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ПАНОРАМА СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ
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софії історії ті політичної історії.

СТРУКТУРИ1

З усіх тих змін, яких у XX сторіччі зазнали гуманітарні та соціальні
науки, найпомітнішою є подвоєння кожної з них, за деякими окре-
мими винятками, на теорію та історію, а також поява експліцитних
теорій тих об'єктів, що до цього розглядали тільки з історичної точ-
ки зору. Такими є мова, економіка, системи спорідненості, міфо-
логія та література, і це якщо говорити лише про ті галузі, в яких тео-
ретичний підхід зажив незаперечного успіху. Цікаво, що гуманітар-
ним та соціальним наукам вдалося випередити у цьому біологію, в
якій теорія зовсім нещодавно почала набувати автономії стосовно
експериментальної роботи", незважаючи на те, що перші спроби у
цьому напрямку були здійснені більш ніж півсторіччя тому . Кон-
ституювання теоретичної біології в окрему дисципліну, співвіднос-
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ну з теоретичною фізикою, все ще не завершене1, і навіть саму мож-
ливість цього постійно ставлять під сумнів. Біологи намагаються
заповнити цю прогалину різними способами, зокрема шляхом за-
позичення потрібних їм моделей ззовні, наприклад з галузі
лінгвістики або антропології . Таким чином, історія останніх набу-
ває у XX сторіччі показового характеру.

Історія та теорія

Проте ця історія є значною мірою історією відкриття-винаходу
об'єктів, які, будучи різними в кожній дисципліні, є теоретичними
об'єктами. Це означає передусім, що вони не дані як такі ні в дос-
тупних спостереженню людських поведінках, ні в поведінках, ре-
конструйованих на базі джерел, якими є документи, пам'ятки та
артефакти будь-якої природи, починаючи від творів мистецтва та
закінчуючи найпростішими знаряддями праці, звуковими або
аудіовізуальними записами ритуалів, танців, свят, церемоній, ре-
зультатами досліджень, звітами про перебування у більш-менш
віддалених популяціях, записами міфів, казок, оповідей, легенд,
релігійних, наукових, філософських, літературних текстів тощо. Ці
об'єкти не є даними у тому розумінні, що їх не можна ні побачити,
ні сприйняти, ні спостерігати жодним чином, а також у тому ро-
зумінні, що для того, щоб мати про них уявлення, недостатньо про-
сто зрозуміти мову інформаторів або мову джерел, але їх вважають
все-таки існуючими або реальними. Незважаючи на те, що завжди
були фахівці, особливо серед філософів, які стверджували, що це
лише фікції, продуковані з метою встановлення порядку в хаосі
фактів, усе відбувається тепер так, нібито в дослідницькій практиці
за цими об'єктами визнають навіть більшу реальність, ніж ре-
альність історичних об'єктів. Приписування теоретичним об'єк-
там реальності або існування (обидва терміни тут використовують
як синоніми) виправдовують переконанням, що певні процедури,
які підлягають відтворенню, а отже, й систематизації, дають змогу

Див.: Пот К. ТЬеогіе сіез саІазІгорНез еі Ьіо1о§іе: ріаісіоуег роиг ипе Ьіо1о§іе
ІЬеогіцие // Коп§е1і§е Вапзке УісІепзкеЬегпез ЗеїЖаїп Віо1о§із1се Зкгіґгег. - Сореп-
Ьа§еп, 1979.

Див.: ЛсоЬ Р. Ье тосіеіе Нпдішгіяие еп Ьіо1о£Іе // Спіщие.. - 1974. - № 322. -
Р. 197 - 205; Пот К. Віоіо^іе еі зішсшгаїізте // Мосіеіез таІНетаСіциез сіє 1а
тогрЬо§епе8Є. - Рагіх, 1981; Пот К. Ьа Іігщиіз^ие, сіізсірііпе тогрЬо1О£Ірие
ехетріаіге // Сгіїіцие. - 1974. - № 322. - Р.235 - 245.
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доводити цю реальність у той самий спосіб, в який доводять існу-
вання математичних об'єктів, хоча і з меншим рівнем точності, зу-
мовленим природою даних, корпус яких повинен попередньо за-
знати критики з метою засвідчення їхньої автентичності та аналізу з
метою ідентифікації його суттєвих та стабільних властивостей.

Претензія на доведення реальності об'єктів, які за визначенням
ніколи не можна побачити або спостерігати, на відміну від тих
об'єктів, які можна реконструювати та нібито бачити і спостеріга-
ти за певних умов, свідчить про розрив з традицією, яка впродовж
тривалого часу домінувала не лише у гуманітарних та соціальних
науках, а й у науках про природу. Після критики Кантом будь-яко-
го доведення можливості існування буття Бога було прийнято, що
його існування не доводять; щоб мати законну можливість ствер-
джувати про існування об'єкта, потрібно спочатку в цьому пере-
свідчитися. Єдиний виняток з цього правила робили для матема-
тичних об'єктів, реальність яких у кожному окремо взятому випад-
ку ґрунтується на доведенні; Кант визнав за ними привілейований
статус і пояснив це, проте багатьма філософами цей привілей було
відкинуто, і вони ототожнили математичні об'єкти з фікціями ро-
зуму. Ця думка перетворилася на загальноприйнятну після від-
криття неевклідових геометрій, які, здавалося, остаточно зруйну-
вали підстави доктрини Канта.

Звичайно, ще до того, як теоретична фізика конституювалася в
окрему дисципліну, фізичні теорії доводили реальність певних
об'єктів або певних ефектів, яких ніхто ніколи не спостерігав; вод-
ночас це була суто гіпотетична реальність, яку фізики повністю
приймали тільки за умови наявності таких її підтверджень, які
підлягають спостереженню. З іншого боку, це звичайна ситуація:
однієї теорії об'єкта недостатньо для того, щоб переконатися в йо-
го існуванні; можна вірити у світлові хвилі, але їхнє існування ста-
не неспростовним тільки після того, як їх спостерігатимуть упро-
довж тривалого часу. Проте об'єкти, теорії яких розквітли у гу-
манітарних та соціальних науках і претендували на доведеність
існування цих об'єктів, ніколи не дадуть видимих чи придатних
для спостереження ефектів у тому розумінні, в якому ці ефекти
продуковані об'єктами, що їх вивчає фізична теорія. Отже, якою є
чинність цих теорій, що, як здається, не можуть бути ні підтвер-
джені, ні спростовані апостеріорі? Що дає нам змогу вважати їхні

І88К 0235-7941. "Філософська думка", 2007, №4 67



ПАНОРАМА СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ

докази переконливішими за старі докази буття Бога? Навіщо вони
потрібні, якщо вони не уможливлюють прогнози?

Нові теоретичні об'єкти, які виникли у XX сторіччі у гуманітар-
них і соціальних науках, отримали назву "структур". Це не випад-
кове явище; у лінгвістиці минулого сторіччя, наприклад, у Уїтні1,
вже йшлося про тип граматики, який визначає мовну сім'ю. Саме
лінгвістика, таким чином, першою та найбільш послідовно зазнала
подвоєння на теорію та історію: лінгвістична теорія звертається до
структур, лінгвістична історія вивчає еволюцію мов. Стосовно цьо-
го саме вона є моделлю для інших дисциплін, зокрема для антропо-
логії та впливає на біологію. Тому цілком природно, що саме вона
буде прикладом одночасного включення теорії та об'єкта-структу-
ри в поле гуманітарних та соціальних наук.

Подвоєння даності: Сосюр

Незважаючи на те, що слово "структура" відсутнє у "Курсі за-
гальної лінгвістики" , фахівці одностайно вбачають у цій книжці
джерело різних "структуралістських" течій в Європі; америка-
нський "структуралізм" так само вкорінений у ній. Виняткове зна-
чення, яке приписують сосюрівській доктрині, численні теми якої
живили чимало суперечок аж до сьогодення, вимагає почати з
аналізу цієї книжки. Спочатку потрібно сказати про внесок, зроб-
лений видавцями цієї посмертної праці, які у багатьох принципо-
вих питаннях надали думці автора та свого вчителя спрямування,
якого вона, здається, не мала, і навіть приписали йому тези, яких
він, найімовірніше, ніколи не дотримувався. Це стосується, на-
приклад, знаменитої фрази, якою закінчується "Курс загальної
лінгвістики": "Єдиним і справжнім об'єктом лінгвістики є мова,

Див.: ІУШІпеу IV.О. Ьап§иа§с ап<і ІЬс Зіисіу оґЬап§иа§е. -Ьопсігез, 1867.-Р.291 -
294, 357 - 369; Шііпеу 1У.О. ТЬе Ьіґє апсі СгошІЬ оїЬап§ие§е. - Ьопсігез, 1875. -
Р.213.

Див.: Заиззиге Р. Соигз сіє Ііпциія^ие ^спегаїе. - Рагіх, 1972. Ця праця укладена
та видана вперше 1916 року учнями Ф. де Сосюра Ш.Балі та А.Сеше на підставі
конспектів його лекційних курсів, прочитаних у Женевському університеті впро-
довж 1906 - 1911 років. Див.: Тищенко К.М. Про книгу "Ф. де Сосюр. Курс
загальної лінгвістики" // Сосюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики. - Київ, 1998.
Далі у тексті К.Помян посилається на критичне видання Туліо де Мауро (Рагіз,
1972). - Прим, перекладача.
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розглянута в самій собі і для себе самої"'. Для істориків думки Со-
сюра або для лінґвістів те, чи була ця або будь-яка інша фраза дода-
на видавцями цієї книжки, чи ж вона належить самому Сосюру, є
надзвичайно важливим фактом. Що стосується нас, то ми, щоб ру-
хатися далі, припустимо, що "сосюрівська доктрина" відповідає
змісту "Курсу загальної лінгвістики", який був опублікований та
який функціював у всьому світі під іменем Сосюра впродовж май-
же сорока років, до того моменту, як Ґодель прояснив його зв'язок
з рукописними джерелами".

