

Маючи силу та волю, примежовували козацьке займище до свого панського,
а сем ю козацьку звали своїми підданими... Козаки поставши лицарями навкруги
такого лицарства, як Лянцкоронський, Претвич. Вишневецький, переставали
брататись із іх унуками, не приймали до себе за гетьмана таких значних панів, як от
був князь Рожинський або Зборовський, погоржені, відпхнуті, загрожені, почали
вони гордувати ніженними панятами, держатись окроме від королівських урядів,
мов оеобний, вільний нарі,в, а з свого Низу погрожувати панам так, як вони
з України. Ся велика переміна постала не зразу, розпочали Ляхи, чи все одно
пани, своє пагубне діло не після 1590 року, привів іх до того давний порядок
ляцького панування і господарювання. Розумно1 се було з історії залюднення
України після Татарщини (344) .

І Куліш переходить до огляду історії поширення панського ладу
на українській землі.

На початку ІѴ-го розділу Куліш і- згадує про вплив татарського
лихоліття на городян і селян, що правили ними Варяги Русь (353) ,
а потім переходить до пізніших часів. Виклад Куліша тут не дуже

1 Зрозуміло.
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ясний, якось невидно укладеної схеми, факти подібрано не вповні
відповідні, і трохи несподівано висувається висновок автора:

жОттак же то ввесь ляцький порядок та славна панська культура, що нею пи«
нпаються ляхи перед нашою простолюдною, почала строітись по волі, думці і ідеалові
невеликоі купи панів-дуків, що підпирала себе дрібними панами, а сільську громаду
не прокладала над безсловесних: почалось знане в польській історіі можновладство
панське" (355).

Поділ матеріялів між розділами І та IV не проведено уважно.
Факти самого заселення степових просторів від фактів панського ладу
на нових землях не вповні відділено, і через те виникав враження
деякого повторення в деталях. Сам автор зазначав, що вже раніш у
переднім слові подано, як ширилась Польща з своім польским
правом по тих землях, де панувало право громадське" (348).

Поширення польського шляхетського ладу на українскій землі
намічено, як цікаву та важливу тему, але не простежено докладно.
Польське право каже автор панувало там, де шляхтичі-дуки

королювали над підданими тим самим робом, що й справдешній король
у своіх городах і инших королівщинах. Де ж польського права або
не було ще, або ж стояло воно на самому папері тільки, то була
Украіна, земля вільна, усякому рівна, нікому до осягнення не
заказана" (343). Завдяки енергії козаків, що поступили у давні пова-
рязькі селища та почали перепиняти хижу орду", Україна дійшла
аж до Черкас,, і вже почали пани думати про нову Польщу у
пустинях посульских, пороських ба й за самими порогами. Давня
Вкраїна чи то земля вільна, де панувало право громадське, сталась
уже Польщею" (344). Як прикмету земель громадського права в
протиставленні з правом польським Куліш зазначав руську мову та
руських організаторів (353, тут указівка про руське походження
Претвича), які робили своє діло за підмогою люду руського й
пробивали шлях культурі руській (354). Уваги про руську культуру на
степовім пограниччі розкидані по ріжних місцях.

.На початку ж валюднення наших руських пустинь щирі ляхи держались тільки
по-за Вислою, а по спустошених країнах древньої варязької Руси займали займища
самі наші люде. Знали вони польську мову, яко сеймову, яко учевню по школах
польських... гуторка в іх панувала руська. Чи диво ж коли ляцька молодіж,
служачи на узгряниччі, розмовляла по руські*? (406). Рущина держалась за віру грецьку*
і ще не боролась з католицтвом. .Латинство не мало сили на Вкраіни, щоб не
попускати руському духові гори над ляхами-заволоками, а руська віра по нових
осадах держалась не церквами та панами, як переказом старих людей благочестивих*
(402).

За народньою колонізацією ішла панська, випрошуючи собі землі
з селами та хуторами, які вона звала пустинями. Ці пороздавані
панам пустині були козацькі займища14 (367). Козаки здавна
допевнялись у королівського ряду своєї непідвладности старостам і панам-
дідичам (379, покликається тут автор на сеймову установу 1601 р.).
Пани на новонаданих землях селили слободи та енергійно закликали
осадників (380). Пани приносили з собою для селян панську юрис-
дику та панщину, яка використовувала селянську працю за-для
панської розкоші (355, 380, 413).

Від- чого втікали давні люде на вольну Україну... все те лихо посовувалось
разом з панськими порядками і польським правом слідом за ними. ...Приходилось
або підлягти панському праву, або стояти за давню громадську рівноправність, хоч
би й до загину* 413.

Таким чином доводиться визнати, що рішуча боротьба між
польським урядом і козацтвом была неминуча.

