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читач зверне на це увагу. Та не можу мовчки тут поминути, що й 
графічні властивості деяких літер у Кандиби знайшли свій відгомін 
у мові. Мало того, що Кандиба мішає ы й и; приглядаючись його по-
черкові, запримічуємо, що деколи повстає сумнів, чи в даному місці 
стоїть ы, чи и. На с. 191 надруковано „Україну”, а в рукописній копії 
маємо „Українh” тільки тому, що в Кандиби u й h мають деколи сли-
ве ідентичний вигляд. Так і на с. 187 маємо: „Пустошити Україну”, 
– а в рукописі: „Українh”, – очевидно, замість „Україну”. Подібне 
зближення почерку к і м у Кандиби вияснює заміну „тамъ” і „такъ” у 
рукописі й друкованому тексті.

ÏСЕВДО-КОНИСЬКИЙ 
І ПСЕВДО-ПОЛЕТИКА

(„ÈСТОРІЯ РУСОВЪ” 
У ЛІТЕРАТУРІ Й НАУЦІ)
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В туманній передмові до „Исторіи Русовъ” читаємо про її автор-
ство ось що: „Извhстный ученостію и знатностію Депутатъ Шля-
хетства Малоросійскаго, господинь Полетыка, отправляясь по долж-
ности Депутатства въ великую оную Имперскую Коммиссію для 
сочиненія проекта новаго уложенья, имhлъ надобность необходимую 
отыскать отечественную Исторію. Онъ относился о семъ къ перво-
начальному учителю своему, Архіепископу Бhлорускому, Георгію 
Конискому, который былъ природный Малоросіянинъ и долголhтно 
находился въ Кіевской Академіи Префектомъ и Ректоромъ. И сей-
то Архіерей сообщилъ Господину Полетыкh Лhтопись или Исторію 
сію, уверяя архипастырски, что она ведена съ давнихъ лhтъ въ 
каÄедральномъ Могилевскомъ монастырh искусными людьми, сно-
сившимись о нужныхъ свhдhніяхъ съ учеными мужами Кіевской 
Академіи и разныхъ знатнhйшихъ Малоросійскихъ монастырей, а 
паче тhхъ, въ коихъ проживалъ монахом Юрій Хмельницкій, прежде 
і бывшій Гетманъ Малоросійскій, оставившій въ нихъ многія запис-
ки и бумаги отца своего, Гетмана Зиновія Хмельницкаго, и самые 
журналы достопамятностей и дhяній національныхъ, и что притомъ 
она вновь имъ пересмотрена и исправлена. Господинъ Полетыка, 
сличивъ ее со многими другими лhтописями Малоросійскими и на-
шедъ отъ тhхъ превосходнhйшею, всегда ея держался въ справкахъ 
и сочиненіяхь по Коммиссіи. И такъ Исторія сія, прошедшая столько 
отличныхъ умовъ, кажется, должна быть достовhрною”1).

Що заголовок твору взятий із передмови, на те вказує така об-
ставина. Звичайно копії твору мають заголовок „Исторія Русовъ 

1) Исторія Русовъ или Малой Россіи. М. 1846, сс. І–II.
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или Малой Россіи”. Але до бібліотеки товариства „Просвіта” у 
Львові, а звідти до бібліотеки Наукового Товариства ім. Шевчен-
ка попав рукопис під заголовком: „Исторія малороссійская. Сочи-
ненная Г.Архіепископомъ Бhлорускимъ Георгіемъ Конискимъ въ... 
Годh, переписана 1818 Году”. Ця копія написана на синьому папері 
з водяним знаком: 1817. Наддніпрянець Яків Пугач подарував її 
1872 р. Володимирові Ганкевичеві, він знов Омелянові Партицько-
му, той Корнилові Заклинському, а брат останнього Роман передав її 
1890 р. до бібліотеки „Просвіти”1). Відмінний від звичайного заго-
ловок цього рукопису взятий безумовно з вище наведеної цитати з 
передмови до твору.

В рукописному відділі Національного Музею у Львові 
переховується ще одна копія цього твору, що дісталася сюди з Вільни 
через Івана Луцкевича, п. заг. „Исторія Руссовъ или Малой Россіи”. 
Цей рукопис не заховавсь у цілості, хоч бракує дуже мало. Він писа-
ний також на синьому папері з водяним знаком КУСМСФС, себто з 
знаком 1814 року, згідно з означенням Ліхачева в його „Палеографи-
ческомъ значеніи бумажныхъ водяныхъ знаковъ”.

Бібліотека колишнього „Императорскаго Общества Исторіи и 
Древностей Россійскихъ” при московському університеті мала чи-
стопис folio, як і львівські копії, на 265 сторінках, із 1824 р. Оця 
„Георгія Конисскаго, Архіепископа Бhлорусскаго, Исторія Руссовъ, 
или Малой Россіи” дісталась туди від Івана В.Розковшенка2).

З приводу замітки Белея про рукописну копію бібліотеки 
„Просвіти” запримітила редакція „Записок”, що 1853 р. бачив Олек-
сандер Кониський у дідича Іскри в Золотоноському повіті копію 
„Исторіи Русовъ” із водяним знаком 1809 р.3).

Та навіть беручи три перші згадані копії „Исторіи Русовъ” під 
увагу, впадає в очі історична невірність твердження, що рукопис 
,,Исторіи Русовъ” відкрито щойно коло 1828 р. в бібліотеці містечка 

1) Белей Ів. Причинок до питання про час появи „Історії Руссов” (За-
писки Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові, т. VII (1895), Міscellarea 
с. 12).

2) Соколовъ Е.И. Библіотека Имп. Общ. Исторіи и Древностей 
Россійскихъ. В. 2. М. 1905, с. 405, №545.

3) Белей Ів. Причинок, с. 12.
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Гринева, Стародубського повіту, в часі опису гринівського маєтку1). 
Після замітки Белея повторювання такої дати стало дослідницьким 
анахронізмом, зокрема після того, як стало в науці відомо про 
вплив „Исторіи Русовъ” на Кондрата Рилєєва та про текст листа 
чернігівського дідича А.Ф.фон-дер Бріґґена з 1825 р. до нього.

А.фон-дер Бріґґен займався латинськими клясиками й 
українською історією. І якщо не був би „вреденъ Сhверъ, – писав 
він, – то я конче приступив би до критичного видання Кониського, в 
якого єсть багато гарного й невідомого навіть і самому Карамзінові”2). 
Ці слова Бріґґена з дописки до листа до Рилєєва це найдавніше досіль 
стверджене свідоцтво захоплення „Исторіею Русовъ”3).

Бріґґен успів зацікавити Рилєєва „Исторіею Русовъ”, як вихо-
дить із такого початку його листа до нього: „Виповнивши ваше ба-
жання, вельмишановний Кондрате Федоровичу, пересилаю вам при 

1) ,,Згідно з оповіданням А.І.Ханенка, яке ми чули на днях від нього, – 
оповідав 1891 р. Олександер Лазаревський, – перший раз знайдено рукопис 
„Исторіи Русовъ” коло 1828 р. в бібліотеці м. Гринева (Старод. п.) при описі 
гринівського маєтку, коли він переходив від кн. Лобанова-Ростовського (що 
отримав Гринів як віно від гр. І.А.Безбородька) до кн. Ґоліцина; знайшли ру-
копис два члени одного з стародубських судів (Ст.Лайкевич і Ол.Гамалія), що 
описували гринівський рухомий маєток; вони показали ней рукопис старо-
дубському дідичеві Ст.Мих.Шираєві (тодішньому губ. маршалкові); зробив-
ши з цього рукопису копію, останній звернув опісля ориґінал до гринівської 
бібліотеки. З копії Ширая робили для себе копії й деякі стародубські дідичі; 
одну з перших копій зробив Як.Павл.Полетика (рідний внук Гр.А.Полетики), 
а з цієї копії зробив копію для себе й А.І.Ханенко, що відіслав опісля свою 
копію Бодянському, коли він задумав надрукувати „Исторію Русовъ”. Як 
відомо, Ширай післав копію „Исторіи Русовъ” і Бантиш-Каменському, але, 
як говорить останній, ця копія кінчилась тільки 1708-м роком. Згідно з 
свідоцтвом А.І.Ханенка в Ширая була повна копія „Исторіи” й посилку її 
Бантиш-Каменському неповною треба пояснювати якоюсь припадковістю” 
(Лазаревскій Ал. Отрывки изъ семейнаго архива Полетикъ. III. Догадка объ 
авторh „Исторіи Русовъ”. Кіевская Старина, 1891, кн. 4, с. 113).

2) Пор. Иконниковъ В.С. Опытъ русской исторіографіи. Т. II. кн. 2. 
Київ, 1908, с. 1631. Дорошенко Д. „Исторія Русовъ” як пам’ятка української 
політичної думки другої половини XVIII століття (Хліборобська Україна. 
Кн. 3. Відень, 1921, сс. 183–184); Дорошенко Д. Огляд української історіографії. 
Прага, 1923, с. 47.

3) Масловъ В.И. Литературная дhятельность К.Ф.Рылhева. Київ, 1912, 
Приложенія, с. 98.
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цьому виписку з Історії Кониського”. Обіцюючи докласти заходів, 
щоб доставити Рилєєву можливо якнайбільше матеріялів до історії 
України (Малой Россіи), він сподівавсь „одержати таку історію, що 
написав сучасник Кониського Худорба; вона невідома, бо лиш один 
примірник її існує в домі, в якому жив Худорба. Ця історія ціниться 
тут нарівні з Історією Кониського; закидають їй тільки, що вона пи-
сана дуже вільно й проти нашого уряду. Отримавши її, я звелю зро-
бити з неї дві копії, одну – для вас, а другу – для себе”1).

Лист Бріґґена датований: „Село Пануровка. 21-го октября”. 
Стверджене в ньому прохання Рилєєва про виписку з „Исторіи Ру-
совъ” свідчить про те, що він перед тим уже читав її, але не зробив 
копії, і тому звернувся до Бріґґена за потрібною йому випискою.

Рилєєв не тільки сам читав „Исторію Русовъ”, але також нахо-
дився під впливом українського громадянства, бо стояв близько до 
неодного з-поміж нього. А на настрої українського громадянства вже 
тоді впливала сильно „Исторія Русовъ”. Тому й легко пояснити зво-
рот Рилєєва до минулого України. У своїх думах і поемах оспівував 
він „її національних героїв, що боролися за незалежність своєї 
батьківщини. Наливайко, Богдан Хмельницький, Мазепа й Война-
ровський захоплені в Рилєєва тими самими почуваннями, які хвилю-
вали сучасних йому українців. Ці герої не можуть байдуже бачити 
„поневолених земляків”, не можуть вибачити „вікових зневаг тира-
нам батьківщини” й усіма силами намагаються врятувати Україну 
від гнету, привернувши давню її свободу”2).

Рилєєв не єдиний з росіян зацікавився „Исторіею Русовъ”. 
Олександер Пушкін навіть захопився нею. При кінці 1828 р. поя-
вилась його „Полтава”, що викликала низку критичних статтей у 
журналах, при чому деяких неприхильних для автора: Надєждін у 
„Вhстник-у Европы” та Средній-Камашев у „Сын-і Отечества” за-
кинули Пушкінові невірність малюнку гетьмана Мазепи й інших 
історичних деталів поеми. Тоді Михайло Максимович, знайомий уже 
з Пушкіном, виступив в його обороні в статті „О поэмh Пушкина 
Полтава въ историческомъ отношеніи”, надрукованій у ч. 6 журналу 
„Атеней” з 1829 р. Висновок цікавої для цієї теми статті Максимови-

1) Там само, с. 97.
2) Там само, с. 265.
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ча міститься в реченні, що „характери дієвих осіб у поемі Пушкіна 
цілком такі, якими малює їх історія”. Щоб це доказати, Максимович 
провірює дані поеми історичними свідоцтвами, узятими з „Исторіи 
Русовъ”, хоч остання не названа в статті Максимовича.

Молодий Максимович не зміг поставитися критично до „Исторіи 
Русовъ”, як свідчить його вислів про неї: „згідно з вірогіднішими від 
інших переказами”. Щобільше, критик покористувавсь у декількох 
випадках навіть висловами „Исторіи Русовъ”, відкриваючи таким ро-
бом історичне джерело своїх виводів. Л.Майков виказав, що у своїй 
невеличкій статтейці покористувався Максимович неменше ніж чо-
тири рази „Исторіею Русовъ”: 1) про приписувану Мазепі пісню про 
чайку; 2) про причину ненависти Мазепи до Петра; 3) про рану, яку 
отримав Карло XII перед битвою під Полтавою; 4) про докори Карла 
Мазепі по битві1).

Із статтейки Максимовича навів Майков один приклад. „Для 
критиків, – писав Максимович, – дивним видасться гнів Мазепи на 
Петра за те, що він ухопив його за вуси – за цей жарт” (Сынъ Оте-
чества, 48). Одначе це було зовсім не на жарт, і Петро вхопив за вуси, 
або, згідно з словами інших, дав ляпаса Мазепі, не просто як Іванові 
Степановичеві, але як українському гетьманові, з погрозою.

Я слово смhлое сказалъ.
Смутились гости молодые;
Царь вспыхнулъ, чашу уронилъ
И за усы мои сhдые
Мене съ угрозой ухватилъ.
Тогда, смирясь въ безсильномъ гнhвh,
Отмстить себh я клятву далъ...

„Так, – вів далі річ Максимович, – говорить і історія. Мазепа 
відкривав своїм близьким свій гнів і ненависть до Петра; у своїй 
бунтівничій промові до козацьких військ він говорив про цю зне-
вагу, як про образу навіть України в особі гетьмана. Нема сумніву, 
що Мазепа, піднявши прапор бунту для іншої мети, бажав заразом і 
помститися на Петрові за свою особисту зневагу”.