Сосюр починає зі спростування нібито загальноприйнятої та не-
спростовної думки, згідно з якою мова (1ап§а§е)3 є об'єктом, напе-
ред даним лінгвісту. Насправді ж у цій галузі "не об'єкт передує
точці зору, а радше точка зору створює об'єкт"4. До того ж мову
(1ап§а§е) неможливо осягнути в унітарній перспективі, "оскільки
вона завжди має дві пов'язані між собою сторони, кожна з яких на-
буває значення лише завдяки іншій"5; йдеться про звуковий вираз
та ротову артикуляцію, про звук та ідею, про індивідуальну та
соціальну сторони, про систему та еволюцію. Висновок: "інте-
гральний об'єкт лінгвістики зовсім не дається нам; ми скрізь на-
штовхуємося на одну й ту саму дилему: або ми підходимо до кож-
ної проблеми з одного боку й ризикуємо не помітити двозначнос-
тєй, про які йшлося вище; або ми вивчаємо мову з різних боків од-
ночасно, і тоді об'єкт лінгвістики постає перед нами як безформна
купа різнорідних і ніяк не пов'язаних між собою речей" . Коротше
кажучи, якщо ми задовольняємося даністю, то змушені вагатися
між частковістю та змішуванням. Щоб мати справу з гомогенним

1 Заиззиге Р. Сонге сіє 1іп§іш^ие §епега1е. - Рагіз, 1972. - Р.317.

Див.: Соаеі К. Ьез 8оигсез тагшзсгіїез <іи Соиге де 1іп§иізііцие §епега!е сіє Р. сіє
Зашзиге. - Сепеуе, 1957.

Сосюр розрізняє терміни "1ап§ие" (мова), "рагоіе" (мовлення) та "1ап§а§е"
(мовленнєва діяльність). Щоб не ускладнювати текст штучними відповідниками,
"Іап^а^е" та "1ап§ие" перекладаємо як "мова", але у першому випадку в дужках
подаємо французький термін. - Прим, перекладача.

Зашяиге Р. Соигз сіє Іігщиізііцие §епега!е. - Рагів, 1972. - Р.23.
5 ІЬісі.
6 ІЬісі. - Р.24.
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та чітко окресленим "цілим у собі"', лінгвістика повинна звернути-
ся до чогось, що не є даним, до мови, яка, "як здається, одна може
мати автономне визначення та бути задовільною точкою опертя
для розуму"2.

Тут ми бачимо справжнє подвоєння цього нібито даного
лінгвістиці об'єкта, яким є мова (1ап§а§е), або, точніше, вибух цьо-
го об'єкта, супроводжуваний одночасним конституюванням двох
нових об'єктів - мови та мовлення, опозиція яких є надзвичайно
делікатним та суперечливим моментом сосюрівської екзегези3.
Для Сосюра "асоціації між сенсом та акустичним образом, ра-
тифіковані колективною угодою, сукупність яких утворює мову, є
реальностями, які містяться у мозку"4, натомість мовлення вира-
жається у м'язових рухах та звуках. Цю саму опозицію мови,
розміщеної у мозку, та мовлення, яке сприймають, Сосюр установ-
лює тоді, коли розрізнює два рівні дослідження мовної діяльності
(1ап§а§е): "Одне, суттєве, має своїм об'єктом мову, яка, згідно зі
своєю суттю, є соціальною та не залежить від індивіда; це до-
слідження є виключно психологічним; інше, похідне, має своїм
об'єктом індивідуальну частину мовної діяльності - мовлення,
включаючи фонацію: воно є психофізичним"5.

Схована у мозку, недоступна зовнішнім почуттям мова, як її ро-
зуміє Сосюр, не є, зрозуміло, феноменом у кантівському розумінні
цього терміна. Слово "психічне", на противагу традиційному вжи-
ванню, покликане тут, на наш погляд, указати на цю трансфеноме-
нальність мови, натомість слово "фізичне" робить наголос на фе-
номенальному характері мовлення. Але мова, хоча вона й не є фе-
номеном, не є водночас і річчю-в-собі у кантівському розумінні,
оскільки вона може бути пізнана: йдеться про пізнання, відмінне за
самим своїм принципом від інтелектуальної інтуїції, поразку якої
констатував Кант, та від чуттєвої інтуїції, яка впродовж усього
XIX сторіччя претендувала на те, щоб бути єдиним фундаментом
позитивної науки, протиставленої спекулятивному знанню.
1 ІШ.-Р.25.
2 ІЬІсІ.

Див.: Сосіеі К. Ьез Зоигсез тапшсгііез сій Соигз сіє 1іп§иІ5^ие §епега1е сіє Р. сіє
Заивзиге. - СЄПЄУЄ, 1957; Ьерзсїіу С.С. 1лп§иа/раго1а // Епсісіоресііа Еіпаисіі. -
Тогіпо, 1979. - Уо1.8. - Р.340 - 341.

5аш$иге Р. Соиге сіє Ііпдиізііцие §епега!е. - Рагіз, 1972. - Р.32.
5 ІЬісІ. - Р.37.
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Для нас, підкреслює Сосюр, "лінгвістична проблема є передусім
семіологічною проблемою, і всі наші демарші набувають значення
на підставі цього важливого факту. Щоб відкрити справжню при-
роду мови, потрібно спочатку розглянути її з точки зору того, що
спільного вона мас ч і н ш и м и системами того ж самого порядку;
лінгвістичні чинники, я к і на перший погляд видаються дуже важ-
ливими (наприклад, гра вокального апарату), належить розглядати
у другу чергу, якщо тільки їх не використовують для того, щоб
відрізнити мову від і н ш и х систем. У такий спосіб можна не тільки
кинути світло на лінгвістичну проблему, ми також думаємо, що,
розглядаючи ритуали, чничаї й тому подібні речі як знаки, одного
дня зможемо побачити ці факти у новому світлі, відчути потребу
згрупувати їх у ссміолої ію та пояснити законами цієї науки" .

Вводячи у вивчення мови та (з певною обережністю) у вивчення
культури семіологічний підхід, Сосюр підвищує онтологічний ста-
тус знака. Двосторонній об'єкт, складений з означника та означе-
ного, конституюють як знак, точніше, це "ціле в собі", згідно з ви-
разом, який Сосюр застосовує до мови, тільки завдяки зв'язку між
цими двома сторонами. Отже, цей зв'язок не може бути розірваний
з метою розмістити компоненти знака у наперед існуючих шухляд-
ках; якщо так зробити, то сам знак виявиться зруйнованим. Водно-
час означник є феноменальною складовою знака, а означене - його
умосяжною (іпІе11і§іЬ1е) складовою; звідси безпосередньо випли-
ває, що, будучи нерозривною єдністю двох складових, знак не є ні
феноменом, ні річчю-в-собі. Це означає також, що поділ усіх мис-
лимих об'єктів на ці дві категорії не є вичерпним, оскільки наш
об'єкт не може належати до жодної з них.

Те саме стосується розмежувального та вичерпного поділу всіх
феноменів на фізичні та психічні, який також приймають ті, хто
спростовує реальність речей-у-собі, а деякі з них, найбільш ради-
кальні стосовно цього, твердили, що перші можуть бути зведені до
других. Таким є максимально стисле резюме позиції, яку, почина-
ючи з Гусерля, називають "психологізмом". Беззмістовність цієї
позиції стає очевидною тоді, коли означники ототожнюють з
фізичною складовою знака (віртуальною, якщо вона не була реа-
лізована у мовленні), а означене- з його психічною складовою, ад-
же їх дійсно не можна розділити, не зруйну вавши самого знака. Со-
сюр ясно говорить про це, підкреслюючи, що ми знаємо мову як
систему знаків: "Мову також можна порівняти з аркушем паперу:

1 ІЬісі. - Р.34 - 35.
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думка є гесіо, а звук є УЄГЗО; не можна відділити гесіо, не відділив-
ши одночасно УЄГКО; так само в мові не можна відокремити ні звук
від думки, ні думку від звуку; цього можна досягти тільки шляхом
абстракції, результатом якої є створення чистої психології та чис-
тої фонології" .

Таким чином, мова (і це стосується кожної семіотичної системи)
самою своєю реальністю доводить неможливість поділу фено-
менів на фізичні та психічні. Проте вона так само позбавляє чин-
ності інші дихотомії, репрезентовані у післякантівській філософії,
зокрема поділ усіх об'єктів на матеріальні та духовні. Вводячи
семіологічну позицію, виправдовуючи її, показуючи, як її застосо-
вують, та відкриваючи, таким чином, зовсім нову проблематику,
Сосюр спричиняє у підвалинах гуманітарних та соціальних наук
переворот, співмірний з тим, який здійснили Гусерль та Фреге у
підвалинах логіки та математики.

Підтверджена Сосюром неможливість відокремити у мові звук
від думки, не зруйнувавши цим самим саму мову, зовсім не пере-
дбачає, що кожен означник пов'язаний зі своїм означеним ло-
гічним чи каузальним зв'язком: "Зв'язок, що пов'язує означник з
означеним, є довільним, або ж, оскільки ми розуміємо під знаком
тотальність, яка є наслідком асоціації означника з означеним, ми
можемо сказати простіше: лінгвістичний знак є довільним"2. Є ду-
же мало тез, у тому числі в самому "Курсі загальної лінгвістики",
які викликали стільки коментарів та довгих суперечок3, більшість з
них найчастіше мають підставою непорозуміння. Адже Сосюр,
здається, лише хоче сказати, як показують уведені ним уточнення
та розглянуті ним показові контприклади4, що зв'язок означника з
означеним у будь-якому лінгвістичному знаку, взятому ізольова-
но, не містить у собі нічого природного - він є чистим продуктом
культури та історії: "Саме тому, що знак є довільним, він не знає
іншого закону, крім закону традиції, і саме тому, що він грунтова-
ний на традиції, він може бути довільним"5. Довільність знака та
історичність мови взаємозумовлюють одна одну. Але принцип
довільності повною мірою стосується лише ізольованого лінгвіс-
тичного знака, який є евристичною фікцією, оскільки мова не є
1 ІШ. -Р.157.
2 Іьіа. -р.іоо.
3 Див.; ІЬісі. - Р.442 - 445.
4 Див.: ІШ. -Р.ІОО- 102.
5 ІШ. -Р.108.
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простою сукупністю знаків, нагромадженням, з якого можна виок-
ремлювати елементи.