Надрукувавши статтю Первий периодъ44, Куліш не вповні був
задоволений з її схеми. Бачити це можна з того, що пізніш через
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кілька років він надрукував цю статью в російськім перекладі в
російськім часопису, змінивши головно план викладу.

Стаття Польская колонизація" вийшла в двух книжках Вѣстника
Европы" 1874 р., але задумана була раніш, як можна думати на
підставі одного місця в листі: второй провалъ: Вѣстникъ Европы"
вмѣсто 1000, которую он предлагалъ за ту ж самую вещь годъ
назадъ, теперь не даетъ и полныхъ 500 р.  (до Хильчевського, с. 121).

Тут перед усім звертає увагу назва статті. Автор, як ми бачили*
і в попередних статтях Руіна" і Первий периодъ", не вповні
довіряв офіціяльним урядовим терминам- пустині. Він ясно
висловлював ту гадку, що пани прийшли з королівськими листами та
господарчими планами на землю вже заселену, на землю вновь занятую
простолюдинами Украинцами во имя личной свободы своей" (Паденіе
шлях, господства, с. 33) і що тут неминучий був рішучий конфлікт
між двома ладами: демократичним козацтвом і панським польським.
Маючи на увазі оці вказівки Куліша в його попередніх статтях, не
можна пояснити, чому саме Куліш тепер дав своїй статті назву, яка
може викликати думку, що автор поділяв погляди польських
дослідників на велике значення польської панської колонізації степових
земель на пограниччі держави. Коли-ж Куліш вже почав схилятися
до нового погляду на колонізаційну діяльність польських панів та
значення польсько-козацької боротьби, то він не переробив
відповідним чином свобї статті, щоб ці нові погляди були виявлені та
аргументовані.

Головна зміна в поділі матеріялу була така, що автор з розділу
останнього IY-го зробив вступний І розділ, через те уникнув автор
деяких повторень, які зроблено на початку та в кінці статті Первий
периодъ". Ця зміна надала статті більшу суцільність викладу.
Закінчується російська стаття характеристикою козацького життя на
пограниччі (№ 4, 530 і д.), описом заходів центральної влади проти
козаків 1590 р., зазначенням невдачі цих заходів та міркуваннями
про неминучість завзятої боротьби козацтва з урядом.

З невеликими змінами подав далі російська стаття переклад статті
української. Зазначимо в деяких місцях инакший розклад матеріялу,
що вирівнює виклад, наприклад на сторінках про установу 1590 р.
усунуто уступ, який розбивав суцільний виклад. Зазначимо, що
автор зменшив великі виписки з польських авторів XVI в., які були
в українській статті: очевидно Куліш дуже захоплювався оцими
сучасними свідоцтвами про пограничний побут, що так мало були відомі
(напр. з Папроцького, Перв. пер. , сс. 292 4). Зменшив також і
виписки з народніх дум, що були цікавіші для українського читача.

Цікаво, що Куліш у цій статті в Вѣстникѣ Европы" уникав вже
того рішучого противопоставлення польського та українського (у
Куліша руського) порядків, яке ми мали в попередніх статтях Руіна"
та Первий периодъ". Разом із тим зменшено вислови признання
заслуг козацтва в обстоюванні руського-демократичного порядка проти
польщини. Не знайшли собі місця в російській статті кінцеві рядки
про руський народній дух", які знаходимо наприкінці української
статті. Очевидно Куліш переглядав тепер оцю оцінку козацько-поль-
ского змагання, яку він не раз повторював у статтях 1860-х років.

Закінчуючи оці порівняння статтів Куліша з 1860-х років, додамо
ще кілька уваг загального змісту.

Мав Куліш у 1860-х роках плани оброблення популярного начерку
української історії та поруч із тим наукової праці з історії україн¬
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ського козацтва перед Хмельниччиною. Спочатку автор ніби вагається
між цими планами, надає також великого значення він і виробленню
наукової української мови історичних дослідів.

Праця в архівах знайомила Куліша з новими джерелами, серед
яких знаходив він деякі документи, які кидали зовсім нове світло на
певні моменти нашого минулого, на діяльність чільних осіб, на
мотиви їх політики. Багато тут було поправок до традиційних поглядів,
і Куліш, захоплюючись, писав про потребу перегляду прийнятих
оцінок1,. Пишучи популярний начерк історії, Куліш мав спокусу
розвинути деякі уступи, де нові джерела могли дати доповнення та
освітлення. І через те можна думати Куліш почав обдумувати план
наукової праці про ті дееятоліття, до яких знаходились тепер нові
матеріяли.