1) Атеней, 1829, ч. 6, сс. 507–508, 514–515; Исторія Русовъ, сс. 201, 199, 
215 й 217.
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Про вус Мазепи згадав Пушкін у своїй поемі тому, що зустрів 
характеристичне оповідання про те в „Історії Карла XII” Вольтера, а 
Максимович навів у своїй статтейці варіянт цього оповідання тому, 
що читав і „Исторію Русовъ”. Саме в ній він подибав таке оповідання: 
„Преданіе народное, взятое отъ приближенныхъ съ Мазепою особъ, 
повhствуетъ, что въ недавнемъ отъ того времени былъ Мазепа на од-
номъ пиру съ Государемъ у Князя Менщикова, и за противорhчіе въ 
разговорахъ ударилъ Государь Мазепу по щекh, и хотя за то скоро и 
помирился съ нимъ, но Мазепа, скрывъ наружно злобу, запечатлhлъ 
ее въ сердцh своемъ” (с. 199). Це оповідання знайшло свій відгомін і 
в промові Мазепи, де пригаданий „тиранъ, обругавшій столь позорно 
особу, представляющую націю” (с. 203). Словом, нема сумніву, що в 
часі писання своєї статтейки в обороні Пушкіна перед критиками 
його „Полтавы” Максимович знав „Исторію Русовъ”1). Таким робом 
Максимович був перший, що в науковій статтейці покористувався 
„Исторіею Русовъ” як справжнім історичним джерелом.

Пишучи „Полтаву”, Пушкін використав для своєї теми „Исторію 
Малой Россіи” Дмитра Бантиш-Каменського в її першому виданні з 
1822 р. Тоді ще не дійшла „Исторія Русовъ” до його відома, але між 
джерелами другого видання його „Исторіи”, а саме рукописними, 
приходить під 11) „Исторія Русовъ” із зазначенням, що він одержав 
її від губернського чернігівського маршалка Степана Михайловича 
Ширая. Бантиш-Каменський назвав цей рукопис цікавим, навів сло-
ва передмови про походження твору й відмітив, що він кінчиться 
1768 роком2).

У всіх трьох томах своєї „Исторіи” покликався Бантиш-
Каменський на „Исторію Русовъ” коло 90 разів у тексті й примітках. 
Одначе єсть декілька спроб у Бантиш-Каменського поставитися 
критично до свого джерела. Подавши за „Исторіею Русовъ” головні 
обставини походу Скалозуба, писав автор ось що: „Ставлячи це 
оповідання поруч короткої звістки Міллера, можемо сміливо віднести 
його до 1589 року. Слава й честь синам України, що зберегли для 

1) Майковъ Л. Къ вопросу объ „Исторіи Русовъ” (Журналъ Министерства 
Народнаго Просвhщенія, 1893, травень, сс. 224–225). Під заг. „Малорусскій 
Титъ Ливій” передрукована стаття Майкова в його книзі „Историко-
литературные очерки”. Спб. 1895.

2) Исторія Малой Россіи. Ч. І. М. 1830, с. X.
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потомности дії їх предків! Та не менше перед істориком новіших 
часів стоїть праця очищувати це мутне джерело. Ось іще приклад, 
наскільки обережно треба черпати з нього: там серед гетьманів 
приходить кн. Михайло Вишневецький, про видумані подвиги яко-
го проти турків і татар відзивається з похвалами один літописець. 
Кн. Михайло Вишневецький ніколи не був гетьманом українських 
козаків”1).

Беручи за історичну правду оповідання „Исторіи Русовъ” 
про муки гетьмана Остряниці та його старшини, автор писав, 
що „неправдоподібно, щоб поляки побільшили ще муки цих 
мучеників ось-яким злочином, який перевищував решту”, й наво-
див таке оповідання: „Во время казни, – згідно з словами одного 
українського літописця, – прибывшіе въ Варшаву съ малолhтными 
дhтьми жены сихъ Козацкихъ Чиновниковъ тщетно наполняли воз-
духъ воплемъ и рыданіями, желая смягчить сердца, ожесточенныя 
убійствами: онh скоро умолкли – имъ обрhзали груди, перерубили 
ихъ до одной, а сосцами били мужей по лицамъ до самой кончины. 
Такая же плачевная смерть постигла невинныхъ малютокъ, бродив-
шихъ и ползавшихъ около труповъ: они положены на желhзныя 
рhшетки, подъ которыми находившіеся уголья раздуваемы были 
шапками и метлами, и такимъ образомъ кончили жизнь въ виду 
отцевъ, своихъ”2).

У примітках уважав Бантиш-Каменський за відповідне „відмітити 
таку незгідну з правдою подію, подану в Літописі Кониського. Там 
згадується, буцім то: „Косинскій, вступясь за утhсняемую Поляками 
вhру Греко-Россійскую, отправился въ Брестъ Литовскій, гдh взятъ 
подъ карауль, преданъ суду Духовенства Римскаго и Уніатскаго, осуж-
денъ на смерть какъ отступникъ, замурованъ въ одномъ Кляшторh 
въ столпъ каменный и уморенъ голодомъ”. – Неправдоподібно, – пи-
сав автор, – щоб провідник козаків, що поступав так обережно проти 
своїх ворогів, поклався на їх обіцянку й добровільно видав себе їм на 
жертву: цього немає в інших літописах”3).

1) Там само, сс. 152–153.
2) Там само, с. 216. Текст, наведений у Бантиш-Каменського, не цілком 

сходиться з словами друкованого видання (Исторія Русовъ, с. 56).
3) Там само. Примhчанія, сс. 22–23 (У друкованому тексті „Исторіи Ру-

совъ” текст дещо відмінний, пор. с. 34).
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Бантиш-Каменський не вірив, буцім то „Уніатское Духовенство 
въ Брестh Литовскомъ предало оскорбленію Греко-Россійскихъ Ду-
ховныхъ и, урhзавъ имъ бороды, изгнало съ сонмища своего, лиша 
ихъ сана и должностей”, бо до чогось подібного не допустив би був 
присутній на берестейському соборі кн. Острозький1). Він протиста-
вив оповіданню „Исторіи Русовъ” про смерть Наливайка оповідання 
Петра Янчинського в життєписі Жолкевського2). Та найкритичніше 
поставивсь автор до „Исторіи Русовъ”, розглядаючи грамоту, яку 
буцім то прислав цар Олексій Михайлович Хмельницькому через 
боярина Василя Бутурліна: „Цієї грамоти немає в архівних спра-
вах, – писав автор. – Подана в „Исторіи Русовъ” не заслуговує на 
правдоподібність. У ній стиль цілком відмінний: замість царського 
милостивого слова написано „почтительное слово”; в одному місці 
гетьмана називають „предостойнымъ Гетманомъ”, в іншому „Гетма-
нушкомъ” і тому подібне”3).

Зате не видко ні сліду критицизму в користанні з „Исторіи Русовъ” 
в іншого сучасного історика України, Миколи Маркевича, що видав 
у рр. 1842–1843 в Москві свою п’ятитомову „Исторію Малороссіи”. 
„Исторія Русовъ Архіепископа Георгія Конисскаго” дісталась йому 
від дядька його дружини Єгора Раковича4), як признавсь 1843 р. Од-
наче примірник „Исторіи Русовъ” мав він у себе вже кільканадцять 
років перед тим, бо з 1831 р. маємо таке друковане свідоцтво його 
захоплення нею: „Не думаю, щоб багато людей мало в себе копію 
„Исторіи Малороссійской Архіепископа Конисскаго”, а втім жаль, 
що він не виданий; маючи цей намір, ледве чи я зважуся виконати 
його скоро, бо не знаю, чи є ті наслідники, що можуть користува-
тись виключним правом видавати книгу свого тестатора впродовж 
25 років по його смерті. Ця книга гідна великої звісности з уваги 
на повноту огляду й цікаві деталі, що інші історики або пропусти-
ли, або виклали занадто коротко. Шерер говорить про все, що було 
до Хмельницького, мимохідь. Д-дій Бантиш-Каменський починає 
історію від Хмельницького. Кониський не виданий і тому поклика-

1) Там само, с. 24.
2) Там само, сс. 21–25.
3) Там само, с. 72 (У друкованому виданні „Исторіи Русовъ” ця  грамота 

приходить на с. 117).
4) Исторія Малороссіи Ник.Маркевича. Т. V. М. 1843, с. 93.
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тись на нього не можна; а не зважаючи на те, як пропустити ймення 
Федора Богдана, Підкови, Шаха, Косинського, Наливайка, Лободи, 
Сагайдачного й інших їм подібних”1).

Згідно з таким поглядом на справу Микола Маркевич почав свій 
перегляд історії України в передмові до „Украинскихъ Мелодій” 
ось-як: „Федір Богдан, що переплив із 30000 козаків до Синопи, до 
Трапезунду, що стояв у брам Царгороду й узброєною рукою узяв 
данину від мусулман, вартий хоч якої згадки потомків, наділених 
вищим надхненням. Чи Підкова, що був причиною таких сильних 
скарг султана, й Шах, що був славний набігами на околиці, які на-
лежали потомкам Мохаммеда, й заснував своє житло в Ясах, які сам 
завоював, не подібні до давніх лицарів, що з хрестом на плечі йшли 
проти невірних? Невже гідний забуття наслідник Скалозуба, благо-
родний Косинський, що стояв за честь своєї віри й батьківщини, що, 
не зважаючи на хоробрість, погиб за рідний край і за віру? Невже 
заслуговує на догану вибір поета, якщо він проспіває в честь його 
пам’яті один вірш із почування вдячности? Наливайко, що погиб 
такою страшною смертю, але славний спаленням Слуцька й Моги-
лева; товариші його погибелі Лобода й Мазепа; Петро Конашевич 
Сагайдачний, цей хоробрий полководець козаків, який стояв під Мо-
сквою, товаришем якого був уосіблений страх, останки якого ще не 
затерлись у народній пам’яті, сліди якого зостались іще під іменням 
шляху Сагайдачного, невже не дадуть надхнення?”2). І дальший тон 
історичного перегляду не відбігає від його початку, бо „хоробрий обо-
ронець віри своїх земляків Остряниця мав ту саму долю, що й попе-
редник його (себто Павлюк): сторінки історії скривавлені його ймен-
ням: завішені на цвяхах, четвертовані, колесовані батьки й матері, 
діти палені на залізних ґратах, або розбивані об будинки”3).

При такому погляді на справу не диво, що в низці віршів Марке-
вича слідний відгомін „Исторіи Русовъ”. У „Платкахъ на козачьихъ 
крестахъ” поет згадує, як

Да!.. Бывало мы враговъ
  Гонимъ на степяхъ,

1) Маркевичъ Н. Украинскія мелодіи. М. 1831, с. 135.
2) Там само, сс. XXIII–XXIV.
3) Там само, с. XXV.
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Какъ Подкова средь полковъ
  Мчался на коняхъ.
Весело тогда намъ было,
Сердце лишь войною жило1).

Тристрофова „Украина” Маркевича кінчиться такою строфою:
Въ Украйнh святой Войнаровскій рожденъ,
Украйной Палій, Наливайко вскормленъ,
Сулою коня Сагайдачный поилъ,
Надъ нею Хмельницкій, Полуботокъ жилъ.
  Тамъ Гетьманы съ козаками
  Издhвались надъ врагами,
   Грабили Стамбулъ.
  Кто козаковъ не боялся?..
  Не уже-ли намъ остался
   Только славы гулъ!2)

Пропускаючи низку менших натяків у віршах Маркевича, не 
можна не згадати тут його віршів „Федоръ Богданъ”3) і „Мhдный 
быкъ”4) (себто про Наливайка) як найяскравіших відгомонів 
„Исторіи Русовъ”. У примітці до „Федора Богдана” й написані 
слова про „Исторію Русовъ”5), наведені вище, щоб умотивувати, 
чому вивів таких героїв, як Федір Богдан і Наливайко, у своїх 
віршах. З приводу обох згаданих віршів і приміток до них пи-
сав Маркевич: „Лишаючи часові й нагоді, я відклав на декілька 
місяців, а може й років, бажання написати ще декілька мелодій 
на честь наших героїв: один Хмельницький вартий великої пое-
ми; та може трапитися, що я знов колинебудь візьмуся за перо, 
щоб прославити моїх прабатьків і місця, освячені їх присутністю; 
може бути, що й перші мої спроби були невдатні, може бути, що 
не перечитають і того, що я досіль написав; я бодай відчуваю і без 
самолюбства скажу, що я сподіваюсь отримати похвалу за мою 
ціль від моїх земляків”6).

1) Там само, с. 11.
2) Там само, с. 40.
3) Там само, с. 60.
4) Там само, сс. 61–63.
5) Там само, с. 133.
6) Там само, с. 137.
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Ледве чи написав Маркевич іще декілька задумуваних мелодій 
на честь героїв. Заступила їх його „Исторія Малороссіи”, дале-
ка від якогось дослідницького характеру. Щодо „Исторіи Русовъ”, 
Маркевич сліпо повірив словам передмови до неї про записки, що 
буцім то вели гетьмани, й це мало для нього рішаюче значіння. Тому, 
зустрівши різні вказівки в різних авторів щодо якоїсь дати, Марке-
вич іде за „Исторіею Русовъ”, бо „припускаючи, що літопис Конись-
кого це дійсно гетьманський літопис, що така вказівка преосвяще-
ного Юрія справедлива й що гідний пошани учений муж, зразковий 
громадянин і побожний архипастир не запевняв би надаремне й не 
давав би свого архипастирського слова на те, що з власних записок 
Богдана та Юрія Хмельницьких складений його літопис, – і так, 
припускаючи це все, ми доконче мусимо вірити щодо чисел і подій 
більше гетьманові ніж історикам, що не були в тих битвах”1). Сліпу 
віру Маркевича в псевдо-Кониського видко ще й з такої рефлексії ав-
тора: „Інші відкидають ориґінальність указівок, та сам розум доказує 
нам, що архиєпископ Юрій не був здатний до фальсифікатів”2).