Мова є системою. Вартість кожного терміна системи визначена
сукупністю відмінностей, які відрізняють його від усіх інших
термінів системи. У цьому розумінні "все є негативним у мові", яка
знає лише одну позитивну річ: приведення у відповідність серії
відмінностей звуків та серії відмінностей ідей. Таким чином народ-
жується "система вартостей; саме ця система встановлює справж-
ній зв'язок між фонічними та психічними елементами всередині
кожного знака. Хоча означник та означене, взяті окремо, є суто ди-
ференційними та негативними, їхня комбінація є позитивним фак-
том; це єдиний різновид фактів, які містить мова, адже сутність
лінгвістичної інституції полягає саме в тому, щоб підтримувати па-
ралелізм двох порядків відмінностей"1.

Отже, між означником та означеним існує зв'язок, який не є
довільним і забезпечений їхньою приналежністю системі мови. З
іншого боку, між знаками існують солідарності асоціативного та
синтагматичного порядків, які утворюють, таким чином, відносно
мотивовані сутності. Коротше кажучи, Сосюр рішуче постулює
принцип довільності знаку та історичність мови, яка з цього випли-
ває, з метою опроявити механізми, роль яких полягає в урівнова-
женні ефектів цієї довільності і які можна зрозуміти тільки у цій
перспективі: "Все, що має бути розглянуте в мові, вимагає, на наше
переконання, підходу з позиції, яку повністю ігнорують лінгвісти,
а саме: обмеження довільності. Це найкраща можлива платформа.
Насправді, будь-яка система мови базована на ірраціональному
принципі довільності знака, який, застосований без застережень,
призвів би до надзвичайних ускладнень; але розуму вдається ввес-
ти принцип порядку та регулярності у певні частини маси знаків,
принцип, який відіграє роль відносної мотивації. Якби мовний ме-
ханізм був повністю раціональним, його можна було б вивчати сам
по собі; але оскільки він є лише частковим коригуванням хаотичної
за своєю природою системи, то, вивчаючи цей механізм як частко-
ве обмеження довільного, слід стати на позицію, нав'язану самою
природою мови"".

Ми ще повернемося до цього надзвичайно важливого фрагмен-
та, щоб показати, що він дає змогу зрозуміти, чому у "Курсі загаль-

1 ІЬісІ. -Р.166- 167.
2 ІЬісІ.-Р. 182- 183.
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ної лінгвістики" відсутнє слово "структура", хоча те, на що воно
вказує у послідовників Сосюра, тут певним чином уже присутнє.
Зараз же ми зупинимося на другому після розмежування лінгвісти-
ки мови та лінгвістики мовлення1 сосюрівському поділі лінгвісти-
ки. Цього разу йдеться про "опозицію між двома точками зору -
синхронічною та діахронічною, яка є абсолютною й не може бути
предметом компромісу"2. Відношення чотирьох лінгвістик не є
цілком зрозумілим. Сосюр дійсно наполягає на зв'язку між вивчен-
ням мови та синхронічною точкою зору: "мова е системою, всі час-
тини якої можуть та повинні бути розглянуті в їхній синхронічній
солідарності"3, а також на тому зв'язку, який об'єднує мовлення та
діахронію: "Все, що в мові є діахронічним, є таким тільки завдяки
мовленню"4. Проте у цьому самому напрямку відбувається ствер-
дження примату синхронічного аспекту, "який для промовляючої
маси є єдиною та справжньою реальністю" і який повинен, таким
чином, бути таким і для лінгвіста: "Якщо обрати діахронічну пер-
спективу, то матимемо справу вже не з мовою, а із серією подій, які
її модифікують"5.

Але, з іншого боку, Сосюр установлює різницю двох лінгвістик
мови: синхронічною та діахронічною6; остання вивчає "зв'язки не
тільки між термінами, які співіснують в якомусь стані мови, а та-
кож між послідовними термінами, які заміщують один одного у
часі"7. Як можливе вивчення мови, що не враховує системи та ціка-
виться тільки її елементами, їхньою здатністю зазнавати змін8? Чи
можна замирити синхронічний підхід з розглядом тієї суттєвої
властивості мови, яка полягає в її систематичності? Ці питання і
сьогодні розділяють тих, хто вважає себе послідовником Сосюра.

Переклад з французької О.ЙОСИПЕНКО

1 Див.: ІЬісІ. - Р.36.
2 ІЬісІ.-Р.119.
3 ІЬісІ. -Р.124.
4 ІЬІсі. -Р.138.
5 ІЬІсі. -Р.128.
6 Див.: ІЬісІ. -Р.139.
7 ІЬі(1. -Р.193.
8 Див.: ІЬІсі. -Р. 124.
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ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ

Михайло Скринник

СКРИННИК Михайло Антонович - кандидат філософських
наук, доцент кафедри філософії Українського державного лісо-
технічного університету. Сфера наукових інтересів - наративні
практики української самоідентифікації.

"ІСТОРІЯ РУСІВ": ПРОБЛЕМА
НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ

До цього твору зверталися й звертаються дотепер, з'ясовуючи авто-
рство, жанр, час написання, проблематику, місце в українській
культурі, соціально-політичні ідеї. Раніше його розглядали пере-
дусім такі чільні постаті в українській культурі, як М.Грушевський,
С.Єфремов, Дм.Чижевський, М.Возняк, Є.Маланюк, О.Оглоблін,
Дм.Дорошенко, Н.Полонська-Василенко. З наших сучасників цей
твір досліджували, зокрема, В.Шевчук, Я.Дзира, Я.Мишанич,
О.Мішуков. Дослідники погоджуються в тому, що твір не від-
повідає вимогам наукової історіографії, й подають свої версії при-
чин. З цього приводу О.Мішуков зазначає: "Аматорство, нефа-
ховість були причинами нехтування матеріальними пам'ятками як
історичним джерелом"1.

Російські дослідники підходять до твору як до "історичного
фальсифікату"", проте це аж ніяк не применшує його виняткової
значущості для української нації. Коли ж цей твір розглядають з
позиції обстоювання в ньому права України на своє самостійне
місце в європейській історії, то кваліфікують його як "політичний
памфлет" (С.Єфремов, Дм.Дорошенко), пояснюючи це виявом
спротиву глобальній русифікації України. В цьому є свій резон, хо-

Мішуков О.В. Європейський контекст "Історії Русів". - К.; Херсон, 2000. - С.8.

Див.: Ульянов Н.И. Происхождение украинского сепаратизма. - М, 1996;
Украинский сепаратизм в России: Идеология національного раскола. -М., 1998.
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ча така точка зору розглядає твір лише в одній специфічній пло-
щині. Досліджують "Історію Русів" і як суто літературне явище,
Іцо "сприймається нині як цілісний, монументальний твір із своєю
історичною концепцією історії України і своєю філософією іс-
торії"'. Він вирізняється художньо написаними історичними опо-
відями, яскравими колоритними образами . Цей підхід ми візьме-
мо за вихідний пункт нашого бачення твору.

Ми пропонуємо подивитися у такій площині, де є неістотною
перевірка на міру правдивості тих чи тих історичних фактів, подій,
документів, де не має значення і сукупність художньо-публіцис-
тичних засобів, що дають змогу кваліфікувати його як політичний
памфлет. На нашу думку, твір написано з набагато вагомішою ме-
тою, ніж політичний памфлет чи звичайна літописна оповідь. Ми
відштовхуємося від факту, що "Історію Русів" написано в історич-
ний час, коли Украї'ну під назвою Малоросії зведено до провінції
Російської імперії. У 1780-х роках було ліквідовано українську
аристократію, переважно, репрезентувала себе під об'єднанням
"Значне військове товариство", що включало колишнє реєстрове
козацтво, колишніх шляхтичів та старших козаків. Частина арис-
тократії набула статусу малоросійського дворянства. У свідомості
тодішнього українського (малоросійського) панства жила пам'ять
про вольності, станові права та привілеї, а головне Козаччину, яка
видавалася тепер славним минулим колись героїчного народу.
Кожна національна ідентифікація передбачає занурення в істо-
ричні витоки, байдуже, чи вони справжні, чи ж є вислідом творчої
фантазії. На думку О.Толочка, "Історія Русів" спричинилася до
витворення "представниками старшинських родів" козацького
міфу як праоснови українськості . Справді, питання минулого
руського (козацького) народу є ключовим у творі, але такого "ми-
нулого", яке є "абсолютним", що визначає все подальше історичне
життя народу. Це, на наш погляд, і спонукало автора оповісти
історію забутої Європою нації як святу правду і цим сколихнути,
збурити духовну еліту й надихнути її розбудити народ як націю та

Мшионич О.В. "Історія Русів": історіографія, проблематика, поетика. - К.,
1999. ^С.8.

^^Гам само. - С.150-151.

Див.: Толочко О. "Русь" очима "України": в пошуках самоідентифікації та
континуїтету // Сучасність. - 1994. - № 1. - С.11.
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змусити повірити в своє особливе призначення та місце в історії.
Адже, згідно з твердженням С.Єфремова, сама ця праця стала "на
довгий час ніби програмовим виразом тих вільнолюбних традицій,
що жили серед українського панства ще довго по тому, як Україна
втратила всяку самостійність"1. За задумом автора, це мала бути
така річ, яку українська еліта сприйме як своєрідний об'яв, що
прирікає на віру в себе, на фатальну причетність до минулого своєї
нації. (Гадаємо, теза про еліту як "становий хребет" нації не потре-
бує доведення.) Щоб таке минуле сприймали як теперішнє і май-
бутнє народу воднораз, потрібно змусити "Іншого" (читача) до
вчуттєвлення в історичні події, що поєднує всіх і кожного в одну
цілісність, одну історію та культуру з притаманною їм укоріне-
ністю в сивій давнині.