Не раз звертався Куліш за ці роки до питання про основу
українсько-польських відносин. Ще в зв язку з Чорною Радою", потім у
коментаріях до т. зв. універсалу Остряниці і пізніше Куліш ставив
питання, чи ця боротьба українсько-польська виникла через утиски
польського панства XVI в., чи через ишпі глибші причини. Польські
автори тримались першого погляду і підкреслювали факти мирного
життя польсько-українського на пограниччі. Куліша не задовольняли
ці пояснення та ці факти господарювання строгого дѣдича...
управителя, обиравшаго и притѣснявшаго поселянъ", які подавали
польські автори2. Тепер архівні студії давали возможность вглядѣться
въ составные его (стараго русско-польскаго міра) элементы sine іга .
Куліш і спиняється в своїх статтях на виясненні взаємовідносин,
уділяючи часом для цього багато місця.

Про ці свої архівні шукання охоче розповідав Куліш,
повідомляючи своїх кореспондентів про всі видатніші знахідки. В своїх
повідомленнях згадує Куліш про Костомарова, як сотовариша в архівній
праці, 8 яким радиться в своїх планах наукової роботи. В Петербурзі
в Публічній Бібліотеці разом працюють -Куліш та Костомаров над
польськими рукописами, джерелами української історії кінця XVI
і перш, половини ХѴП в. У тодішніх статтях Костомарова та Куліша
ми бачимо, як поволі зростає запас оцих джерел.

Коли порівняти перші видання Богдана Хмельницкаго", легко
зауважити, як поширюється у Костомарова розроблення та
використання архівних джерел петербурзьких та московських збірок 3. Чим
далі, тим більш документальний матеріал бере гору над матеріалами
літописів та споминів, які переважали в першім начерку Богдана
Хмельницкого". Цікаво спинитись над передмовою до цієї праці, де
Костомаров характеризує українсько-польські відносини та переказує
історію козаків до Хмельниччини: з 32 ст. у II виданні виросла ця
передмова до 182 ст. (більшого розміру) в четвертім, останнім
авторськім виданні. Поширення окремих розділів оцієї передмови виявляє
нам досить ясно, до чого були найбільш звернені інтереси дослідника.
Порівняючи уважно, бачимо, що найменше розрослись уваги автора
про найдавніші часи історії козаччини до т. зв. Баторієвої реформи.
Втеча до пограничных земель та нова колонізація народня тут не

1 Див. у моїй статті З життя україноькаго гуртка* Літ. Наук. Вісти. 1913,
№ VII, с. 23.

2 Записки о Южной Руси, II, с. 312.
3 Ці рядки я беру з статті, що призначалася для осіньої книжки Літ. Наук.

Вісти. 1914 р., але вже ие могла з явитись. Вона була продовженням статті З життя
українського гуртка в Петербурзі 1858 61 р.р,: Літ. Наук. Вісти. 1913, VII.
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освітлена, умови життя на пограниччі та козацька допомога в
колонізаційній справі не вияснені тут. Як зазначили, Костомаров менш від
Куліша надавав значення оцим сторонам історії XVI в. Поширення
більше дотикалися історії фактичної (унія, рух Косинського, рух;
Наливайка), і тут задля вияснення окремих моментів Костомаров
притягнув нові джерела та багато присвятив уваги їх розробленню.
До українсько-польських відносин XVI та XVII вв. Костомаров більш
не вертався, пізніш переходив до архівів московських установ і до
розроблення українсько-московських відносин XVII в.

З другого боку Куліш і далі студіював українсько-польські
відносини, поширяючи реестер притягненнях джерел задля суспільних
умов того часу. Він старанно підбирав польських авторів XVI в., що
говорили за внутрішні справі XVI в. Ми находимо досить виписок
про панське життя, панські витрати, панську роскіш, яка так важко
лягала на селянські плечі (у Костомарова для цієї цілі найбільше
використані вказівки Старовольского). Поруч із тим Куліш уважно
використовує літературу проектів XVI в. та генеалогічні твори.
Хоче він уявити собі тодішній світогляд польського панства та
погляди на внутрішні відносини, виявити ріжницю в поглядах тодішніх
Українців та Поляків на внутрішні справи. Нагадаємо тут замітку
Куліша про коментарії до т. зв. універсалу Остряниці: тут не
в універсалі штука, а в тому, що пишуть польський пан і
український козак у девятнадцатому віку", отже цікаве тут порівняння
поглядів: мірковали над ним він (Грабовський) польською і
шляхетською, а я южно-руською і козацькою головою". В инпіім місці оце
порівняння зазначено так: польський панський і український-демо-
критичний, республіка панська і республіка демократична
(простонародна). Оце вияснення основної ріжниці між українським і польським
і далі зберігало для Куліша значення важливої та цікавої проблеми,
і він до неї повертається в пізніших працях з української історії.