Маркевич вірив, що низку грамот, яку він навів за „Исторіею 
Русовъ”, Кониський узяв „із білоруського й манастирського 
староканівського архівів”3). У справі Косинського цікава така 
примітка Маркевича: „Спираючись на паперах, що дістались йому 
від Юрія Хмельницького й від Богдана, й на білоруських архівах, Ко-
ниський наводить на доказ дві грамоти (сс. 80 й 81 моєї „Исторіи”) й 
оповідає про загибіль Косинського так, як я описав. А про битву під 
П’яткою говорить, що вона була по смерті Косинського. Оповідання 
істориків, яких я навів, не мають ніодного доказу. Оповідання Ко-
ниського підперте грамотами”4). Далі Маркевич зазначив, що про 

1) Маркевичъ Н. Исторія Малороссіи, І, сс. 230–231. Про ролю „Исторіи 
Русовъ”' як історичного джерела висловивсь Орест Левицький у праці: 
„Опытъ изслhдованія о лhтописи Самовидца” ось-як: „Слідячи за науковими 
працями з історії України з 20 рр. нашого століття, ми бачимо, що ролю го-
ловного провідного джерела, яка згідно з усіма правами повинна б належати 
літописові Самовидця, перебрав інший літопис, а саме знаменита „Исторія 
Русовъ”, цей блискучий історичний памфлет, що так довго зводив багатьох 
істориків” (Лhтопись Самовидца, Київ, 1878, с. 5).

2) Маркевичъ Н. Исторія Малороссіи, І, с. 331.
3) Там само, V, с. 9.
4) Там само, с. 16.
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рід і молодість Богдана Хмельницького написав „Кониський в описі 
битви на Цецорі, в якій убито батька Богдана, черкаського сотника 
Михайла. Хто має копію цього рукопису, повинен шукати звістки про 
Хмельницьких між 1622 і 1629 роками. У цьому епізоді є всі деталі, 
що відносяться до знаменитого гетьмана. Якщо пригадаємо, що 
літопис Кониського „ведений від давніх часів генеральними писаря-
ми та Хмельницькими: Богданом і Юрієм, про що архиєпископ Юрій 
запевнює нас своїм архипастирським словом”, тоді ми поневолі му-
симо притримуватися цього літопису, бодай щодо Хмельницьких”1).

Дослідник Маркевича Олександер Грушевський підкреслив, 
як скрізь пробивається в нього пошана до „Исторіи Русовъ”. Її 
автора називає Маркевич найправдивішим із наших істориків, 
відданим батьківщині, просто справжнім істориком. „Звістки 
„Исторіи Русовъ” приводить Маркевич, або зазначивши ймен-
ня Кониського, або без імення, глухо покликуючися: „говорить 
літопис, говорить наш літопис, ось слова наших літописців”. 
Поруч цих дуже численних покликань на „Исторію Русовъ” не 
зайва річ відмітити також їх характер. Маркевич дуже близько 
притримується тексту „Исторіи Русовъ”, старається не пропус-
тити ніодного влучного спостереження попередника. Практичні 
вказівки бере також Маркевич дуже часто з „Исторіи Русовъ”; в 
інших випадках текст „Исторіи Русовъ” править за основу й Мар-
кевич тільки розвиває детальніше її думки й погляди. Тримаю-
чися близько „Исторіи Русовъ”, Маркевич повторює деколи й її 
помилки, хоч під руками в нього був уже матеріял, щоб провірити 
ці помилки”2). Наслідком такого підходу до справи була „Исторія 
Малороссіи” Маркевича перестаріла з наукового погляду вже в 
хвилині своєї появи.

1) Там само, с. 28.
2) Грушевскій Ал. H.A.Маркевичъ (Изъ прошлаго украинской лите-

ратуры и исторіографіи). (Журналъ Мин. Нар. Просвhщенія, 1911, №1, 
cс. 111–112). На „Исторіи Русовъ” побудував Маркевич також схему перших 
гетьманів у статті „О первыхъ гетманахъ малороссійскихъ” (Чтенія, 1847, 
кн. 9, cс. 307–310), бо „найбільше свідомий нашої стародавности письменник 
преосвящений Кониський бачив усе в ясному вигляді” (с. 307) і справедливість 
наказувала авторові „придержуватися гетьманського літопису, що Кониський 
привів у порядок, і королівських грамот, сучасних подіям” (с. 310).
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З 1831 р. маємо друковане признання Пушкіна, що він знав 
„Исторію Русовъ” і уважав Юрія Кониського за її автора. Для 
своєї оборони перед критиками він подав пояснення до „Полта-
вы” у „Денниц-і” за 1931 р. (сс. 126–127), де між іншим писав: „За-
кинули мені, що Мазепа занадто мстивий у мене, що український 
(малороссійскій) гетьман не студент і не схоче мститися за ляпас і за 
смикання вусів. Знов історія, збита літературною критикою, – знов 
хоч знаю, та не вірю! Хмельницький за всі зневаги, що він витерпів, 
здається, від Чаплицького, одержав у нагороду, згідно з присудом 
Речіпосполитої, острижений вус свого неприятеля (пор. Літоп. 
Кониського)”1).

Признання Пушкіна набере окремого інтересу, коли пригадати, 
що альманах „Денница” видав Максимович і саме від Максимовича 
отримав Пушкін „Исторію Русовъ”2), правдоподібно 1829 р. в часі 
своєї подорожі на Кавказ. 1833 р. Пушкін зустрівся припадково з Ми-
колою Раєвським в Москві й питав його про якийсь свій „український 
рукопис” („qu’avez vous fait de mon mаnuscript petit-russien?”). По 
всякій правдоподібності була це – на думку Л.Майкова – „Исторія 
Русовъ”; тільки одержавши її від Максимовича, Пушкін міг мати її 
з собою в часі кавказької мандрівки й позичити її Раєвському, що й 
сам займавсь історією козацтва3). В усякому разі оборонні пояснення 
Пушкіна до „Полтавы”, що виявляють його знайомість із „Исторіею 
Русовъ”, написані не пізніше 1830 р.

Ширше заговорив Пушкін про „Исторію Русовъ” у статті 
„Собраніе сочиненій Георгія Конискаго, архіепископа Бhларусскаго”, 
себто в рецензії на видання творів Кониського, що вийшло під 
редакцією Івана Григоровича в Петербурзі 1835 p., надрукованій у 
„Современник-у” за 1836 р. (т. І. сс. 85–110). Тут Пушкін підніс, що 
„головний твір Кониського зостається досіль невиданим: „Исторія 
Малороссіи” відома тільки в рукописі. Юрій написав її з державною 
ціллю. Коли цариця Катерина утворила Комісію для укладу нової 

1) Сочинения Пушкина. Издание Академии Наук СССР. Т. 9. II. Приме-
чания к историко-литературным, критическим, публицистическим и полити-
ческим статьям и заметкам. Ленінград, 1929, cс. 688–689.

2) Пыпинъ Ал. и Спасовичъ В. Исторія славянскихъ литературъ. Т. I. Спб. 
1879, с. 366.

3) Майковъ Л. Къ вопросу объ „Исторіи Русовъ”, с. 225.
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конституції, тоді депутат української шляхти Андрій Григорійович 
(у дійсності: Григорій Андрійович) Полетика звернувся до Юрія, 
як до людини, свідомої старовинних прав і постанов цієї країни. 
Справедливо міркуючи, що одна лиш Історія народу може вияснити 
справжні його вимоги, Кониський узявся за свій важний труд і 
довершив його з дивним успіхом. Він злучив поетичну свіжість 
літопису з критикою, конче потрібною в Історії. Не говорю тут, – 
писав Пушкін, – про деякі етнографічні й етимологічні пояснення 
на початку його книги, які переніс він до Історії з хроніки, не бачучи 
в них ніякої сутньої ваги й не уважаючи за потрібне заперечувати 
загально прийняті в тому часі поняття. Під словом критики я 
розумію глибоке вивчення вірогідних подій і ясний, доречний виклад 
їх справжніх причин і наслідків.

„Сміливий і добросовісний у своїх указівках Кониський не чужий 
деякої мимовільної пристрасти. Ненависть до католицького фанатиз-
му й утисків, яким він сам так діяльно противився, відзивається в 
красномовних його оповіданнях. Любов до батьківщини часто за-
носить його за межі строгої справедливости. Треба сказати, що 
чим ближче підходить він до теперішнього часу, тим щирішим, 
недбалішим і сильнішим стає його оповідання. Він любить говорити 
про деталі війни й описує битви з дивною докладністю. Видко, що 
серце дворянина ще б’ється в ньому під чернечою рясою (Конись-
кий походив із старовинного шляхетського роду, й цим зовсім не 
нехтував, як видко навіть із епітафії, що він сам написав, вирізаної 
над його могилою). Велика сила місць в „Исторіи Малороссіи” це 
малюнки, намальовані кистю великого маляра”1).

Щоб дати деяке поняття про „Исторію Русовъ” тим, що ще не 
читали її, Пушкін навів два уривки з рукопису, один п. з. „Введеніе 
уній”, себто від слів „По истребленіи гетмана Наливайки” до „ви-
димая сдhлалась перемhна”2), й „Казнь Остраницы”, себто від слів 
„На мhсто замученнаго Павлюги” до слів „не могъ придумать за что 
схватиться”3). Навівши обидва уривки, Пушкін писав: „Як історик, 

1) Сочинения Пушкина. Т. 9. I. Историко-литературные, критические, пу-
блицистические и полемические статьи и заметки. Ленінград, 1928, с. 244.

2) Там само, сс. 245–247 (пор. „Исторія Русовъ”, сс. 40–42).
3) Там само, сс. 248–253 (пор. „Исторія Русовъ”, сс. 53–57).
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Юрій Кониський іще не оцінений відповідно до своєї гідности, бо 
щасливий мадригал приносить деколи більше слави ніж дійсно висо-
кий твір, рідко зрозумілий для завзятих цінителів людського розуму 
й мало доступний для великого числа читачів”. Зазначивши, що Гри-
горович зробив своїм виданням творів Кониського важну прислугу 
громаді, Пушкін закінчував свою статтю-рецензію сподіванням, що 
й „великий історик України (Малороссіи) найде собі нарешті такого 
ж гідного видавця”1).

До речі буде тут зазначити, що й Вісаріон Бєлінський погодився 
з Пушкіновою оцінкою Кониського як історика, висловлюючись ось-
як: „Гадка про Юрія Кониського як про історика й історичну особу 
видається нам справедливою”2).

Від Пушкіна попала „Исторія Русовъ” у руки Миколи Гоголя3), 
що працював над своїми історичними повістями. Микола Тихо-
нравов мав повну підставу здогадуватися, що сюжет „запорозької 
трагедії”, яка мала мати заголовок „Выбритый усъ”, піддала Гоголеві 
„Исторія Русовъ”4), а саме місце, вказане вже в оборонних пояснен-
нях Пушкіна до його „Полтавы”, як то „Чаплинскому, въ наказаніе за 
своевольный и оскорбительный поступокъ его надъ гвардейскимъ 
офицеромъ (себто Хмельницьким), обрhзанъ былъ, чрезъ стражника 
Скобичевскаго, одинъ усъ” (с. 50).

Гоголь користав із „Исторіи Русовъ”, творячи вже першу редакцію 
Тараса Бульби 1834 р. Тихонравов указав, що з „Исторіи Русовъ” узяв 
Гоголь апокрифічне оповідання про полон Потоцького (в „Исторіи 
Русовъ”: Лянцкоронського) в Полонному. Узагалі до першої редакції 
„Тараса Бульбы” запозичив Гоголь багато деталів із „Исторіи Русовъ”. 
Тихонравов готов був навіть допустити вплив „Исторіи Русовъ” на 
раніші твори Гоголя, на „Остраницу” й „Плhнника”, ці підготовні 
етюди до „Тараса Бульбы”. Гоголь погоджувався з високою дум-
кою Пушкіна про „Исторію Русовъ”. „Цікава річ, – писав Тихонра-
вов, – що в цій рецензії Пушкіна виписано з „Исторіи” Конисько-
го оповідання про полон Лянцкоронського в містечку Полонному, 

1) Там само, с. 253.
2) Бhлинскій В. Полное собраніе сочиненій. Т. III. Спб. 1901, с. 3.
3) Сочинения Пушкина. Т. 9. II, с. 688.
4) Сочиненія Н.В.Гоголя. Изданіе десятое. Т. І. М. 1889, сс. 663–664.
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відтворене в „Тарас-і Бульб-і”. У цій самій статті Пушкін наводить 
оповідання Кониського про смертну кару Остряниці, яке не лишило-
ся без впливу на оповідання Гоголя про смертну кару Остапа та його 
товаришів”. Докінчуючи останню редакцію „Тараса Бульбы”, Гоголь 
запозичив із „Исторіи Русовъ” „нові риси для цієї повісти, зачеплені 
слабо або навіть цілком не відмічені в першій редакції „Тараса Буль-
бы”. Одначе творячи й редаґуючи в Москві 1841–1842 р. останні 
глави своєї історичної повісти, Гоголь запозичив із „Літопису Ко-
ниського” не стільки quasi-історичні факти, як 1834 р. для першої 
редакції, – скільки ту тенденцію, якою „Исторія Русовъ” наскрізь 
пройнята”1), а яку відмітив уже Пушкін.

У своїй статті про наукові й літературні твори Гоголя з історії 
України Іван Каманін погоджувався з Тихонравовим, що „літопис 
Кониського правив для Гоголя не тільки за джерело, з якого він 
тільки зрідка брав політичні факти, але й за зразок: з нього поет 
запозичив ту тенденцію, якою він пройнятий, любов до рідного 
краю, яка часто заносила його за межі строгої справедливости, 
як відзивається про цей літопис Пушкін”2). Підкреслюючи в 
Тихонравова прибільшення значіння деяких джерел, як напр. 
„Исторіи Русовъ” і Боплянового „Опису України”3), Каманін 
заперечив, щоб у декількох главах із роману про Остряницю 
змалював Гоголь події згідно з „Исторіею Русовъ”, як також не нею 
кермувався Гоголь, малюючи поширення унії й переслідування 
православ’я, а „Историческимъ извhстіемъ о возникшей въ 
Польшh уніи” Бантиш-Каменського4).