Засадовим для самосвідомості кожної нації обов'язково є пев-
ний метатекст як сума оповідей, що поєднують сучасників з пра-
минулим, вони необхідні нації для її самоідентифікації. І не важли-
во, чи історичні джерела є автентичними, чи ж являють собою вит-
ворений провідниками нації міф. Позаяк XVIII сторіччя для Євро-
пи характерне пробудженням до життя націй, то питання наявності
текстів про історію власного народу та його природну давність як
історичність, що тлумачиться як незаперечне право на існування,
надзвичайно хвилювало тогочасну українську (під назвою "мало-
російська") еліту. Тим більше, що віру в майбутнє поновлення дер-
жавності Руси-України та колишніх станових прав і вольностей
могла дати лише річ зі статусом метаоповіді, великої національної
оповіді, яка б дала змогу співвідносити з нею (так само як з істи-
ною, яку містить науковий метанаратив) справедливість усіх на-
ступних соціально-політичних подій. Пряме призначення цього
метанаративу - стати засадою національної самоідентифікації. Су-
дячи з твору, його автор усвідомлював усю складність такого за-
вдання. Якщо виходити з того, який вплив справив твір на укр-
аїнську аристократію першої половини XIX сторіччя, то можна
стверджувати, що це був геніальний задум, що вдався авторові
сповна. Власне, йдеться про історичне право.

Головною проблемою, що постала перед автором, було віднайти
спосіб, який би дав змогу надати творові всіх необхідних рис мета-

Єфремов С. Історія українського письменства. - Нью-Йорк, 1991. - Т. 1. - С.249.
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оповіді. Основу українського метанаративу він побачив у народній
епічній традиції, яка виражає матрицю сприймання та ставлення
народу до світу. Це дало змогу побудувати твір у формі "героїчно-
го літописного епосу". Форма літопису є класичною для Руси-
України. Це рівно стосується як Княжої доби, так і Гетьманщини.
Оповідь у творі ведуть ніби два суб'єкти - автор та хтось з героїв
літописної великої оповіді. Якщо, на погляд Ж.-Ф.Ліотара, за доби
Постмодерну велика метаоповідь перестає бути вихідною само-
ідентифікації членів спільноти і "розсипається" на малі наративи
(хоча ґлобалізм посутньо є своєрідним ґранднаративом), то в "Іс-
торії Русів" (що характерно для доби Модерну) малі оповіді, а це й
оповідь автора, є елементами великої, їх висловлюють "епізодично
у формі промов" герої' або ж у безособовій формі висловлює ав-
тор. Тут малий наратив є лише фрагментом великого, бо насправді
всі суб'єкти оповіді, в тому числі й автор, є лише знаряддям великої
оповіді, адже епос як оповідь не передбачає авторства, відстороне-
ний від особи автора. На цьому особливо наголошує твір, ствер-
джуючи, що ця історія "ведена з давніх літ у кафедральному Мо-
гильовському монастирі тямущими людьми, що дізнання про по-
трібні відомості брали в учених мужів Київської Академії"", також
узята з нотаток та паперів гетьмана Зиновія Хмельницького та з

'журналів достопам'ятностей і діянь національних. Отже, автор
підкреслює, що історія не є його приватною справою (як це вва-
жає, наприклад, дослідник О.Мішуков), він лише передає вже пе-
редане слово. Віра в слово є складовою християнського світобачен-
ня, яке сповідує автор "Історії Русів", й водночас свідченням
історичності національної культури, що містить у собі епос.

Підвалиною кожного епічного світобачення є абсолютне мину-
ле. Як показав у своєму дослідженні М.Бахтін, "епічне абсолютне
минуле є єдиним джерелом і початком усього доброго і для прий-
дешніх часів"3. Таке життєбачення має ціннісно-часове ставлення
до людей, подій, речей. Воно виключає підхід з позиції істини,
пізнавання тут не чинне. Цінне, а отже, і справедливе те, що пе-
ре-дане як спадщина через слово, посутньо спадщина це історична

Див.: Мишанич О.В. Вказ.праця. - С.156.

Исторія Русовь или Малой Россіи. - М., 1846. - С.2.
3 Бахтин М.М. Зпос й роман. - СПб., 2000. - С.206.
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пам'ять. Для народу абсолютно минулим, тобто абсолютно цін-
ним є найперший, той, хто започаткував на-/ж). Якщо для то-
темічного стану свідомості абсолютним с тотем, під якого зійшла
життєдайна сила на плем'я, то для історичного етапу життєва
енергія зійшла на народ від найпершого. Для історичного стану
найзначущішим стає вкоріненість у праісторії, пов'язаність з абсо-
лютно першим, від якого народ узяв усі свої по чи І н і ш і якості. Віра
в абсолютно першого — цс символічно-обрачІІІІі і спосіб шіражсння
віри в колективну силу "ми". Народ кочацькІІН або руський своїми
коренями, стверджує твір, сягаг племені Яфста, І Іо< ного сипа. Свій
Початок народ веде від к п я ч я Роса, Ішука Яфста, а на чи пали цей на-
род Роксоланами або Росами. Це перс-<)(ІІІІІн, чгідно ч книгою, йде
від І Іестора І ІсчсрськоІ о, "його послідовними І попередників". То-
му с п р а в / м и с і І. переданий не І І і д л я І а г жодному с у м н і в у . Безпереч-
но, ЯК усе русЬКО-україНСЬКЄ І І І к ч . м е п с г н о чачнало потужних чужих
ш І ' І ш І І І І , а особливо ВІЗВНТІЙСЬКОГО (С.Єфремов), гак і образ русь-
кої історії Іачиав в п л и в і в іншої культури, чокрема польської. Але
фактом ( те, що, існуючи в ш и п и сі І І і ч п о - к у л ь т у р І І і й і політичній
спільноті, руська "родова еліта" (Н.Яковснко) передусім дбала про
єною русі.ку самоідентичність, вихідною якої є власні історичні
корені. 'З огляду на цс за тогочасних умов не було важливим, чи
Історичні матеріали були опубліковані польською, руською мова-
ми, чи ж то латиною. Щоправда, О.Толочко дотримується думки,
що правдивий "образ" руської історії має базуватися на руськомов-
них джерелах. За оповіддю є ще й інші народи слов'янські, які не є
руські, як, наприклад, народ, названий за князем Мосохом "Мос-
коиітами або Мосхами". Книга наголошує на цих відмінностях,
підкреслюючи інакшість народу Московського від народу Русько-
го. Тут " інший" як "інакший" поки що не має характеристик "чу-
жого" як "ворожого". "Інакші" можуть мати споріднені якості:
руські, поляки та московіти всі є слов'янами. Тобто "інакші" мо-
жуть мати риси, що вказують на близькість: "ми" та "вони", мос-
ковіти - "єдиновірці", бо православні, або на зрідненість: "ми" та
"вони", поляки - "єдинокровні", бо вийшли з одного сарматського
кореня.

Почаяк відомості про початки народу руського передані через
авторитетне слово, то до нього належить ставитися благочестиво.
Ноно не п і д л я г а с жодному науковому аналізу. Засвідчивши ира-
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Історичність народу, книга покликається на праоснову українсько-
го козацтва як лицарства руського. Його витоки вона пов'язує з во-
йовничим сарматським, слов'янським племенем, що нібито жило з
набігів на сусідів і мало назву Козарів. Згідно з оповіддю, Козари
вели війни, часто в союзі з греками, а тому й назва "козаки" пішла
від греків, а власне від їхнього царя Константина Мономаха, який
перейменував козар на козаків. Як бачимо, тут також книга покли-
кається на слово знаного у світі царя, авторитет якого не підлягає
сумніву. Важливо, що часова та ціннісна характеристика козаків,
їхньої доблесті, героїчних подій нерозривно злиті в єдине ціле, так
само, як часові та ціннісні характеристики "злиті і в прадавніх се-
мантичних пластах мови"'. Так, козаки завжди кінні войовники, на-
роджені "для війни та оборони вітчизни", зі власною зброєю, їм
притаманні вспадковані від найпершого всі його якості, а вони у
нього виключно позитивні. Тому козаки войовничі, хоробрі, муж-
ні, витривалі, справедливі, а отже шляхетні за природою.

Згідно з епосом, позаяк праминуле народу, князів, козацтва схо-
ване навіки від часів наступних, то може донестися до них лише у
формі передання. Літописний епос як засіб передання спадщини
обов'язково "фактологічний", однією з його особливостей є те, що
він подає вірування в свідчення, які сприймають як доконаний
факт, який не потребує жодної верифікації. Ця своєрідна факто-
логічність є сталою, незмінне позачасовою. Факти тут - це пере-
дання з минулих часів, вони є свідченням причетності національ-
них достойників, їхніх чинів та вчинків до героїки минулих подій.
Вчуттєвлення в подію є акцією проникнення в субстанцію народу,
а це ніщо інше, як фіксація причетності до першого, що для
раціонального пізнання аналогічне проникненню в сутність за до-
помоги рефлективного мислення. Найзнатнішими князями Русів,
"за історіями", тобто за малими наративами чи переданнями, були
Каган та його послідовники. Далі йде характеристика доблесті Ка-
гана у формі перечислення його визначних дій, що складають со-
бою "тіло" історичних по-дій: "воював Грецію і взяв в облогу фло-
тилією своєю та сухопутним військом столичне місто Константи-
нополь"2. І так схарактеризований героїчними подвигами чи вели-
ким ділом кожний з князів: Кий (заснував Київ), Дір та Аскольд

Там само. - С.207.

' Исторія Руссов или Малой Россіи. - С.З.
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(розбили вщент ворожі війська під річкою Осколом), Ігор (побив
Аскольда та Діра), Святослав (підкорив Болгар Задунайських), Во-
лодимир (охрестив Русь). Якщо дії є "тілом" по-дій, то події,
історії, легенди утворюють життєву матерію, що живить емоцій-
ною енергією Великий Образ "самоідентичності нації", змістом
якого є "золоті часи" далекого минулого.

Але підкреслюємо, що жодна з подій, історій не містить автор-
ської оцінки, бо вони є загальнозначущими самі по собі, оскільки
виходять з переданого слова. Як ми вже зазначали, метаоповідь не
має авторського "Я", тобто її не сприймають як твір "іншого",
відмінного від того, до кого він спрямований. У ньому кожний та-
кий "інший" - це кожний з "ми", а "ми", тобто "свої", всі причетні
до першого, адже найкращі наступники першого (а "вони" е склад-
никами "ми") своїми подвигами, ділами вже засвідчили причет-
ність до нього, до Роса, внука Яфетового. У цьому виявляє себе
фактичність спадщини, що постає як традиція або неписана іс-
торія Руси-України, де домінують звитяжність, хоробрість "Вер-
ховних начальників", непереможність, міць і потуга війська, не-
підлеглість народу. Ця фактичність завжди в епосі часова статич-
на. До речі, на часову особливість у творі звертає також увагу
Я.Мишанич: "Час у літописі - категорія статична"'. Історична
подія є "теперішньою в минулому". Як і належить епічному тво-
рові, в "Історії Русів" героїчні по-дії, вчинки наступників пе-
релічені з єдиною метою - долучити їх до великих зачинателів і
цим засвідчити сталу велич цих перших, яка існує і в нас, їхніх про-
довжувачах. Вони, перші, є не лише нашою істотністю й цінністю
для всіх наступних часів, але, головно, святістю і смислом існу-
вання теперішніх генерацій, а відтак, є матрицею здійснення тра-
диції в народі, завжди є сучасністю для майбутнього. Власне, при-
четність до минулого в емоційно-ціннісному вимірі сприймають
як силу, позначену лексемою "ми", як життєдайний дух народу.

Найвища цінність, яку виражає знатний предок і яка пов'язує
нас з ним, — це його, а отже, наша (народу) самобутність, інакшість
у формі самості. Вона надана Творцем, освячена його іменем і є
недоторканною. Збереження самобутності є утвердженням відда-
ності Творцю, а історія кожного народу є історією способів, якими
він (народ) стверджує у собі Бога і себе як його неповторне твори-

Мишанич О.В. Цит. праця. - С.183.
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во. Адже "всі народи, що живуть у всьому світі, завжди захищали,
й захищатимуть вічно буття своє, свободу і власність"1. Згідно з
"Історією Русів", інакшість народу козацького ще й у тому, що він
відданий на випробування історією й тому на нього послані різні
напасті, негаразди та згуби: "Ця країна, немовби створена для за-
судження до руйнації... почервонена та напоєна кров'ю людською
і вкрита попелом"2. Вона потерпає як від навали чужинців, на-
скоків і січей сусідніх народів, так і від безнастанних міжусобиць.
Але народ гідно і мужньо витримує всі наслані на нього біди, про
це свідчать і інші, стверджує автор "Історії Русів", наприклад,
"Історії Грецькі, Римські та інші іноземні", тобто автор знову по-
кликається на передане слово, яке набуває особливої авторитет-
ності, оскільки йде від інших. Воно засвідчує, що цей народ ніколи
не відступав від Бога, бо завжди прагнув всіма можливими засоба-
ми обстоювати надане йому Богом природне право на самобут-
ність, оскільки "всіляке творіння має право боронити буття своє,
власність і свободу"3.

Буття народу, його власність і свобода початкове надані народу
і є недоторканними святинями, вони є основою будь-якої соціаль-
ної справедливості. Право на них може перебрати хіба народ хо-
робріший, вдатливіший, войовничіший за народ козацький. Але,
згідно з книгою, як це й належить героїчному епосові, не було в
історії такого народу, який би завоював народ руський - козаць-
кий, позбавивши його свободи та власності. Були часи, коли, на-
приклад, унаслідок татарської навали народ цієї країни підпав під
зверхність татар. У ті тяжкі часи руські князі "подвигнули Лито-
вського володаря князя Гедиміна визволити їхню землю"4. Цим
книга підкреслює подвижництво князів-державників України-Ру-
си, які, злучивши свою державу з державою Литовською, не лише
зберегли недоторканними права та звичаї руські, але й сприяли їх
запровадженню на всіх землях литовських "разом з письменами
або грамотою Руською". Щоправда, О.Толочко у згадуваній статті
схильний до думки, що вже у XVI сторіччі українські землі втрати-

Исторія Русовь или Малой Россіи. - С.62.
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ли традиції, що сформувалися в Київській Русі, а тому ми не може-
мо стверджувати ні про їхню "руськість", ні про "українськість",
оскільки XVI сторіччя "не залишило нам артикульованої історич-
ної рефлексії", тобто текстів, натомість те, який "текст" читає та чи
та культура, надовго зберігає її обличчя. Проте, якщо розуміти
текст як означення будь-якого досвіду (Ж.-Ф.Ліотар), то й саму
свідомість належить тлумачити як специфічний текст. Саме свідо-
мість руської "родової шляхти" змогла зберегти традиції, які своє
текстуальне вираження знайшли у XIV - XVI сторіччях у Лито-
всько-Руському праві (і мові також) як Литовський статут. І ті
військові хоругви, з якими руські загони у складі війська Великого
князівства Литовського впродовж XV - XVI сторіч ходили у бій,
також є своєрідними "текстами", що виражали військово-політич-
ні традиції Русі.

На соціально-політичній та адміністративно-культурній рів-
ності народів (а вона неможлива поза існуванням традицій), які
увіходили до Великого князівства Литовського, наголошують і су-
часні російські дослідники. У цьому князівстві "україно-бєла-
руські землі зберігали свій адміністративно-правовий статус і кня-
жі династії з часів Давньої Русі"1. "Історія Русів", як і належить ге-
роїчному епосові, повторює тему самодостатності Малоросії як
єдиної та прямої спадкоємниці Русі, наголошуючи, що цей народ
був від віків вільний, ні від кого не залежний і ніким не завойова-
ний: "Малоросія під давньою назвою Русі" 1386 року об'єдналася
"разом із Литвою в Королівство Польське на трактатах і умовах"
під назвою "Пакта Конвента", головна засада якого "полягала в тих
приснопам'ятних словах: "Приймаємо і з'єднуємо, як рівних до
рівних і вільних до вільних... За тогочасною урядовою формулою
встановлені в трьох цих націях три рівні Гетьмани"2. Позаяк по-
луднева частина Малоросії Галичина 1339 року була завойована
польським королем Казимиром III, то угода 1386 року, згідно з то-
гочасним правом, не поширювалася на завойовані території.
Стверджуючи рівність трьох народів, автор вживає поняття "на-
ція", що з'явилося в європейському науково-публіцистичному по-
лі XVIII сторіччя для підкреслення внутрішньої структурованості
української спільноти та її органічної соціальної цілісності. З під-

Липатов А.В. Великеє княжество Литовское: исторический феномен симбиоза
зтнических структур // ВопросьІ философии. - 2003. - № 11.- С.51.
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ходом до народу як нації й історична оповідь його буття постає у
національному вимірі. Структуру нації, яка, згідно з цим літопис-
ним епосом, ґрунтується на віковічних звичаях народних, узято як
у горизонтальному, так і у вертикальному зрізах.

Горизонтальний (або провінційний) поділ включав воєводства
та повіти. Гетьман, чини урядові, міські та земські урядників виби-
рали з-поміж лицарства вільними голосами. До соціальної струк-
тури автор зараховує три стани, які він називає класами: шляхет-
ство, духівництво та поспільство. Шляхетство "за прикладом усіх
народів і держав" складали добірні люди із заслужених родів; ав-
тор підкреслює, що "завжди воно на Русі іменувалося лицар-
ством"'. Як бачимо, не забуває автор нагадати про вкоріненість цієї
верстви в абсолютному минулому. До цього стану він включає бо-
лярів, вихідців з Князівських родин, "урядників по виборах та про-
стих вояків, званих Козаками з породи (курс. -Лет.)"2; вони "тво-
рили один лицарський стан споконвіку (знову натрапляємо на сло-
во, яке підкреслює їхню причетність до абсолютно минулого. -
Авт.}, так само їхнім Статутовим правом затверджений"'. Духів-
ництво за сутністю своєю належить до лицарства, різниця лише в
соціальних функціях. Поспільство включало до себе купців,
міщан, у селах - вільних мирян, які платили військові оклади, та
підданих болярів та урядників.

Підставою врядування та адміністрування соціальної структу-
ри, не забуває нагадувати автор, було право. Так, по-перше, лица-
рський стан затверджений "Статутовим правом", по-друге, "по-
спільством володіли по правах і рангах"4, по-третє, "повинність по-
сполитих була встановлена правами"5, по-четверте, духівництво
по земству мало одне право з лицарством. По-п'яте, всі верстви по-
спільства "підлягали своїм Магістратам і Ратушам, в яких засідали
обрані ними Війти та Лавники, і судилися за правами Магде-
бургії"6. По-шосте, релігія Руська Грецького сповідання "зрівняна
з Римською Католицькою в однакових правах (курсив наш. -Авт.)
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і привілеях, як вільна та спільниця"1. Такий соціальний та націо-
нально-політичний зміст першопочатково містить у творі лексема
"ми". "Ми" як нація, згідно з твором, первинко облаштували своє
життя, виходячи з природних вимог кожної соціальної верстви та
індивіда, шануючи життя людської одиниці, її свободу та влас-
ність. У цьому й виявляє себе сутність справедливості у соціально-
му житті.

Справедливість тут є загальним природним законом. Такий по-
гляд на право та справедливість сягає філософії Платона та
Аристотеля, згідно з якими все як у людині, так і в державі має
діятися згідно з природою: як людська душа є справедливою, коли
живе, йдучи за вимогами природи, так і справедлива держава виз-
начає те, що кому властиве: "Кого природа зробила шевцем, шиє, а
не займається чимось іншим, а кого теслею - теше, і так само й усі
решта"2. Виходячи з теорії природного права, "Історія Русів" про-
водить думку, що українській нації властиво облаштовувати своє
життя на підставі справедливого права, яке сягає прадавніх зви-
чаїв. "Концепція "справедливого права", - зазначав Б.Кістяків-
ський, - в своїй основі містить тезу, що справедливість є невід-
дільною від права і навіть більше - вона є трансцендентальне пер-
винною цінністю, яка зумовлює собою право, аби право не розми-
нулося зі справедливістю й саме право було справедливе"3.