Для задуманої історії України шукав Гоголь за друкованими й 
рукописними джерелами. Дня 21 (9) листопада 1833 р. писав Гоголь 
до Максимовича: „Тепер я узявся за історію нашої єдиної, бідної 
України. Ніщо так не успокоює, як історія. Мої думки починають 
литися тихіше й гармонійніше. Мені здається, що я напишу її, що я 
скажу багато такого, чого до мене не говорили”5).

1) Там само, сс. 662–664.
2) Каманинъ И. Научныя и литературныя произведенія Н.В.Гоголя по 

исторіи Малороссіи (Чтенія, т. XVI (1902), Київ, с. 119).
3) Там само, с. 130.
4) Там само, с. 121.
5) Письма Н.В.Гоголя. Редакція В.И.Шенрока. Т. I. Спб., с. 263.
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Слова Гоголя в його листі до Максимовича показують, що його 
захоплення історією України вело за собою його зацікавлення уся-
ким матеріялом, що відносився до предмету його зацікавлення, все 
одно, чи це була історична пісня, чи це були давні рукописні літописи, 
друковані праці або архівні документи. Про таке зацікавлення Го-
голя свідчить його лист із 18 (6) березня 1834 р. до Ізмаїла Срез-
невського, написаний під вражінням присилки перших книжок ви-
дання Срезневського „Запорожская Старина. МD–МDСХL (Харків, 
1833–1834)”. У своєму листі писав Гоголь: „Ви вже зробили мені 
важну прислугу виданням „Запорожск-ої Старины”. Де викопали ви 
стільки скарбів? Усі думи, а зокрема повісті бандуристів, сліпуче-
гарні. З них тільки п’ять були мені відомі перед тим, а решта були 
для мене всі – новинка. Я охолонув до наших літописів, надарем-
не силкуючись у них відшукати те, що бажав би відшукати. Ніде 
немає нічого про той час, що повинен би бути багатіший від усіх 
подій. Нарід, усе життя якого засновувалося на рухах, якого поневолі 
(якщо він навіть був цілком недіяльний з природи) сусіди, положен-
ня землі, небезпека існування виводили на діла й труди, цей нарід... 
Я незадоволений польськими істориками: вони дуже мало говорять 
про ці труди; а втім вони могли знати добре лиш від часу унії, але й 
там немає ніодного літописця з нечерствою душею, думками. Якщо 
кримці й турки мали б літературу, я був би певний, що ніодного 
самостійного тоді народу в Европі не була б така інтересна історія, 
як козаків. І тому то кожний звук пісні говорить мені живіше про 
минуле ніж наші в’ялі й короткі літописи, якщо можна назвати 
літописами не сучасні записки, але пізніші виписки, що почались 
уже тоді, коли пам’ять зробила місце забуттю. Ці літописи подібні 
до господаря, що прибив тоді замок до своєї стайні, коли вже 
вкрали йому коні. Добре ще, якщо траплялись між ними з різкою 
фізіономією, з характером, як напр. Кониський, що вирвав хоч 
жмінку переказів і знав, про що він пише. Та всі інші такі пусті, 
такі безбарвні! І замість того, щоб дослухуватись до завмираючого 
голосу останніх спогадів, вони по-мавпячому переписували один 
від одного вирвані листки не подій, а хіба заголовки подій. Якщо 
наш край не мав би такого багатства пісень, я ніколи не писав би 
його історії, тому що я не збагнув би її й не мав би поняття про 
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минуле, або моя історія була б цілком не те, що я думаю зробити з 
нею тепер. Саме ці пісні приневолили мене з пожадливістю читати 
всі літописи й клаптики якоїнебудь нісенітниці. Я мав нагоду багато 
перечитати й, на жаль, проминув нагоду багато переписати”1). Далі 
писав Гоголь, що з рукописів, які згадав Срезневський у „Запорожск-
ій Старин-і”, йому була невідома „Пространная повhсть о томъ, что 
случилось въ Украинh до смерти гетмана Хмельницкаго” (кн. II, 
с. 10), і прохав скопіювати йому її або бодай повідомити його „чи 
єсть у ній щонебудь нове в порівнянні з літописами Кониського, Ша-
фонського й Ригельмана”2).

Видко, Срезневський у відповідь на лист Гоголя написав до ньо-
го, що він багато в дечому не вірив „Исторіи Русовъ”, коли Гоголь 
писав 13 (1) червня 1834 р. з Петербургу до Срезневського таке: 
„Кониському я також, як і ви, в багато дечому не вірю; та я говорив 
зовсім не щодо вартости літописця. Усі його події від часів Петра 
записані. Я пізнав справедливість багатьох, знайшовши докази в 
тутешніх архівах”3).

З приводу останніх слів Гоголя запримітив його біограф Володи-
мир Шенрок: „Гоголь не міг не признавати своєї наукової некомпе-
тентности й тому так швидко спішить признати справедливішою дум-
ку свого авторитетного кореспондента про Кониського”4). Наскільки 
має підставу такий вислів Шенрока, покажеться, коли пригадати, що 
не історичні факти захопили Гоголя в „Исторіи Русовъ”, а її різка 
фізіономія, її гаряча любов до своєї батьківщини – з одного боку, 
а з другого, що й Срезневський не був у силі поставитися критич-
но до „Исторіи Русовъ”, повторюючи її помилки й видумки в своїй 
„Запорожск-ій Старин-і”.

„Исторія Руссовъ Георгія Конисскаго” фігурує між джерелами 
в 2 кн. „Запорожск-ої Старин-ы” (с. 10). Згадуючи про різні думки 
в справі походження козаків, навів Срезневський і думку „Исторіи 
Русовъ”, запримічуючи при тому: „А так і Кониський не міг виз-
волитися від кіз, говорячи про козаків” (сс. 50–51). Подавши опис 

1) Там само, сс. 278–279.
2) Там само, с. 279.
3) Там само, с. 301.
4) Шенрокъ В. Матеріалы для біографіи Гоголя. Т. II. М. 1893, с. 183.
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козацького походу проти кримського хана за „Исторіею Русовъ” 
(сс. 56–58)1), Срезневський писав: „Читаючи цей уривок і йому 
подібні, можу тільки дивуватися багатству джерел, якими користу-
вавсь Кониський при укладі свого Літопису; а тих, що не вірять 
оповіданням преосвященого могилівського єпископа, відсилаю до 
„Исторіи Малой Россіи”, І, 113–114” (сс. 58–59). За „Исторіею Русовъ” 
(с. 23) навів Срезневський уривок про побіду Свирговського2) 1575 
р. над турками (с. 90), одначе поставився до цієї звістки з недовір’ям, 
пишучи ось що: „Це оповідання Кониського видається мені дещо 
сумнівним, бо нічого подібного я не знайшов ні в одному літописі з 
відомих мені, хоча зрештою усі вони оповідають про гетьмана Свир-
говського занадто коротко й недостатньо” (сс. 90–91). За „Исторіею 

1) Пор. „Исторія Русовъ”, сс. 16–17, де текст значно відмінний.
2) Прізвище Свирговського повстало правдоподібно з помилково від-

читаного „Свирчовський”. Друкуючи між „Мемуарами” також „Описаніе 
войны Ивоніи. господаря волошскаго (1574)” Леонарда Ґорецького в додат-
ку до 10-ої кн. „Кіевск-ої Старины” за 1889 р., Кат.Антоновичева писала: 
„Невідомий нам автор „Исторіи Русовъ” покористувавсь порозкидуваними в 
козацьких літописах короткими звістками про Свирчовського й війну Івонії 
та згідно з своїм прийнятим способом утворив на підставі цих заміток досить 
широке оповідання про гетьманство Свирчовського, прикрасивши його фан-
тастичними деталями й запестривши анахронізмами. Згідно з його словами 
Свирчовський займав перед своїм гетьманством посаду генерального обоз-
ного (якої тоді ще не було), потім був у союзі з господарем Лупулом, воював 
із Кара-Мустафою тощо. Талановите, але цілком неісторичне оповідання 
„Исторіи Русовъ” мало вплив на дальших істориків України. Бантиш-
Каменський і Маркевич повторили це оповідання в більше або менше скоро-
чених варіянтах. Таким робом первісне оповідання Ґорецького, переходячи 
через декілька переповідань і підпавши повній перерібці в „Исторіи Русовъ”, 
являється в останніх названих істориків із легендарним фантастичним ха-
рактером, що втратив усяку історичну вірогідність. Тим часом неначе на по-
твердження деталів, що приходять у цьому легендарному оповіданні, почали 
з’являтись у різних історичних збірниках буцім то народні історичні пісні 
про Свирговського” в „Запорожск-ій Старин-і”, а звідти в збірнику Макси-
мовича з 1834 р. та в „Малорусск-ому литератур-ному сборник-у”, що ви-
дав Данило Мордовець у Саратові 1859 р. „Усі вони повторювали, згідно 
з „Исторіею Русовъ”, імення Свирчовського в перерібці „Сверговський”, 
бо „ще в кінці XVIII віку, наслідком помилки в транскрипції, українські 
літописи переробили ймення Свирчовського на Сверговського й думали, що 
цей псевдо-гетьман, згідно з словами того ж джерела, погиб у часі приступу 
до города Килії” (с. 92).
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Русовъ” (с. 23) подав Срезневський звістку про поручення гетьма-
на кошовому Федорові Покотилові (сс. 91–92), зазначуючи, що „про 
ці дії інші літописи говорять мимохідь, а інші цілком замовчують” 
(с. 92). Коли Бантиш-Каменський написав за Міллером, що Свир-
говський закінчив життя в кайданах, такої думки не уважав Срез-
невський за справедливу, ба „більше правдоподібности заслуговує, 
здається, оповідання Кониського, підкріплене почасти й народніми 
переказами” (с. 93), тому й навів його (сс. 93–94) за „Исторіею Ру-
совъ” (сс. 23–24). За „Исторіею Русовъ” (сс. 24–25) подав Срез-
невський і „Подвиги Богданка” (сс. 98–103), додавши до них такий 
вислід своєї порівняльної роботи: „Усі інші літописці дуже коротко 
описують воєнні дії гетьмана Богданка, – так само коротко описує 
їх Бантиш-Каменський (И. М. Р. І, 158), надаючи йому гідність 
князя Рожинського, в чому противиться літописам. – Якщо вірити 
запорозькій думі, переклад якої гл. в Примітках 18 (себто: „То не 
вітер буйний по степах виє”), то Богданко погиб у битві з татарами” 
(сс. 103–104)1). З приводу Підкови цікава така замітка Срезневського: 
„Велика частина українських літописців називає Підкову гетьманом; 
навпаки, Енґель, Бантиш-Каменський і інші називають його просто 
козаком, оповідаючи зрештою про його дії однаково з літописами, 
виключаючи, розуміється, Літопис Кониського, що сливе завжди 
різниться від інших” (с. 122).

У третій книзі першої частини з приводу російського пере-
кладу пісні про вбивство Наливайка Срезневський запримітив, що 
„Исторія Русовъ” не згадала про битву на Солониці (с. 84). Варте 
уваги, що п. з. „Повість Конисскаго о слідствіяхь смерти Наливайка” 
(сс. 102–103) й „Повість Конисскаго о слhдствіяхъ Брестскаго Собо-
ра” (сс. 103–104) подав Срезневський два уривки з „Исторіи Русовъ” 
(перший, „Исторія Русовъ”, с. 40; другий с. 35) з такою заміткою: 
„Згадане послання уніятів подане в „И. Р.” у цілості й у цілості також 
внесене в „И. М. Р.” 171–173. Дехто думає, що воно не ориґінальне, 
а створене сміливою фантазією в пізнішому часі, що буцім то навіть 
єсть і ориґінальне, – десь, в якійсь чужій книзі. – Як ні було б, 

1) Як в „Исторіи Русовъ”, так і тут писарем гетьмана Богданка є Хома 
Безрідний, видумане ймення, а ця ідентичність імення вказує, що „думу” 
склав автор, який читав „Исторію Русовъ”.
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„И. Р.” цікава як збірка подібних документів” (с. 105). В українській 
літературі заважив погляд Срезневського на Саву Чалого. „Судячи по 
всяких правдоподібностях, – писав він, – Сава Чалий був провідник 
якоїсь частини козаків, що перейшли на бік Польщі й мали своїх 
власних гетьманів, а такі були: Головченко, Голуб, Кушка й Боро-
давка. Про цих останніх говорить Кониський, і міркуючи на підставі 
порівняння його оповідання з іншими літописцями, досить вірно” 
(с. 123). Навівши далі (сс. 123–124) слова „Исторіи Русовъ” (с. 45) 
про Кушку й Бородавку, Срезневський висловив правдоподібність, 
що наслідником Бородавки був Сава Чалий (с. 124). Зазначеними 
вище передруками з „Исторіи Русовъ” не обмежився Срезневський, 
бо надрукував із неї ще два уривки: „Повість Конисскаго объ убіеніи 
Остраницы и его товарищей” (сс. 141–144, Исторія Русовъ, сс. 55–
56) і „Сказанія Конисскаго о гетманh Гулакh” (сс. 152–154, Исторія 
Русовъ, сс. 57–58), додаючи до уривка про смерть Остряниці дуже 
цікаву замітку: „Подібні описи займають велику частину оповідань 
„И. Р.”, такої любої багатьом із наших критиків. І як не вірити їм?.. 
Вони такі цікаві!” (с. 145).