Справедливість у метаоповіді є одним із ключових понять у
формуванні поля смислів національної самоідентифікації. На наш
погляд, у творі процес національної самоідентифікації здійсню-
ється у двох площинах. Справа в тому, що будь-яка самоіден-
тифікація своєю передумовою має ставлення до світу ідей, речей та
людей. Воно (це ставлення) поляризує відношення "Я - світ лю-
дей" (К.Леві-Строс), щодо сукупності опозицій "Я - інший",
"свій - чужий", "ми - вони". Протиріччя, які фіксують опозиції у
суб'єктивному світі особистості, віднаходять своє розв'язання че-
рез застосування дихотомної пари "знак - значення" у мовному
полі смислів та символів як окремої особистості, так і спільноти. У
центрі цього поля, якщо аналізувати світ окремої особистості,

Там само.
2 Платан. Держава. - К., 2000. - С.135.
3 Кісгпяківський Б. Вибране. - К., 1996. - С.188.
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міститься індивідуальне "Я", виражене ієрархією відбору та вподо-
бань щодо ідей, речей та людей.

Аби проаналізувати площини процесу національної самоіден-
тифікації в "Історії Русів", розглянемо детальніше, як вони репре-
зентовані раціоналістичною та неоплатонічною філософськими
традиціями. "Історія Русів" як наратив, з одного боку, застосовує
всі необхідні засоби раціонально-логічного викладу матеріалу й
цим забезпечує можливість мовної, практичної та морально-етич-
ної самоідентифікації. Хочемо підкреслити, що морально-етичний
вимір самоідентифікації виявляє себе в "Історії Русів" як у раціо-
нально-рефлективній, так і у ціннісно-емоційній площинах, які
взаємно проймають одна одну.

Якщо підійти до ціннісного відношення "особистість - світ" з
точки зору неоплатонічної моральної філософії М.Шелера (а його
вчення про емоційне аргіогі ми беремо як методологічний підхід до
дослідження "Історії Русів"), то для нього особистість передусім є
"еп8 атап8' ("любляче буття"), але не "еш со^ііапз" ("мисляче бут-
тя") і не "епз уоіеш" ("воліюче буття"). Особистість, згідно з Шеле-
ром, є таким цілісним буттям, розмаїття акцій якого грунтоване й
визначене емоційністю духу. Натомість у сучасних дослідженнях
процесу самоідентифікації з позиції раціоналістичної традиції за-
звичай аналізують відбір та уподобання у рефлективно-раціональ-
ній площині. Так, речник сучасного персоналізму Джон Кросбі пе-
редумовами акту раціонального відбору вважає такі дві форми
суб'єктивності, як самоприсутність та здатність до самовизначен-
ня. Отже, й у підході до такого визначального щодо суб'єкта іден-
тифікатора, як цінності, Кросбі спирається на раціоналістичну
філософську традицію: "Ми повинні поставити наголос на тому,
що мова йде про специфічно ціннісне розуміння, а також підкрес-
лити не просто факт іманентного посідання розуміння, але і його
трансцендентний характер та спрямованість"'. Поль Рікер у праці
".Сам як інший" розглядає самоідентичність як тотожність (я такий,
як інші) та самість (особистість є своєрідною цілісністю - вона са-
лш-стійна, со-ио-бутня, вона - це буття, що належить собі). Ана-
лізуючи самість, Рікер бере мовний, наративний, практичний та
морально-етичний виміри самоідентифікації. Це, стверджує він,

Кросбі Цж. Самість і трансцендентність: Досвід людської особи. - Львів,
2000. - С.202.
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посутньо чотири відповіді на питання "Хто говорить? Хто роз-
повідає? Хто діє? Хто є моральним суб'єктом приписування про-
вини?"1. Тут четвертий вимір є процедурою міркувань стосовно
моральної оцінки суб'єкта дії. У ній Рікер розрізняє етичний намір
та моральну норму. Звернемо увагу на те, що всі чотири виміри є
раціонально-вольовими акціями індивіда.

Відмінність підходу М.Шелера до процесу самоідентифікації
зумовлений передусім належністю його філософської позиції до
неоплатонічної філософської традиції. Тому мисленник залишає
осторонь розмірковуюче людське "Я". Він не розглядає "Я" як
раціонально оцінюючого суб'єкта й не бере його за передумову
цінностей, він розглядає його лише як носія таких. Розуміння
цінностей у Шелера сягає філософії Аврелія Августина та Блеза
Паскаля. У тлумаченні смислів людського існування Августин ви-
окремлює визначальні для людини ідеальні сутності, що належать
до сфери трансцендентного. Цей підхід близький і речникам укра-
їнської філософії Г.Сковороді та П.Юркевичу. Для всіх цих філо-
софів істинне життя людини супроводжується переживаннями
трансцендентного як "святого", Божого. Це переживання є вчуван-
ням найвищої цінності, яка у своєму змісті не має нічого земного.
Для цих філософів світ цінностей постає як духовні сутності, які
вже здійснені у Богові. У спрямованості до Бога людина осягає їх
як святість - позасвітову, трансцендентну Божу сутність. Призна-
чення і роль релігійних цінностей полягає в поєднанні внутрішньо-
го світу людини та її земного існування з найвеличнішою цінністю
трансцендентного світу.

Спираючися на цей підхід, М.Шелер виокремлює в цінностях
дві площини. Перша - це царство надемпіричних сутностей, яке
являє собою позапросторову-часову реальність. У другій площині
підходу він розглядає цінність як феномен, що самовіднаходиться
в акті емоційної інтуїції, у такий спосіб відбувається вбачання
цінностей. Тому цінності бувають, на погляд Шелера, як об'єк-
тивні, так і суб'єктивні. Так, людина є носієм таких моральних
цінностей, як "добро" та "зло", тобто людина - це носій і позитив-
них, і негативних цінностей. Об'єктивними ж є цінності речей:
"приємний", "корисний" тощо. Всі естетичні цінності є об'єктив-
ними. Цінність не виводиться через абстрагування у формах ло-
1 Див.: Рікер П. Сам як інший. - К., 2002. - С.203.
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РІЧНОГО мислення, тому її не можна зводити лише до поняття, зна-
чення та смислу. Справа в тому, що раціоналістичний підхід оми-
нає той факт, що ставлення людини до світу — це передусім аппер-
цепція, яка доконечно містить ціннісний момент. Звідси випливає,
що цінність передусім відкривається в емоційному спогляданні.

Згідно з Шелером, світ цінностей має свою ієрархію, а кожна
цінність має свою висоту. Ми в процесі емоційного споглядання,
вчуттєвлюючись у цінності, виявляємо їх у певному порядку. У
процесі вчуттєвлення цінність осягають або як уподобання її, або ж
як її зневажання (відторгнення). Те, що ми прагнемо саме до тієї, а
не до тієї цінності, означає, що наша емоційно-чуттєва сфера
містить у собі націленість уподобання. Причому націленість вияв-
ляє себе-не "до" акту вподобання, а безпосередньо в самому акті
вподобанні. Важливо, що більш висока цінність постає в нашому
вподобанні ніби "сама по собГ'. Згідно з Шелером, будь-яке розши-
рення ціннісного поля відбувається лише в уподобанні та знева-
жанні (відторгненні). Все це означає, що емоційна націленість упо-
добання є у собі структурованою. Тому націленість можна тлума-
чити як порядок, логіку емоційного вподобання. Це й є у Шелера
емоційне апріорі.

Якщо, йдучи за Шелером, ми прагнемо зрозуміти самоіден-
тичність нації, то передусім належить віднайти її розлогу систему
"фактичних ціннісних оцінок та ціннісних уподобань". Ця система
є етос нації. Осереддям етосу є "огао атогіз" - порядок любові та
ненависті. Форма організації цих домінуючих пристрастей у тому
шарі, який сформувався як взірець. Саме тому ця система формує
спрямованість світогляду народу, його світо- та життєбачення.
Отже, "ога'о атогіз" несе в собі як нормативне, так і дескриптивне
значення. Як у неоплатонічній західній, так і в українській неопла-
тонічній філософії бачимо передумови Шелерового "огао атогіз"
у символі "серця". Так, Б.Паскаль говорить про "логіку серця",
зміст якої, згідно з Шелером, полягає в тому, що в серці "вписані
закони, які відповідають планові, за яким світ вибудований як
ціннісний світ. Воно здатне любити й ненавидіти сліпо та розум-
но"1.

Наприклад, наш Сковорода "безодню серця" тлумачить як "план
серця", згідно з яким існують і світ, і людина: "Слово Боже, поради

Шелер М. Избранньїе произведения. - М., 1994. - С.359.
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й думки його - це план, що начебто простерся про всьому ма-
теріалу Всесвіту, який усе утримує і наповнює. Це глибина бага-
тства й премудрості його. І що може розлитися ширше, ніж думка?
О серце, безодня ширша за всі води й небеса! Яка ти глибока! Все
обіймаєш і утримуєш, а тебе не вміщує ніщо"'. Згідно із Сковоро-
дою, "необмежена безодня думок наших" не містить жодного кон-
кретного змісту, тобто матеріальної наповненості, а є саме спрямо-
ваність, заснована на вподобанні, це шлях, що веде "слідами Гос-
пода". Серце слід розуміти як спрямовуючу надсвідому силу, Бо-
жий закон людського існування. Ця істина серця визначає самість
особистості, оскільки серце - "сама есенція" і "зерно наше і сила".
Неоплатонічна філософська традиція тлумачить самість в іншій
площині, ніж раціоналістична, й, зокрема, в іншій, ніж Рікер. Так,
Шелер самість людини, як і українські мисленики, тлумачить мета-
форично. Вона нагадує йому мушлю, в якій переміщується людина
згідно із субординацією "найпростіших, ще не сформованих як
речі та блага цінностей і ціннісних якостей"2.