При такому відношенні до „Исторіи Русовъ” у Срезневського 
нема нічого дивного в тому, що він не запримітив її слідів у речах, 
що друкував як запорозькі пісні й думи. Про ціль свого видання за-
говорив він ось-як у передмові до першої книги: „Видаючи в світ 
мою збірку запорозьких пісень і дум, я маю на увазі зробити при-
слугу, хоч і маловажну, не одним аматорам народньої поезії, але го-
ловно цікавим знати запорозьку старовину, – побут, звичаї, обичаї, 
труди цього народу вояків, що своєю хоробрістю і сміливістю, 
своїм впливом на весь південний схід Европи й навіть Малу Азію 
в XVII столітті, своїм дивним складом і пожиттям і характером 
різнячися від усього, що його оточувало, заслужив місце в пам’яті 
потомства. Українські літописи оповідають тільки про труди цього 
народу, доторкаючися дуже рідко до його внутрішнього життя, і 
навіть самі труди описують інколи коротко, деколи невірно, темно, 
часто один одному суперечить. Іще менше заслуговують на увагу 
польські літописи; іще менше – молдавські літописи, нарешті руські 
літописи сливе нічого не говорять про запорожців. Ця бідність 
історії запорожців у письменних джерелах приневолює спостерігача 
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шукати інших джерел, – і він знаходить для своїх дослідів багату, 
невичерпну копальню в народніх переказах” (сс. 5–7).

Згадані перекази збереглись у пам’яті бандуристів, нащадків тих 
бандуристів, що – на думку Срезневського – товаришили запорожцям 
у всіх їх походах і своїми піснями заохочували їх до битви.

„І досіль на Україні, – писав Срезневський, – єсть неначе окремий 
цех дідуганів, що то під назвою і ремеслом жебраків, то під назвою 
і ремеслом музикантів вештаються від села до села й тішать народ 
своєю грою на бандурі, своїми сумними мелодіями старовинних 
пісень і дум, своїми оповіданнями про минуле.

„У пам’яті цих дідуганів живе запорозька старовина й щодо 
цього ці дідугани важніші від усяких літописів. Хоч перекази про 
старовину, що вони оповідають, і підлягають строгій критиці, проте 
вони сливе необхідні для всякого, хто бажає знати історію запорожців 
і навіть решти України. Щодо подій, щодо зверхньої історії народу, як 
називають німці, в цих переказах можуть бути помилки в дрібницях, 
– у власних іменнях, у послідовності подій. Перекази цього роду 
можна провірити літописами, ще краще порівняти їх між собою; бо 
ні брехня, ні помилка не може бути загальна, один бандурист скаже 
так, інший інакше; критика поможе відрізнити правду від видумки. 
Другий рід переказів бандуристів – про побут, звичаї, обичаї 
запорожців, себто про все, що доторкається внутрішньої історії. Ці 
перекази рішуче дорогоцінні, бо єдині в своєму роді й щодо змісту 
й щодо просторости. Головна галузь переказів бандуристів одного й 
другого роду це пісні й думи.

„І хто може слухати без співучасти ці пісні й думи, в яких 
запорозька старовина відбилась такими вірними, мальовничими 
рисами, – старовина, повна життя, хоч і грубого, але величного, 
поетичного. У запорозьких піснях і думах ви не знайдете ні 
пересадної красноспівности, ні виніжнености почувань, ні розкоші 
висловів. Ні! в них усе дике, подібне до дубров і степів, які прийняли 
їх на своє лоно при народженні, – все рвучке, подібне до полету сте-
пового гураґану, під глухі голосіння якого вони вилеліяні, – все бурх-
ливе, подібне до минулого життя Запоріжжя”. Задалеко відбігло б від 
теми наводити дальший текст передмови, цікавої для характеристики 
харківської романтичної школи. А втім і те, що досіль із передмови 
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наведено, переконує наглядно, що при такому ставленні до справи 
не могла йти в парі з захопленням критичність у 21-літнього юнака, 
родом великороса.

Відділ пісень першої книжки починається текстами двох пісень 
про Свирговського, себто подані тут: 1. „Надгробная пhснь Свиргов-
скому” (сс. 27–31), з першою строфою:

Ой, у городі у Черкасі
Сурми засурмили,
Як ті ляські комісари
До гетьмана приходили.

2. „Вторая надгробная пhснь Свирговскому” (сс. 31–33), з по-
чатком:

Як того пана Йвана,
Що Свирговського гетьмана,
Та як бусурмани піймали,
То голову йому рубали.

Лишаючи на боці переміну справжнього прізвища „Сверчов-
ський” на „Свирговський”, треба зазначити, що в першій із тих двох 
підроблених пісень є мова про прихід ляських комісарів, що буцім то 
й спричинили похід Свирговського. Уже Микола Костомарів запри-
мітив, що „похід Сверчовського (а не Свирговського, як його названо 
в пісні) був самовільне діло, а в псевдо-історії Кониського говорить-
ся, що польський уряд заохочував провідника козаків іти в похід”. 
Костомарів також підніс, що „в тій самій пісні єсть вислови, ледве 
чи можливі в народньому творі. Так, напр., говориться, що Свир-
говський зібрав раду й на раді літав сизим орлом, гнувсь явором і 
говорив до козаків:

„Де-сь то я, мої милі браття,
Та й сподінуся?”

Гнутись явором – невдатно видуманий вислів; у народній поезії 
не можна зустрінути його, бо – він і неприродний: явір не така дере-
вина, своєрідною якістю якої було би гнутись. Що може бути недо-
річніше, як уявити собі козацького провідника, що на раді вигукує 
перед козаками: куди я дінусь? Козаки назвали б такого провідника 
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старою бабою. У тій самій пісні приходить також вислів: „сподінувся 
в сирій могилі”; цей вислів невластивий народній мові; сподінувся в 
могилі – не можна сказати, а можна в тому змислі, в якому, як здаєть-
ся, бажав висловитись автор, сказати: сховався в сирій землі”1). Крім 
того Костомарів указав на подібні помилки в другій і першій пісні 
про Свирговського проти народньої мови, як вислів „де ви нашого 
гетьмана сподівали” в змислі „діли”; слово „схоронили” замість „по-
ховали”; „зростився” про цвіт у значінні „виріс”; „перепелиха” зам. 
„перепелиця”, тим більше, що перепелиха означає жінку перепела 
тощо2).

Дещо вказувало б, що той самий автор, що підробив пісні про 
Свирговського, склав і обидві пісні про Серпягу, а саме „Убіеніе 
Серпяги” (сс. 33–34 з першою строфою:

Ой, у городі у Львові
Зашуміли верби.
Козак бурлака вбитий лежить
Серпяга та мертвий –

і „Надгробную пhснь Серпягh” (сс. 34–36) з початком:

Ой, і сила, сила, сила
Силу подоліла,
Серпягові та у Львові
Споділа могила.

Уже це слово „споділа” ріднить цю пісню з піснями про Свир-
говського. Серпязі присвячена також дума п. з. „Татарскій походъ 
Серпяги” (сс. 82–86), на вироблення якої „пішла справжня дума”3). 
Що Серпяга це Підкова, навів Срезневський докази в третій книзі 
(сс. 128–129).

Наливайкові присвячені підроблені пісні: „Сожженіе Могилева” 
(сс. 36–38) з першою строфою:

1) Костомаровъ Н. Историческая поэзія и новые ея матеріалы (Вhстникъ 
Европы, 1874, т. VI, с. 614).

2) Там само.
3) Грушевська К. Українські народні думи. Т. І. 1927. Переднє слово, 

с. XXXVII. На сс. XXXVII–XXXVIII порівняний цей фальсифікат із думою 
про Олексія Поповича.
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Ой, у городі Могилеві
 Димом потягнуло,
Як то військо запорозьке
 З гармат та ревнуло –

й „Убіеніе Наливайка” (сс. 38–42) з початком:

Славна стала та кравчина,
 Як на Польщу стала,
Вовкулакам католикам
 Мстючи зраду здала,

та дума п. з. „Битва Чигринская” (сс. 86–91).
У справі пісні про спалення Могилева сам Срезневський при-

знавсь ось до чого в третій книзі: „Мені кажуть, що ця пісня... 
утворена далеко пізніше, може при кінці XVIII віку, й що ймення 
Наливайка попало до неї припадкове. Дуже добре, та де ж докази? 
Доки не матиму звісток про них, не можу й відступити від давньої 
своєї думки, яку до цього потверджують хоч невеличкі докази” 
(сс. 81–82).

Темою пісні про смерть Наливайка стало оповідання „Исторіи 
Русовъ” про те, як козаки під проводом Наливайка зійшлись на 
березі ріки Случі з поляками. Почалася битва, в якій перемагали 
козаки. В такому моменті з’явились королівські післанці з письмом 
короля у справі примир’я й Наливайко вирушив із своїми козацьки-
ми урядовцями до Варшави, де його спалено в мідяному волі (сс. 
38–39). Автор пісні мав у руках текст „Исторіи Русовъ”, де була мова 
про ріку Случ. Одначе були й копії, де ріку Случ замінила ріка Сула. 
Видавець „Исторіи Русовъ”, маючи копії з обома лекціями, прийняв 
до тексту „Сулу”, зазначуючи в примітках, що в деяких копіях стоя-
ло там слово „Случ”. До своєї пісні приплів автор ще ймення Го-
лого, запозичивши його з пісні про Саву Чалого, що описує подію 
XVIII ст. У підробленій пісні Голий

 Соколом літає,
На конику вороному
Жахом виграває.
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І цей вислів „жахом виграває”, як і такі слова, як „густували” 
(козаки з гармати!) вказує на підробленість пісні1).

Підробленій думі про чигиринську битву Срезневський вірив 
так сліпо, що, як сам признавсь у третій книзі, притримувався більш 
усього її, „оповідаючи в літописі про чигиринську битву” (с. 81). 
Тут описана битва й побіда Наливайка над польським гетьманом 
Жолкевським під Чигирином. Ось що оповідає про це „Исторія Ру-
совъ”: „Наливайко сначала выставилъ противъ нихъ (себто поляків), 
на возвышенномъ мhстh, три бhлыя хрещатыя хоругви, то есть, 
знамена съ крестами, на нихъ вышитыми, и съ подписью или де-
визомъ: „Мhръ Христіанству, а на начинщика Богъ и Его крестъ”. 
Поляки, насупротивъ знаменъ, миръ возвhщающихъ, выставили на 
шибеницh трехъ Малоросійскихъ чиновниковъ: Богуна, Войновича 
и Сутигу, отъ Гетмана въ городъ посланныхъ и тогда же, въ виду обо-
ихъ войскъ, повhшенныхъ, съ надписью: „Кара бунтовцомъ!” (с. 37). 
Наведеній цитаті відповідає те місце з підробленої думи, де поляки, 
перейшовши ріку, „огороди та шанці робили, ув окріп гармати стано-
вили, а поперед гарматами три хрести у землю вколотили. А що пер-
вий хрест, то Сомино висить; Сомино висить, барзо голосить; – а що 
другий хрест, то Богун висить; Богун висить, шаблюкой лепотить; 
– а що третій хрест, то порожній стоїть; усіх інших козаків до себе 
піджидає, козаків оглядає. Хто первий підойде, того гармата уб’є; 
хто другий добіжить, того самопал цапне; хто третій підскочить, той 
христиться буде й молиться стане; що хрест з осоки, то його над-
бане. А козаки гляділи, ув очі вбачали, проміж себе буркували, три 
хоругви на забаченнє ляхам становили, на хоругвах уговор-рядну 
писали: – Вірному православному христьянству миром мир, а ля-
хам ворогам пекельний пир. Кого хрест, на того й хрест” (сс. 88–90). 
Подібність відразу впадає в очі. Ясно, що думу підробив автор, що 
знав „Исторію Русовъ”, бо ж не було битви під Чигирином і побіди 
там над Жолкевським. Три шибениці з „Исторіи Русовъ” названі в 
думі іронічно хрестами. Наливайко й тут і там має ймення Павло, 
хоч історичний Наливайко називався Семен2).

1) Костомаровъ Н. Историческая поэзія (Вhстникъ Европы, 1874. т. VI, 
сс. 623–624).

2) Там само, с. 621.
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Також автор підробленої пісні п. з. „Подвиги Лободы” (сс. 53–
58) користав із „Исторіи Русовъ”. Тут з’являється по смерті Нали-
вайка джура Лободи перед козацькою радою і, називаючи Лободу 
„Наливайковим другом”, просить козаків помстити його смерть. 
Автор пісні повірив оповіданню „Исторіи Русовъ”, що поляки спа-
лили Лободу разом із Наливайком у мідяному волі. Тим часом із 
вірогідних історичних джерел видко, що Лобода не був приятелем, 
а противником Наливайка й що позбавили його життя не поляки, а 
самі ж козаки1). Називання козаків гайдамаками в цій пісні вказує 
на підроблений характер і двох пісень про Тетеренка: „Отступникъ 
Тетеренко” (сс. 42–48) й „Убіеніе Тетеренка” (сс. 49–53), бо назва 
„гайдамаки” походить із XVIII ст.

Остання пісня відділу пісень першої книжки „Запорожск-ої Ста-
рины” п. з. „Надгробная пhснь Чураю” (сс. 74–76) також підроблена. 
Починається вона ось так:

Орлику, сизий орлику,
 Молодий Чураю!
Ой, забили ж тебе ляхи
 Та у своїм краю.

Що забили тебе ляхи
 Із твоїм гетьманом,
Із твоїм гетьманом,
 Що паном Стефаном.

Одначе оповідання про мученичу смерть Остряниці, що в дій-
сності називавсь Яків Острянин, а не Степан Остряниця, і його то-
варишів це чиста видумка, як видумані й імення Чурая й інших то-
варишів Остряниці2). Очевидно, автор пісні запозичив свого героя з 
„Исторіи Русовъ”, де осавула Чурая замучують у Варшаві на смерть 
разом із гетьманом Степаном Остряницею (с. 56).

Відділ дум починається підробленою думою п. з. „Дары Баторія. 
Смерть Богданка” (сс. 77–82). Ця дума є відгомін занесеної до 
українських літописів звістки, що польський король Степан Баторій 

1) Там само, с. 624.
2) Там само, с. 625.
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утворив окремий стан реєстрових козаків і прислав козакам знаки 
гідности їх стану: хоругов, бунчук і булаву. Звістка цього роду єсть і 
в польських письменників XVII ст. На зв’язок цієї підробленої думи 
з „Исторіею Русовъ” указувало б приписування королеві Стефанові 
Баторієві надання свобід українському козацтву й народові згідно з 
„Исторіею Русовъ” (сс. 28–29).

Лишила свій слід „Исторія Русовъ” і на підробленій думі п. з. 
„Походъ на поляковъ” (сс. 102–109). Вона ділиться на три частини. 
У третій частині проводить козакам гетьман Карпо Півтора-Кожуха. 
Він співає пісню п’яниці, що горілкою старається заглушити горе, 
яке давить його. Чому саме таку пісню він співає, це роз’яснює нам 
„Исторія Русовъ”, де оповідається, що Карпо Півтора-Кожуха помер 
десь на степу й поховали його в горілчаній бочці. Ця горілчана боч-
ка в „Исторіи Русовъ” і піддала авторові підробленої думи змалю-
вати гетьмана Півтора-Кожуха гультяєм. Звідти він узяв також його 
ймення „Карпо”, бо ж він ніде інде не називається таким іменням. 
У першій частині приходить вислів: „Заплаче зозуля, степом скачу-
чи” (с. 104), а в другій частині цієї думи є згадка про зозулю, що 
кувала, „степом скачучи, лугом літючи” (с. 106). З приводу цього й 
запримітив Костомарів, що „зозулю, яка скаче, ми зустрічаємо тільки 
в думі, яку ми розглядаємо, та ще в тій думі, що оспівує чигиринську 
побіду Наливайка над поляками! (У дійсності тут зозуля не скаче, а 
кує, с. 90). Крім подібних картин зозулі в цих двох думах приходить 
однаковий вислів: „ой, пішли наші козаки на чотири шляхи, на п’яте 
на Подоллє”, і це наводить на здогад, що обидві думи належать одно-
му й тому самому авторові”1).

З першої книжки „Запорожск-ої Старины” Срезневського пере-
друкував Михайло Максимович у своєму в Москві 1834 р. виданому 
збірнику українських пісень п. з. „Украинскія народныя пhсни” такі 
фальсифікати: „Возстаніе Наливайка” (сс. 21–24), себто про чиги-
ринську битву, „Походъ на поляковъ” (сс. 27–32) з означенням його 

1)  Там само, с. 627. Ця підроблена дума мала великий успіх у своєму 
часі. Вона подобалась Гоголеві й Бєлінському та попала в „Историческую 
христоматію” Буслаєва як знаменита дума й зразок української мови. Га-
лахов переповів її в „Исторіи русской литературы” (Пыпинъ: Исторія рус-
ской этнографіи. Т. III. Спб. 1891, с. 101; Антоновичъ В. и Драгомановъ М. 
Историческія пhсни малорусскаго народа. Т. I. К. 1874, сс. XIX–XX).
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як „знаменитої думи”, пісні про Свирговського (сс. 71–74), Серпягу 
(сс. 78–80), про Наливайка (сс. 85–87), Лободу (сс. 88–90) й Чурая 
(с. 95). Рецензію збірника Максимовича подав Михайло Ґрабовський 
у першому томі „Literatur-и i Krytyk-и”. Тут і виявив Ґрабовський 
деяке підозріння щодо підроблених дум. Тон думи про повстання 
Наливайка чи то про чигиринську битву видавсь йому дивно 
поважним. „Не думаю, – писав він, – щоб вона могла бути плодом 
якого простого бандуриста . При барвах народньої поезії бачу в 
ній якусь ученість і незвичайний спосіб уваги на наслідок крайових 
подій. Мені здавалося б, що це плід котрогось із тих членів східньої 
церкви в Україні, які були найбільші противники й заразом найперше 
одержали звістку про задуми польського уряду довести до унії двох 
віроісповідань”1). Підніс Ґрабовський і явний зв’язок думи про похід 
на поляків із думою про чигиринську битву, що й укріпило його „в 
думці, що вони обидві одного пера”, та зазначив, що це властиво 
не дума, а „уривки високої поезії”2). Не зважаючи на те, що слова 
Ґрабовського давали товчок призадуматися над справою, помістив 
Максимович обидві підроблені думи й у збірнику з 1849 р.3).

Щойно пізніше звернули увагу на те, що не знайдено ніодного 
запису підроблених пісень і дум, ні навіть сліду існування якоїсь із 
них у минулому. Підроблені пісні й думи, як справедливо зазначили 
видавці історичних пісень і дум, „до тієї міри повні помилок у 
мові, до тієї міри різняться від народніх пісень своїм характером, 
що навіть дивно, як могли вони так довго в блуд уводити людей, 
познайомлених із характером щиронародніх українських пісень і 
дум. Велика частина підроблених пісень і дум (треба сказати, що в 
цих фальсифікатах змішуються дуже невміло зверхні особливості 
пісні й думи) говорить про час козацтва від Наливайка до 
Хмельницького, – і тут ми бачимо, що в ці quasi-народні пам’ятки 
внесено всі блуди й помилки істориків 30-х років, а саме довір’я 
до „Исторіи Русовъ”, з якою більшість підроблених дум згідна в 
оповіданні фактів у протилежності до інших джерел і актів, – а 

1) Grabowski M. Literatura i Krytyka. Т. І. Wilno, 1837, сс. 42–43. 
2) Там само, сс. 47–48.
3) Максимовичъ М.  Сборникъ украинскихъ пhсень. К. 1849. „На побhду 

Чигиринскую” (сс. 53–57) й „Походъ на поляковъ” (сс. 57–64).

267

Михайло Возняк  ►Псевдо-Кониський  і псевдо-Полетика...

цього в народніх думах саме й не запримічують”1). І саме велика 
заслуга видавців історичних пісень і дум у досліді цього питання, 
що вони вказали на низку підроблених історичних пісень і дум і не 
ввели їх до свого збірника.

З приводу цього збірника й надрукував Микола Костомарів 
свою статтю „Историческая поэзія и новые ея матеріалы” в VI т. 
„Вhстника Европы” з 1874 р., де ширше зайнявся фальсифікатами 
„Запорожск-ої Старины”. Свій розгляд закінчував Костомарів ось-
як: „Ми не ставимо питання, чи ці думи й пісні утворено навмисне 
для того, щоб здурити аматорів народньої поезії, або чи їх написано, 
як і всякий інший поетичний твір, цілком не з метою видавати їх за 
народні, а збирачі помилково включили їх у число народніх; у всяко-
му разі вони довго вводили нас у блуд. Максимович (при кінці життя 
він признавав ненароднє походження цих дум і пісень) основував на 
них подібність Слова про похід Ігоря з українською поезією. Гоголь 
черпав із них надхнення для своїх творів. Бєлінський ставив їх дале-
ко вище від усіх великоруських пісень, Буслаєв, Ґалахов, Порфір’єв 
указували на них як на знамениті зразки народньої творчости, а ті, що 
займались історією України, довіряючи ориґінальності цих псевдо-
народніх пам’яток, приходили до фалшивих історичних виводів. 
Тому не можна без окремого признання поставитися до шановних 
київських учених, що в передмові до свого видання історичних 
пісень українського народу подали спис тих творів, які досіль не-
правильно зараховувались до народніх”2).

1) Антоновичъ В. и Драгомановъ М. Историческія пhсни малорусскаго 
народа, с. XX.

2) Вhстникъ Европы, 1874, т. VI, сс. 627–628. У замітці Костомарів за-
значив, що на весні 1872 р. був Максимович у Петербурзі й тоді Костомарів 
прочитав йому свої замітки про підроблені думи й пісні, бажаючи їх вклю-
чити до свого твору „Историческое значеніе русскаго народнаго пhсеннаго 
творчества”, що друкувався тоді в журналі „Бесhда” й не появивсь у цілості 
до кінця наслідком припинення згаданого журналу. Максимович цілком по-
годивсь із Костомаровим, подав йому власні замітки й дозволив йому додати 
їх до своїх. При тому він „сказав, що в тридцятих роках, коли видано його 
збірник, він, отримавши виховання в Москві, був недосить знайомий із духом 
народньої української поезії, а тому ошукався, прийнявши за чистонародні ці 
думи й пісні й передрукувавши їх із „Запорожск-ої Старины”, тим більше, що 
утворив їх (на його думку) талановитий автор” (Там само, с. 628).
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Фальсифікати „Запорожск-ої Старины” були головно наслідком 
знайомства з „Исторіею Русовъ”, яке викликало загальне захоплення 
гуртка Срезневського. Коли післанець Івана Розковшенка привіз від 
Яковлева „Исторію Малой Россіи”, він кинув геть від себе еротич-
ну „Паризину” Байрона, узявся за рукопис і з пожадливістю перебіг 
сторінки та ймення гетьманів. В його листах раз-у-раз зустрічаються 
„звертання до окремих сторінок цього улюбленого рукопису”. „Якщо 
з’явився б між українцями геній, подібний до Вальтер-Скотта, я 
твердо говорю, що Україна це невичерпне джерело для історичних 
романів. Ні Шотляндія й ніяка інша країна не може дати таких вра-
жаючих картин, як Україна, особливо від XVI століття”, – писав Роз-
ковшенко в грудні 1830 р. Від захоплення переходили члени гурт-
ка до літературних спроб і кожний намагався написати повість чи 
поему в дусі Вальтер-Скотта1).

Не тільки на Срезневському, але й на найближчих харківських 
романтиках лишила „Исторія Русовъ” незатерті сліди. 1839 р. ви-
дав у Харкові Амвросій Метлинський збірку „Думки і пісні та ще 
дещо”. Настрій декількох віршів викликала лектура „Исторіи Ру-
совъ”, напр.:

Поки жили козак, списи й шаблюки,
Не добував нічого даром лях!
Вже стерпів і козак чимало муки,
Вмирав на палях він і в кайданах...2)

1) Шамрай А. Літературний гурток І.Срезневського (Зародження роман-
тичних смаків на українському ґрунті) (Харківська школа романтиків. Т. І. X. 
1930, с. 30).

2) Могила Ам. Думки и пhсни та шче де-шчо. X. 1839, с. 60 (Підземна 
церква). У вірші „Козача смерть” автор виводив, що сивий туман розлягається 
на білому степі там,

Де недавно козак гомонів,
Його кінь тупотів,

Як на ляха козак  налітав,
В нього спис запускав (с. 87).

Ось іще один відгомін частих описів битв в „Исторіи Русовъ” із „Гу-
лянки”:

Текла червоная ріка,
Як лях ішов на козака:
За ним, під ним, над ним
Огонь і кров і дим!
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При помочі Метлинського познайомивсь із Срезневським 
Микола Костомарів. Який сильний вплив мав Срезневський на 
Костомарова, вимовним свідоцтвом цього являються слова самого 
Костомарова, тим замітніші, що висловлені в старості, а саме в 
листі до Олександра Корсуна 1880 р. Критикуючи свою драму 
„Переяславська ніч” за історичну фалшивість, він пояснював 
останню ось-як: „Ця фалшивість походила від того, що я стояв тоді 
під шкідливим (під науковим оглядом) впливом таких псевдо-історій, 
як „Исторія Руссовъ”, приписувана колись Кониському, що не 
написав її, і таких збірників псевдонародніх творів, як „Запорожская 
Старина” Срезневського. Багато шкоди наробив українській історії 
і етнографії цей чоловік, вибач йому, Боже, (він тепер близький 
смерти); очевидно, він сам свідомий свого гріха й не тільки оминає 
його повторення, але й уникає розмов і згадок про свою „Запо-
рожскую Старину”, одначе не стати його на відвагу й чесність 
рішитися в ім’я правди публічно признатися щодо того, що все, що 
він видавав за історичну й етнографічну правду, була брехня. Мій 
Богдан Хмельницький очищувався, очищувався з цього гною, що 
попав туди рясно завдяки довір’ю до добросовісности й учености 
Срезневського, і все таки досіль цілком не очистився. Срезневський 
не тільки друкував фалшиві вірші, видаючи їх як народні пісні й думи, 
але й підсував і подавав фалшиві літописні оповідання”1). На те, що 
при писанні „Переяславської ночі” сильно пошкодило йому довір’я 
до таких мутних джерел, як „Исторія Русовъ” псевдо-Кониського й 
„Запорожская Старина” Срезневського, нарікав Костомарів і в своїй 
автобіографії2). Копію „Исторіи Русовъ” одержав Костомарів від 

Шаблі бряжчали;
Списи тріщали!

Трощили кістки копитами,
Мостили містки головками.
Скакали на вороному коні;
Стогнали долі в червоній крові...
І рушниці і лук – пук, пук, пук, пук!
І то ворон, то кінь – геп, гуп, геп, гуп!

1) Шамрай А. „Запорожская Старина” І.Срезневського, як історико-
літературний факт (Харківська школа романтиків, І. с. 53).

2) Костомаровъ Н. Литературное наслhдіе. Спб. 1890, с. 37. Автобіографія 
Н.И.Костомарова, Москва, 1922, с. 159.
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свого знайомого Варзина як одно з джерел, коли забиравсь писати 
працю про Хмельницького1). Найдавніший слід „Исторіи Русовъ” у 
писаннях Костомарова можна віднайти в його вірші „Щира правда”: 
його герої Харкевич і Вронський запозичені з „Исторіи Русовъ”, 
а третій Радан повстав правдоподібно наслідком помилкового 
відчитання прізвища „Родак” в „Исторіи Русовъ” (cc. 76–77)2). На 
„Исторію Русовъ” покликувавсь Костомарів у своїй праці „Объ 
историческомъ значеніи русской народной поэзіи”, приписуючи 
її Юрієві Кониському (сс. 95, 98). Згадуючи про пісню про смерть 
Наливайка з „Запорожск-ої Старины”, Костомарів зазначив, що в 
ній оповідається подія „згідно з оповіданням Кониського, усупереч 
польським літописам”3).