Людина дивиться на світ ніби крізь віконце своєї мушлі,
оскільки події, людей та речі сприймає як такі, що буцімто вже
пройшли, просіялися крізь сито її субординації цінностей. Індивід
сприймає світ через коло смислів своєї мови. Так, для українця лек-
семи його мови є значеннями речей, предметів, подій як еквівален-
ти його власного ціннісного світу. Тому, наприклад, лексеми "Істо-
рії Русів" - Дніпро, Київ, Чигирин, Батурин, козак, гетьман, со-
тник тощо - для нього є адекватом ієрархізованих цінностей. То-
поніми у творі є смислообразами, що допомагають "іншому" (чи-
тачеві) шляхом упізнавання своїх цінностей бути причетним до
правди, яку доносить ця велика оповідь історії народу. Лексеми як
носії ціннісних значень, з одного боку, виражають такі реалії, як
рідна мова, батьківщина, нація, а з іншого - вказують на при-
четність індивіда до загального, до всіх, хто є "свої", а "свої" всі
разом виформовують зміст, позначений лексемою "ми", що про-
тиставлена лексемі "вони".

Розглядаючи ціннісний світ "Історії Русів", ми звертаємося до
методології М.Шелера, згідно з яким царство цінностей, по-перше,
є структурованою цілісністю, по-друге, ця структурованість являє

Сковорода Г.С. Повне зібрання творів: У 2-х т. - К., 1971. - Т. 1. - С. 167-168.

Шелер М. Цит. праця. - С.342.
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собою виформовану субординацію цінностей, по-третє, кожна з
цінностей знаходиться в строгій підпорядкованості субстанційним
цінностям.

У вченні про емоційне апріорі М.Шелера найважливішим, на
наш погляд, є питання субординації цінностей, яка передбачає їх
розрізнення на вищі та нижчі. Істотною характеристикою вищих
цінностей є їхня нєроздрібнюваність на низку інших із меншим об-
сягом, неподільність, необґрунтовуваність іншими, відносна дов-
говічність. Більш довговічною є та цінність, яка містить у собі та-
кий феномен, як "здатність — існувати — крізь — час" незалежно
від того, як довго існує її речовий носій. Особистість має свої "дов-
говічні" цінності, нація - свої.

За доби Романтизму європейські народи, спираючися саме на
такі вищі цінності, усвідомлюють себе націями, наділяючи народ
характеристиками, що походять від святої цінності, якою пере-
дусім є богообраність народу. Ця характеристична риса народу в
духовній культурі виявляє себе як ідея месіанства. Що стосується
України, то сам термін "нація" в соціально-політичному та соціо-
софському контекстах з'являється, як уже зазначалося, у творі
"Історія Русів".

Методологічне застосування принципу емоційного апріорі, по-
чатки якого, як ми пересвідчилися, містять філософські вчення
Г.Сковороди та П.Юркевича, дає змогу в аналізі соціософської
концепції цього твору розглядати його в площині того світу цін-
ностей, який наявний у цій оповіді, та ціннісних уподобань укр-
аїнського народу, що з позиції "Історії Русів" є виразом життєба-
чення нації та її світоглядних і життєвих орієнтирів. Ціннісні впо-
добання, соціальні та моральні норми, зразки поведінки та діяль-
ності дають змогу подивитися на процес національної самоіден-
шфікації не лише в цілераціональній площині, а і в емоційно-
ціннісній.

Автор твору, пишучи історію козацького (руського) народу як
ііого Долю, як життєвий шлях, яким його наділив Бог, веде пошуки
такої межової цінності, яка б визначала весь його (народу) історич-
ний поступ, тобто мала б здатність "існувати - крізь - час". "Огао
ІІтогіз" народу, згідно з Шелером, виявляє себе в уподобанні саме
них, а не інших предметів, подій, людей.
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Тяглість спадщини, яка виявляє себе як ціннісна впорядко-
ваність або порядок життєвого світу народу, грунтується на спра-
ведливості. Тлумачний словник української мови подає слово
"справедливість" як одне із значень поняття "правда". Саме цей
зміст містить назва законів звичаєвого права "Руська Правда". Ця
правда як "право Руське", зазначає "Історія Русів", у Великому
князівстві Литовському "в одну книгу зібрана, Статутом звану, пе-
рекладену опісля з Руської на мову Польську"1. З оповіді "Історії
Русів" про правові засади традиційного українського буття спли-
ває, еманує у формі емоційно насичених сюжетів енергія націо-
нальної правди, яка доводить до відома наступних генерацій, хто
вони є за своєю первинною природою та як, згідно з цією суб-
станцією, має бути влаштоване їхнє соціальне буття. Якщо раціо-
налістичний метанаратив має за мету науковим шляхом довести
істину, протилежні фальші, то метаоповідь "Історії Русів" у формі
"героїчного літописного епосу" має за мету донести правду через
слово, що вміщує смисли, які засвідчує пам'ять, а тому правда не
потребує жодного доведення, вона абсолютна, вічна, неперебутня,
тобто свята.
. Слово як пере-дання святої правди має завжди незгасну силу:
байдуже, чи його передала пам'ять як легенду, чи як історичний
факт, зафіксований літописцем, чи як народний переказ, чи як
сумнівний (з позиції наукового підходу) юридичний документ.
О.Мишанич звертає увагу на те, що 44 відсотки тексту "Історії
Русів" складають оповіді, пов'язані із занепадом Запорізької Січі,
козацьких провідників, яких страчували із жорстокою вигадли-
вістю. Смерть як "інший" в "Історії Русів" - це "чужий", що завжди
несе зло у найрізноманітніших формах. Так, гетьмана Косинського
замурували в кам'яному стовпі, Северина Наливайка підступно за-
манили до Варшави й спалили у мідному бику, гетьмана Павлюка
захопили обманом, живцем здерли з голови шкіру й набили греча-
ною половою, гетьмана Остряницю після підписання миру обома
сторонами з присягою на Євангелії про "вічне збереження... всіх
прав і привілеїв Козацьких і загальнонародних" так само обманом
захопили і колесували, отаману і Господареві Волоському Петру
Підкові наймані вбивці відсікли голову. Цей перелік у творі доволі
довгий. Всі описи страшної смерті провідників подані як піддання

Исторія Русовь или Малой Россіи. - С.6.
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їх безчестю, через яке стверджується честь лицаря, що обстоює
святу правду. Через смерть провідників нації у творі постають опо-
зиції, що поділяють життєвий світ на носіїв добра - "ми" та носіїв
зла - "вони". Головною ознакою "чужого" як ворога, так само як і
смерті, є підступність. "Історія Русів" не дає жодного факту, коли б
достойники нації ухилялися від смерті. Прийняти смерть є "бун-
том серця" (М.Шелер) проти порушення усталеного порядку лю-
бові. Цінністю, яка у творі уособлює "порядок любові", тобто
національну ієрархію цінностей, є правда. Піддані смерті лицарі
обстоювали саме правду, яка посутньо є справедливим правом, а
тому постає як для автора, так і для народу Руського як критерій
леґітимності політичних угод, військових союзів, дій політичних
сил чи урядів. Правда як "право Руське, відоме під іменем судних
статей", зазначає "Історія Русів", від нас перейшла до народів ли-
товського та польського.

"Історія Русів", як національна метаоповідь у раціонально-реф-
лективному вимірі, спрямована на легітимацію соціально-політич-
них взаємин, що оперті на справедливість та правду і сягають абсо-
лютного минулого та ствердження нелеґітимності цих взаємин у
наступних періодах української історії. На підставі цього критерію
легітимним є перебування України у складі Литовської держави.
Так само легітимним є перебування України у складі Речі Поспо-
литої до часу, доки Польща дотримувалася трактатів та умов "Пак-
га Конвента", а наступні королі потверджували права та свободи
шляхти і народу. Так, наголошуючи на цій важливій обставині,
"Історія Русів" звертає увагу, що 1409 року король Владислав ви-
дав потверджувальнии привілей про повторне ствердження прав
"заєдно з письмом Руським", щоб по них "всі суди судити й добра-
ми своїми дідичними і набутими обладати"'. Король Владислав
Другий 1435 року видав привілей щодо ствердження прав народу
Іа шляхетства: "да імуть Руснаки свободу і волю свою, не пере-
слідувану і не насилувану, і судяться в них од самих себе"2. Королі
польські Казимир Четвертий, Ян Альбрехт, Олександр, Владислав
ЯІсллан Другий при коронації потверджували ці права. За прав-
і ї і пня короля Баторія, який 19 квітня 1579 року видав чергове по-
І нсрдження прав "народу та шляхетства Руського", був для Украї-

Гам само.

Гам само. - С.11.
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ни золотий вік, то було повернення в її абсолютне минуле. Тоді бу-
ла "згода чиста і обох головних релігій - Римської та Руської"'. Це,
згідно з твором, є дійовим виявом єдинокровності обох народів.,
позаяк "Поляки, подлуг їх же хронікерів Польських свідчення, од
нас Савроматів і Русів уродилися" . "Сарматський міф" у творі є
стрижнем української метаоповіді. Автор щонайменше вісім разів
у різних контекстах звертається до теми тотожності русів і Руси та
сарматів і великої Сарматії.

Вище ми наголошували на актуалізації в Україні з XVI - XVII
сторіч теми "Русь - Сарматія". Світоглядним підґрунтям цієї акту-
алізації була трансформація лексеми "люди" зі значенням "насе-
лення" у лексему "народ" зі значенням соціально-культурної та
політичної структурованості спільноти. Згідно з дослідженнями
Н.Яковенко, авторами потлумачення, що передбачає єдиний жит-
тєвий та світоглядний простір, тобто ідеї єдиної "ідеологічної
батьківщини" мешканців України-Руси, спільної і для князя,^і для
купця чи ремісника, і для козака, були З.Копистенський та И.Бо-
рецький3. На місце середньовічного просторового ідентифікатора,
яким є Русь як територія з населенням, постав новочасний просто-
рово-часовий ідентифікатор -руський народ з історичною тягліс-
тю та християнським світосприйняттям. Актуалізована часова ха-
рактеристика ідентифікатора невіддільна від християнського
світобачення, за яким часовий відлік народу належить починати
згідно з істинами Святого Письма. З цієї логіки випливає вже відо-
ме нам твердження, яке є складником міфу про "абсолютне мину-
ле", що "народ Руський" бере свій початок від самого Яфета. Тоді й
сутнісні характеристики народу упочатковані славним предком.
Для польського автора доби Відродження С.Кльоновича "роси" є
"вибране плем'я... батька Яфета" ("Роксоланія"). П.Могила нази-
ває "народ Руський" "презацним", а його сучасники - "славним"
("Евфроніа веселобрямчаа") і, безперечно, старожитним. Як народ
старожитний, тобто історичний, він за своїм змістом укорінений у
"старовині", яка йде від самого Яфета, а тому преславна й герої-
чна. Як довела Н.Яковенко, вже в перші десятиріччя XVII сторіччя

1 Там само. - С.29.