При кінці 30 рр. XIX ст. „Исторія Русовъ” тішилася загальним 
поширенням в Україні, як маємо свідоцтво німецького подорожника 
Коля: „З недрукованих історій України найповажніша й найважніша 
є та, що склав якийсь Каневський, воронізький єпископ. Від 
найдавніших часів доходить вона до Катерини. Вона написана 
найвірніше й найкраще та при цьому так вільнодумно, що ніколи не 
могла попасти до друку. Одначе за це, зокрема й тому, що написана в 
українській мові, єсть вона в найбільшому поважанні й поширена в 
багатьох копіях по цілій країні. Єсть округи в Україні, в яких бачимо 
сливе в кожній посілості примірник історії Каневського”4). Помилка 
чужинця щодо назви автора твору та його мови не може зменшити 
вартости спостереження Коля щодо поширености „Исторіи Ру-
совъ”.

При ствердженні Коля самозрозумілим являється вплив „Исторіи 
Русовъ” на українських письменників. Так напр. у своїй поемі з 
1842 р. „Богданъ. Сцены изъ жизни малороссійскаго гетмана Зиновія 

1) Литературное наслhдіе, с. 45. Автобіографія, с. 168.
2) Галка Єр. Украинськіи баллады. X. 1839, сс. 14–17.
3) Костомаровъ Н. Объ историческомъ значеніи русской народной 

поэзіи. X. 1843, с. 100. У примітках до розвідки Костомарова „О причинахъ 
и характерh, уніи въ Западной Россіи” також наведена „Рукописная ист. 
Малороссіи Г.Конисскаго” (Науково-публіцистичні і полемічні писання Ко-
стомарова. К. 1928, с. 40).

4) Kohl J.G. Reisen im Inneren von Russland und Polen. Zweiter Teil. Dres-
den und Leipzig, 1841, cc. 320–321.
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Хмельницкаго” Євгеній Гребінка сам покликувався на „Исторію 
Русовъ Георгія Конискаго”1) або „Лhтопись Георгія Конискаго”2). 
Поминаючи слабші відгомони „Исторіи Русовъ” в інших писаннях 
Гребінки, варто відмітити його наймаркантнішу річ щодо цього, а 
саме „Нhжинскій полковникъ Золотаренко. Историческая быль” 
із 1841 р.3). При здобутті Старого Бихова заскочила Золотаренка 
несподівана смерть: він згинув від кулі органіста Томаша, що 
притаївся на дзвіниці костела та звідси вицілив у Золотаренка. Кулю 
вилив із срібла єзуїт, укинув її потому в чашу й передав Томашові, 
обіцюючи взяти його сина на виховання й віщуючи останньому, що 
може й папою стати. Під намовою єзуїта й убив Томаш Золотаренка. 
За зразок для Гребінки правила тут „Исторія Русовъ”, де „Наказный 
Гетманъ, Золотаренко, возвращаясь съ войскомъ, по повелhнію Царя, 
во внутрь Бhлорусіи, и проходя городъ Старый Быховъ. ружейнымъ 
выстрhломъ, сдhланнымъ съ одной колокольни отъ засhвшаго въ 
ней Католическаго органиста, Томаша, убитъ до смерти, а органистъ 
признался добровольно, что подговоренъ къ сему злодhйству Ка-
толическими ксензами, кои дали ему ружейную пулю изъ священ-
ной чаши, по его словамъ освященную и укрhпленную нарочитыми 
заклинаніями; а посулено ему за то на ряду мучениковъ царство Не-
бесное и воспитаніе дhтей его въ школахъ Іезуитскихъ. Въ самомъ 
дhлh, по освидhтельствованіи нашлась тая пуля необыкновенною, 
и въ ней внутренность была серебряная съ Латинскими литерами!” 
(с. 128).

Того самого року, коли Гребінка написав своє оповідання про 
ніженського полковника Золотаренка, видав Тарас Шевченко в 
Петербурзі свою поему Гайдамаки, де маємо найдавніше його 
друковане признання, що він знав „Исторію Русовъ” і використовував 
її у своїй творчості. А саме до слів благочинного:

Згадайте праведних гетьманів:
Де їх могили? Де лежить
Останок славного Богдана?
Де Остряницина стоїть

1) Сочиненія Е.П.Гребhнки. T. V. Спб. 1862, cc. 19, 47, 52.
2) Там само, с. 40.
3) Сочиненія E.П.Гребhнки. Т. II. Спб. 1862, cc. 63–89.
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Хоч би убогая могила?
Де Наливайкова? Нема!
Живого й мертвого спалили1) –

додав Шевченко в „Приписах” під 7) таку замітку: „Павла Наливай-
ка живого спалили в Варшаві, Івана Остряницю і тридцять старшин 
козацьких після страшної муки розчетвертували і розвезли їх тіла по 
всій Україні. Зиновій Богдан і син його Тимофій були поховані в Су-
ботові коло Чигрина. Чарнецький, коронний гетьман, не доставши 
Чигрина, од злости спалив їх мертвих (Георгій Кониський)”2).

Ось що писав Михайло Драгоманів про вплив „Исторіи Русовъ” 
на Шевченка: „Між 1840 і 1844 роком, видно, Шевченко потрапив на 
„Исторію Русовъ”, яку приписували Кониському, – і вона запанувала 
над його думками своїм українським автономізмом і козацьким 
республіканством, своїм духом, у якому до патріотизму козацьких 
літописців XVII–XVIII ст. й кобзарських дум прибавилась якась доля 
европейського республіканства часів декабристів. Шевченко брав із 
„Исторіи Русовъ” цілі картини, і взагалі ніщо, окрім Біблії, не мало 
такої сили над системою думок Шевченка, як ця „Исторія Русовъ”, у 
1844–45 рр.”3). До творів Шевченка, в яких відбився вплив „Исторіи 
Русовъ”, Драгоманів виразно зарахував: „Сон” (Із города із Глухова), 
„Великий льох”, „Іржавець”, „У неділеньку, у святую”, а натякнув 
на поезії: „Чернець”, „Буває в неволі іноді згадаю” і „Заступила 
чорна хмара”4). Пізніші дослідники вказали ще на декілька поезій. 
Примішка „европейського республіканства часів декабристів” до 
духа „Исторіи Русовъ” була випливом думки Драгоманова про час 
написання „Исторіи Русовъ”. Одначе час впливу „Исторіи Русовъ” 
на Шевченка треба всупереч думці Драгоманова посунути назад; 
такий вплив слідний уже в „Тарасовій ночі” Шевченка з 1839 р., 
надрукованій 1840 р. в його „Кобзарі”.

Розглядаючи історичні твори Шевченка, Володимир Антонович 
звернув увагу, що в них треба підкреслити велике мистецьке 

1) Шевченко Т. Гайдамаки. Спб. 1841, сс. 59–60.
2) Там само, с. 125.
3) Драгоманів М. Шевченко, українофіли й соціялізм. Львів, 1906, 

сс. 57–58.
4) Там само, сс. 58, 62.
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відтворення змальованих діб, характер яких завжди вірно відгадав 
поет. „Історичні досліди, – на думку Антоновича, – тільки 
потверджують його картини; багато також вони потвердять без 
сумніву в майбутньому. З огляду на це не мають значіння фактичні 
помилки й недокладності в деталях”1). Помилки в історичних 
творах Шевченка легко пояснити тим, що „в поета було небагато 
історичного матеріялу. В більшій частині доводилось користуватись 
апокрифічною „Исторіею Русовъ”, приписуваною Кониському, 
або творами Маркевича, Бантиш-Каменського та декількома 
фраґментами неповних літописів у роді літопису Рубана. Ось увесь 
історичний матеріял, що був під руками Шевченка, й не дивні тому 
запримічувані в нього фактичні помилки”2).

Наглядний зразок того, як за „Исторіею Русовъ” протиставив 
Шевченко лихоліття українського народу від часу заведення унії 
давнішому „тихому раєві”, може бути гарний вірш Шевченка, 
присвячений приятелеві Броніславові Залєському, з такою ідилією:

Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами.
В садах кохалися, цвіли
Неначе лілії дівчата.
Пишалася синами мати.
Синами вольними. Росли,
Росли сини і веселили
Старії, скорбнії літа,
Аж поки іменем Христа
Прийшли ксьондзи і запалили
Наш тихий рай і розлили

1) Антоновичъ В. Произведенія Шевченка, содержаніе которыхъ состав-
ляютъ историческія событія (Твори. Т. І. К. 1932, с. 154).

2) Там само, с. 155. Це передрук із II т. (1888) „Чтеній въ Историче-
скомъ Обществh Нестора лhтописца” (сс. 145–149). З „Чтеній” переклали 
зміст досліду Антоновича п. з. „Про твори Шевченка історичного змісту” в 
„Правді” за 1889 р. (сс. 337–340).
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Широке море сліз і крови,
А сиріт іменем Христовим
Замордували, розп’яли.

З заслання звертавсь Шевченко в листах до Йосипа Бодянського 
з проханням прислати йому „Исторію Русовъ”. Згадки про неї 
маємо в його російських повістях: „Прогулка съ удовольствіемъ” 
і „Близнецы”. Зокрема в останній повісті Шевченка приходить 
довга низка згадок про „Исторію Русовъ”. Їх навела Людмила 
Кошова в статті „Шевченко та „Исторія Русовъ”1), збираючи 
сліди її впливу на Шевченка в його поезії, повістях, драматичному 
уривку „Никита Гайдай” і навіть малярстві, останнє за вказівкою 
Костя Щироцького. Шевченко вірив, що автор „Исторіи Русовъ” 
Юрій Кониський. У „Близнецахъ” він оповідає, що в бібліотеці 
Гречок був між іншим і рукописний примірник „літопису 
Кониського”. На його першому листку була така власноручна 
присвята: „Юному моему другу и собрату Григорію Гречкh, 
доктору богословія и другихъ наукъ, въ память посылаетъ сми-
ренный Г.Конисскій”2). А про популярність „Исторіи Русовъ” у 
часах Шевченка свідчать його слова з „Близнецовъ”: „А літопис 
Кониського, в розкішній оправі, постійно лежав на столі й завжди 
заставав я його відчиненим. Никифор Федорович декілька разів 
прочитував його, але до самого кінця ні разу. Усе, усі мерзоти, 
усі польські нелюдські, шведську війну, Біронового брата, що в 
стародубських матерей відіймав грудних дітей і давав їм цуценят 
кормити грудьми для своєї псярні – й це прочитував, але як дійде 

1) Кошова Л. Шевченко та „Исторія Русовъ” (Шевченко, I. X. 1928, 
сс. 361–162). На цікаве свідоцтво великої популярности рукописної „Исторії 
Русовъ” у „Близнецахъ” указав В.Горленко в статті „Изъ исторіи южно-
русскаго общества начала XIX вhка” (Кіевская Старина, 1893, кн. 1, с. 64). 
Якщо є мова про вплив „Исторіи Русовъ” на Шевченка, не зашкодить пригадати 
слів Панька Куліша з його летючки „Чого стоїть Шевченко яко поет народній” 
і про ролю Шевченка у відношенні до історичної неправди в „Исторіи Ру-
совъ”. Тут Куліш писав: „Був на світі Кониський – і своєю „Исторіею Ру-
совъ”, мов якою завісою мальованою, закрив од нас старосвітщину, аж поки 
Шевченко не розідрав, не розпанахав тії завіси” (Листи з хутора. III. Пет. 
1861, сс. 9–10).

2) Поэмы, повhсти и разсказы Т.Г.Шевченка , писанные на русскомъ 
языкh. К. 1888, с. 146.
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до голштинського полковника Крижановського, сплюне, зачинить 
книгу й ще раз сплюне”1).

Оповідання „Исторіи Русовъ” про згаданого Крижановського 
використав Панько Куліш у своїй повісті „Михайло Чарнышенко 
или Малороссія восемьдесятъ лhтъ назадъ”, виданій у Києві 
1843 р. Своє джерело згадав автор зараз у другій главі такими 
словами: „Юношество здhшнее всhхъ сословій и состояній, 
говоритъ современный лhтописецъ архиепископъ Конискій, – какъ 
бы волшебною силою возшумhло и поднялось птичьимъ полетомъ 
съ полудня на сhверъ” (с. 29)2). Щобільше, „щоб дати читачеві деяке 
поняття про цю нову особу (себто Крижановського), що також увійде 
почасти в моє оповідання, – писав Куліш, – здається, вистане, якщо 
я наведу думку автора „Исторіи Руссовъ” про нього. Він жив у тих 
часах і міг особисто знати Крижановського” (с. 30). Далі (сс. 30–31) і 
наведене оповідання „Исторіи Русовъ” (с. 251) про Крижановського 
з приміткою, що „Літопис архиєпископа Кониського відомий під 
заголовком: Исторія Русовъ или Малой Россіи” (с. 189)3).

Між іншим на „Исторіи Русовъ” опер Куліш свій: „Отвhтъ 
г. Сенковскому на его рецензію „Исторіи Малороссіи Маркевича”4), 
надрукований 1843 р. в „Москвитянин-і”. Останнім документом 
захоплення Куліша „Исторіею Русовъ”, що походить із того ж 1843 р., 
є його видана тоді ж у Києві „Україна. Од початку Вкраїни до батька 
Хмельницького”. Передмову до земляків почав Куліш словами, що 
„не було в світі люду відважнішого й славнішого над греків і козаків: 
нема ж ні в кого й пісень луччих, як у греків да в козаків”. Одначе 

1) Там само, с. 150.
2) У друкованій „Исторіи Русовъ” приходить: состояній и воспитаній... 

возмутилось и поднялось (с. 251).
3) Тут Куліш і зауважив, що „архиєпископ Кониський під словом – 

голштинці  розуміє добровольців, що зібралися на війну за голштинську 
спадщину”. З уваги, що в тексті першої частини повісти згадано про дри-
жипільську битву, навів Куліш у примітках її опис (сс. 204–206) з „Исторіи 
Русовъ” (с. 130), зазначивши на вступі, що „так описує архиєпископ Конись-
кий цю дивну з уваги на нерівність сил битву, що була 1655 року”. На літо-
пис арх. Кониського покликувавсь Куліш і в примітках до другої частини 
(сс. 176–177) та до третьої (сс. 207–208) частини своєї повісти.