Там само. - С.69.

Див.: Яковенко Н. С имвол "Богохранимого града" // Мєсііаеуакіа исгаіпіса:
Ментальність та історія ідей. - К., 1998. - Т.4. - С.58.
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для свідомості тогочасної української еліти властиве поєднання
духовної та церковної старовини з "прадавніми вольностями кня-
жої Русі, тобто політичною старовиною"'. На наш погляд, під "ста-
ровиною" належить розуміти традиції в системі адміністрування,
господарювання, моралі, культури, військової організації, а також
віру та народну мову. З приводу традиції ще раз звернемо увагу на
позицію О.Толочка, який стверджує, що "реанімація" давньорусь-
кої традиції в Україні початку XVII сторіччя спиралася на пара-
дигми польських хронік, а не на "давньоруську спадщину"2.

Щоб означити термін "давньоруська спадщина", звернемося до
авторитетного історика М.Грушевського. Він зазначає, що у XIV
сторіччі тодішнє громадянство українських земель, які були під
пануванням татар, зі своєї волі закликало до себе литовських
князів. Це саме стверджує і "Історія Русів": Гедимін переміг над
рікою Ірпінь воїнство князів татарських. Литовські князі, посідаю-
чи українські землі, "старались у всім приноровитися до місцевого
життя, його порядків і культури. Вони старалися якнайменше вно-
сити змін в місцеві обставини: "ми старини не рушаємо, а новини
не уводимо" було їхнім правилом. Вони приймали православну
віру, культуру, мову"3. Отже, "давньоруська спадщина" у формі
традицій - це, передусім, зміст щоденної свідомості, який виражає
віками сформований та усталений реально існуючий стабільний
соціальний порядок.

Ідея тяглості традицій від великої Сарматії властива як по-
льській, так і українській літературі починаючи з XVI сторіччя.
Так, для С.Оріховського (1551 р.) "русин" і "сармат" є поняття то-
тожні. Так само поляк С.Кльонович ототожнює Русь із Сарматією:
"Аніж уперше назвавсь Руссю цей край... Вибране плем'я сюди
батька Яфета прийшло. Чи то бастардами будеш їх звати, дав-
нішим іменням, чи савроматами звать, чи іллірійцями теж... Пле-
м'я же - русів ім'я від прадідів мало далеких"4. У 1630-х роках у
панегірику Петру Могилі "Евфроніа веселобрямчаа" автори наго-
лошують: "Тебе хочет мети в сарматським свєти". У сегменті "Гра-

1 Там само. - С.59.

Див.: Толочко О. "Русь" очима "України": в пошуках самоідентифікації та
континуїтету // Сучасність. - 1994. - № 1. - С.12.

Грушевський М. Ілюстрована історія України. - К.; Львів, 1913. - С.140.
4 Кльонович С.Ф. І'.жсоланія. - К., 1987. - С.17.
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матики" М.Смотрицького "О род стіха софійська" подибуємо:
"Мусо Татр сарматок Богу тріедину должную дай честь поклона
соимньї, чистую славян его, давшему ти мєрою пєти"1.

Таким чином, "Історія Русів" не вибудовує міф щодо спад-
коємності Руси-України від прадавньої Роксоланії-Сарматії, а бере
його - вже витвореного як святу Правду - за вихідний принцип ве-
ликої історичної оповіді про рідну землю та її народ. У результаті
"інший" як "єдинокровний" для поляків постав "хлопом" і "схиз-
матиком", а для українців "інший", як поляк, став "зрадливим",
"безчесним", здатним "на всілякого роду тиранства" народом. І
там, і там "інший" набув характеристик "чужого" як ворожого.

Як твердить автор "Історії Русів", "віроломство і непостійність
народу і уряду Польського" призвели до того, що за часів гетьма-
нування Федора Косинського настала "знана доба страхіття і ви-
гублення для обох народів, Польського і Руського"". Косинського,
після різкого виступу проти Унії 1595 року, було запрошено у
Брест, заарештовано й замуровано в кам'яному стовпі. Козаки вис-
тупили його визволяти, зустрілися з польським військом і вщент
його розгромили, але з визволенням спізнилися. У відповідь по-
•льський уряд дав наказ Коронному гетьманові зайняти Україну по-
льськими військами. Поляки в Україні, "визнаючи і називаючії на-
род невільниками, або ясиром Польським, всі його добра визнава-
ли за свої"3. Почалася довготривала польсько-українська війна,
яка, згідно з цим героїчним епосом, була спрямована з боку Украї-
ни на поновлення вкоріненої в абсолютному минулому справедли-
вості.

Таким чином, у творі "ми" (лицарі з породи, родова шляхта) -
справедливі (стоїмо за правду), гонорові (дотримуємося даного
слова, вірні укладеним угодам), а "'вони" - підступні (їхні слова та
клятви пусті), зрадливі (не гребують жодними засобами, аби вв-.х-
ти іншого (не свого) в оману). Ці риси загострюють опозицію "я -
інший" до протистояння, в якому інший є не просто чужий, а м:-.є
всі ознаки ворожого, що несе в собі зло. "Ми" як народ шляхетний

Смотрицкий М. Грамматика. Факсимильное издание "Грамматики" 1619 г. - К.,
1987.-С. 19.

Там само. - С.32.

' Там само. - С.40.
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с в опозиції до Інших не як до Інакших , а як до чужих , воро-
жих; ця опозиція особливо актуалізується за доби Хмельниччини
та Руїни. Так, за доби Руїни "вони", а саме "московці", є "єди-
новірними" з українцями. Але цей єдиновірний народ набуває ха-
рактеристики "народу неключимого", що "лютістю перевершує
дикунів", а в ставленні "ми", тобто народу руського (українсько-
го), до "вони", "диких мосхів" (Іван Домбровський) домінує, згід-
но з емоційним апріорі Шелера, відторгнення.

Абсолютне минуле як міфореальність і принципи теорії природ-
ного права, актуалізовані європейською раціональною реальністю
XVIII сторіччя, постають в "Історії Русів" як цілісна органічна
сув'язь, де фактичність, цілераціональність подій є похідними від
міфорсальності, тобто зумовлені першопочатком, в якому народ
укорінений історично як у божественній цінності. Логіка ціле-
раціональних подій тут постає як підтвердження причетності наро-
ду до міфічного предка, наділеного від Бога абсолютними чеснота-
ми. Тому кожна подія, вчинок, легенда як факти в "Історії Русів" є
вірогідними лише з огляду вірування, яке виключає будь-який
сумнів. У цьому вимірі кваліфікувати історичний героїчний епос
як "історичний фальсифікат" є безпідставним. Зауважимо, що у
кожному пізнанні факт завжди передує віруванню, але пізнання
потребує вірування, інакше воно не досягне мети. Це добре ілюс-
трує розроблена прагматизмом модель процесу пізнання "пробле-
ма — сумнів — віра". Так, Декарт сумнівається лише до моменту
формулювання принципу "Со§і(о ег§о кит", а надалі принцип "Я"
стає вихідним не лише для його філософського наративу, а й для
всієї доби Модерну. Як принцип індивідуальності, так і будь-яка
аксіома чи вихідне твердження, що потребує віри, міфологізують
иаратив, який робить його (це твердження) засадовим для себе. В
"історичному героїічному епосі", як і в будь-якому метанаративі,
кожен його факт завжди є ствердженням або запереченням, схва-
ленням або засудженням події, явища, вчинку стосовно тієї ви-
хідної підвалини, яка є засадовою для нього, тим паче, якщо вона є
вищою, чи то святою цінністю.

Ця вихідна своїм ціннісним виміром зумовлює пізнавальну
спрямованість наративу. Так, російська і радянська історіографія,
витлумачуючи історію Росії та України, відштовхувалася від твер-
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джень, які жодним чином не спираються на Історичну науку, а є
чистої води міфологемами: "Київ - колиска трьох братніх на-
родів", "Москва - третій Рим, а четвертому не бувати", "Ро-
сійський народ — старший (?) брат". Тоді, відповідно, історичні
події російської історії витлумачують у причетності до України
Княжої доби, яку беруть за початок не української, а російської
державності, а християнство постає істинним як виключно москов-
ське. Як бачимо, логіка викладу історичних подій в офіційній
російській історіографії, так само як в "Історії Русів", закладена у
міфі, взятому за вихідний пункт. Тому з позиції "історичної науки"
обидва виклади є рівноцінними в тому плані, що є міфологізовани-
ми інтерпретаціями. З приводу російського тлумачення історії
П.Куліш іронізує в такий спосіб: чужі зазіхачі, прийшовши на на-
шу землю, "зробили з руського народу народ-хохол", а "мос-
ковські книгогризи, бачачи таке нечестя до давньої руської землі,
почали доводити народу-хохлу, що на білому київському піску
помітні сліди північно-російських личаків"1.

Можемо констатувати, що кожен народ в особі своїх духовних
провідників за основу своєї історії завжди бере національний міф,
який сприймає як свої "автентичні" витоки.

На підставі національного міфу "Історія Русів" цілераціонально
тлумачить позбавлення України державності Росією та окупацію
України Польщею як протиприродне і протибогове потоптання
прав народу, його вольностей стародавніх, честі шляхетської й
обезславлення слави, яка справедливо славлена "не лише в частині
світу Європейського... але й в одлеглих за морем Чорним країнах
Азійських". У морально-ціннісному ключі слава підноситься до
здобутих предками й благословенних Богом цінностей народу й
сягає абсолютного минулого. Значення слави актуалізується через
опозицію до обезславлення. А описи страшної смерті козацьких
провідників і "тих безневинних немовлят... яких поляки на ґратах
смажили та в казанах варили" прирівняні до мук Христових.

1 Куліш П. Хутірська філософія // Хроніка-2000. - 1993. - № 3-4. - С.124.
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