4) Кирилюк Єв. Бібліографія праць П.О.Куліша та писань про нього. К. 
1929, с. 16.
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між греками з’явився дуже розумний чоловік Гомер, що „позбирав 
поміж народом усі стародавні пісні да й зложив з них дві книжки, 
Іліяду й Одисею”. Минуло три тисячі років, а „ще й досі нема, да й 
не буде, може, луччої книжки на всім світі над ту Іліяду да Одисею 
(опріч святої Біблії), бо то видумала не одна голова, а ввесь люд 
грецький”. Такі ж саме пісні співають по селах і „наші бандуристи 
й кобзарі” про давню Україну, про козацьку славу. „Дуже гарні 
тії співи, зовуть їх бандурники думами; не було тілько чоловіка 
положить те на папері, щоб не згинуло з пам’яті людської”. І Куліш 
не рік, не два швендявся по Україні, щоб „познаходить думи про 
всіх наших гетьманів да й зложить з них таку книжку, як Гоме-
рова Іліяда”. Та скільки ні розпитував, не знайшов „пісень про 
всіх гетьманів”. Отож Куліш, „поміркувавши сам з собою добре, 
як би добавить тії пропуски, згадав усе, що чув про козаків од 
самих бандурників і старосвітських людей; згадав усю старовину, 
що позаписувано в літописах, як що коли діялось на Вкраїні; да 
згадавши все те, да зібравши всі думки й гадки свої докупи, – 
зложив оце „старыми словесы” новії думи про тих забутих гетьманів 
да й попритулював їх до кобзарських дум усюди, де вже діди не 
пам’ятають, як співати”. Якщо пояснити, що під кобзарськими 
думами розумів Куліш не тільки думи про Самійла Кішку, бурю на 
Чорному морі або невільників, але й фальсифікати „Запорожск-ої 
Старины”, що лишили також слід на його Михайлові Чарнишенку, 
матимемо загальні рамці генези „України” Куліша.

Для теми цієї праці цікаве питання, звідки брав Куліш згадані 
в його передмові доповнення. „Отже розглядаючи ближче, кого і в 
якім хронологічнім порядку завів Куліш у свою схему гетьманів; які 
події приклав він до окремих діячів своєї схеми; як оцінив він головні 
моменти двохвікового періоду”, поставив Олександер Грушевський 
коло народніх дум і історичних пісень як друге джерело відомостей 
„України” Куліша „Исторію Русовъ”1). При порівнянні схеми „Исторіи 
Русовъ” із схемою „України” легко впадає в очі повна залежність 
останньої від першої. Правда, приходять і зміни, але вони другорядні 

1) Грушевський Ол. З сорокових років. II. П.Куліша „Украина. Одъ по-
чатку Вкраины до батька Хмельницького” (Записки Наук. Тов. ім. Шевченка, 
ІХХХV, с. 94).
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й не можуть заперечити зазначеної залежности1). Словом, бажаючи 
дати суцільний нарис української історії, Куліш узяв указівки для 
хронологічної основи з „Исторіи Русовъ” запозичивши звідти схему 
гетьманів. А що думи не заповнили багато дечого в хронологічній 
канві подій, Куліш сам доробив відповідні місця в формі дум, йдучи 
при цьому головно за матеріялом „Исторіи Русовъ”, а тільки в 
кількох випадках звертаючися за доповненнями до інших джерел2). 
Таким робом в „Україні” Куліша отримала українська література 
віршований відповідник прозовій „Исторіи Русовъ” до часів перед 
Хмельницьким.

Чого можна було вимагати від великої української трійки: 
Шевченка, Куліша й Костомарова, коли найбільший авторитет 
щодо української історії в тодішньому часі Михайло Максимович у 
статті „Изслhдованіе о гетманh Петрh Конашевичh Сагайдачному”, 
надрукованій у 10 кн. „Москвитянина” за 1843 р., поставившись із 
деяким критицизмом до оповідання „Исторіи Русовъ” про гетьмана 
Сагайдачного, поспішився винагородити свій критицизм такими 
похвалами на адресу „Исторіи Русовъ”: „У заміну своїх недостач 
оповідання Кониського про Сагайдачного являється детальним і 
живим описом його перших військових трудів. „Исторія Руссовъ” 
узагалі повна подібних описів, і це одна з знаменних її добрих 
прикмет. Кониський розумів, яка повинна бути історія войовничих 
козаків, коли з такою детальністю переказував їх битви. Видавець 
„Запорожск-ої Старины” Срезневський зважився називати ці 
оповідання „повістями”. Одначе ці повісті видумав не Кониський. Їх 
писали козаки на бойовищі зброєю і кров’ю, і потому переписували 
на папір і берегли для пам’яті потомків. Ось за якими літописами 
писав свої повісті про козацькі труди преосвящений Кониський (про 
джерела своєї „Исторіи Руссовъ” Кониський досить детально говорить 
у передмові до неї), що сам є одна з найзамітніших осіб нашої історії. 
В його творі часто зустрічається хронологічна невірність, – і деякі 
приватні події змальовані невірно, з недостачі вірних і докладних 
про це звісток. Та згадаймо, коли писав Кониський”3).

1) Там само, с. 95.
2) Там само, с. 100.
3) Собраніе сочиненій М.А.Максимовича. Т. І. Київ, 1876, сс. 340–341.
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II

Переломовим роком у долі „Исторіи Русовъ” став 1846 рік, коли 
Йосип Бодянський видав її в „Чтеніяхъ Императорскаго Общества 
Исторіи и Древностей Россійскихъ” п. з. „Исторія Русовъ или Малой 
Россіи” як „сочиненіе Георгія Конискаго, Архіепископа Бhлорускаго” 
й відбиткою (Москва 1846, сс. (4) + IV + IV + (1) + 262 + 45), за-
значуючи від себе в справі неї ось що: „Давно вже бажали українці 
бачити надрукованою „Исторію Русовъ или Малой Россіи, соч. Пре-
освященнаго Георгія Конискаго”. Багато говорили коли-не-коли, 
що той або інший збираються видати її, навіть друкують; але досіль 
її, як нема, так нема! Маючи декілька копій цієї історії, я вибрав най-
кращу з них, навів із інших різниці з нею й опісля предклав „Импе-
раторскому Обществу Исторіи и Древностей Россійскихъ” видати її 
в світ, а це й виконується сьогодні”. Таке писав Бодянський 21 (9) 
лютого 1846 р.

Видавши того самого року т. зв. Літопис Самовидця, в допов-
неннях до нього Бодянський зауважив, що „кожний, прочитавши цей 
Літопис Самовидця й порівнявши його з „Исторіею Русовъ” пре-
освященого Юрія Кониського, бачить, що він саме більше всього 
став для нього основою при писанні згаданої історії, а це править за 
немалий доказ її цінности й важности”1).

Під вражінням нападів критиків на Бодянського за те, що він 
поспішився друкувати „Исторію Русовъ”, далеку характером від 
справжніх історичних актів і документів, він дав 1871 р. таке пояснен-
ня: „Чому я почав від „Исторіи Русовъ”, – писав Бодянський, – тепер, 
очевидно, можна вже не скривати понук, що приневолили мене так 
поступити. В тих часах то й знай чулись оповідання, як той, другий, 
третій пробували видати її, але безуспішно, а тим часом особливості 
цієї „Исторіи” приневолювали всіх, хто мав нагоду читати її в копіях, 
що ходили по руках, бажати оголошення її друком, і висувались у та-
кому принадному світлі, зокрема сміливість думок автора про події 
та пружини подій, як рівно й сама його мова, цілком неподібна до 
мови інших подібних історій, що природна річ була відважитись, чи 

1) Лhтопись Самовидца о войнахъ Богдана Хмельницкаго и о 
междоусобіяхъ, бывшихъ въ Малой Россіи по его смерти. М. 1846, с. 138.
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не можна цього забороненого овочу зробити доступним для усіх і 
кожного, а не для одних тільки тих, кому так або йнакше пощастило-
ся покуштувати його. До цього прилучилась іще казкова ціна за пе-
реписку цієї „Исторіи”, якої рівномірно й вимагали за готові її копії 
люди, що тим займались. Не сховаю й тієї таємної спонуки почати 
видання українських літописних і інших пам’яток саме цим твором, 
при чому рахувалось ось на що: видання „Исторіи Русовъ” друком, 
чого надаремне добивались Устрялов, Пушкін, Гоголь, може вдасть-
ся „Обществу”, що користувалось тоді власною цензурою, зокрема 
на початку його видавничої діяльности, пристосованої строго до 
періодичности (від засідання до засідання, що були щомісяця протя-
гом університетського року, себто дев’ять разів від вересня до липня, 
бо „Общество” існує при університеті). Успіх, думав я, вияснить той 
шлях, по якому можна буде взагалі порушатись далі, оголошуючи 
неопубліковані іще пам’ятки друком; неуспіх здійме тягар, звалений 
проти волі й бажання на плечі молодої людини, що, повторюю, ще 
не вбралась у пір’я в своєму гнізді. Одначе, як відомо, випало цілком 
удатно, не зважаючи на те, що з кожною книгою „Чтеній” („Исторія 
Русовъ” надрукована в перших чотирьох із 1846 р.) щораз більше 
лякали того, що друкував, усякими страхами”1).

З названих у Бодянського трьох охочих видати „Исторію Ру-
совъ” Устрялов дійсно носивсь із таким пляном, як виходить із таких 
слів листа Івана Сахарова до Бодянського з 25(13) квітня 1846 р.: „Ви 
вивели „Исторію” Кониського з пітьми й темряви. Тут Устрялов дав-
но старався видати її, та вийшла зупинка через строгість цензури”2). 
Підбадьорений листом Сахарова відповів йому Бодянський 18 (6) 
червня 1846 р. так: „Спасибі тому, хто вповні зрозумів важність Ко-
ниського й дав мені змогу видати його так, як може сам автор не мріяв 
бачити себе в такому вигляді раніше ста, півтораста років! Спасибі 
й спасибі йому. Тепер усі його копії замітні хіба для одних аматорів 
копій, а не друкованого, тому що при друкуванні я користав сливе 
з десятьох копій різного роду, відмітив усі важніші й напівважні 
різниці, а все інше надруковано без найменшого пропуску, навіть до 

1) Бодянскій О. Объясненіе (Чтенія, Москва, 1871, І, сс. 221–222).
2) Титовъ А.А. Письма И.П.Сахарова къ О.М.Бодянскому (1846–1848 гг.) 

(Чтенія, Москва, 1893, кн. 3, с. 67).
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протинки, до архаїзму. Й „Общество” готове відповідати кожному 
за доказ підроблення, пропуску, заміни тощо в тексті Кониського – 
стільки імперіялами, скільки найдеться літер у словах, що розкри-
вають такий його поступок. Чи досить вам? Дай, Боже, щоб твори 
подібного роду завжди знаходили таких цензорів або цензуру”1).

Не зашкодить навести ще декілька голосів із приводу виходу 
„Исторіи Русовъ”. У вересні 1846 р. склав Микола Мурзакевич із 
Одеси велику подяку Бодянському від усіх зацікавлених нею2). Дня 
12 січня 1847 р. (30 грудня 1846) висловив Максимович так своє за-
доволення Бодянському: „Зокрема ми, українці, вдячні за видання 
Кониського й літопису Самовидця... нарешті!”3). Навіть Михайло 
Поґодін захопивсь „Исторіею Русовъ”, бо, прочитавши її, занотував 
ось що в своєму щоденнику: „Прочитав із задоволенням Конисько-
го. Яких страхіть допускались там наші герої й Петро?”4). З уваги 
на наведені тут голоси на тим більше признання заслуговують такі 
слова Куліша з його листа до Поґодіна з 1846 р.: „Бачив я записки ва-
шого „Общества Исторіи” (себто „Чтенія”). Не розумію тільки, чому 
друкування історичних українських джерел почато від літопису 
Кониського, коли маємо джерела в строгішому змислі слова, себ-
то історичні твори. Чи не можна мені якось ізв’язатися з „Обще-
ствомъ”? Я приготовив би до друку одні українські сучасні мемуари 
про війну Хмельницького та про міжусобиці, що були в Україні по 
його смерті (себто т. зв. Літопис Самовидця). Цей літопис, надруко-

1) Там само, с. 71.
2) Титовъ А.А. Матеріалы для исторіи Имп. Общества Ист. и Древн. Росс. 

Переписка гг. дhйствительныхъ членов? Общества (1830–1876) (Чтенія, Мо-
сква, 1887, кн. 1, с. 203).

3) Там само, с. 131. Дня 18 (6) лютого 1857 р. писав Максимович до 
Бодянського: „Як неприємно, що в мене зачитали примірник „Исторіи Ру-
совъ”, що ви подарували мені. А чи знаєте, що в Києві продається вона по 10 
і 12 карб. сріблом, і по Україні йде чутка, буцім то вона це заборонена кни-
га!.. Подаю вам це до відома як звістку, отриману від людини, що приїхала 
з контрактів” (Там само, с. 146). Тут і справляв Максимович пояснення Бо-
дянського слова „румъ”, що означає суходіл, отже їзда водою або по льоду 
протилежна їзді ,,румомъ” (с. 247).

4) Иконниковъ В.С. Опытъ, II, с. 1633. Поґодін надрукував статтю про 
видання Бодянського з 1846 р. в „Москвитянин-і” за 1849 р. (№20, отд. 4), та, 
на жаль, у львівських бібліотеках нема „Москвитянина” з тих років.
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ваний слідом за Кониським, був би найкращим поясненням „Исторіи 
Русовъ”. На підставі цих двох творів буде можна багато сказати не 
тільки про історичні факти України, але й про напрямок, прийнятий 
цією історією, під науковим оглядом”1).

Наведені слова Куліша дають свідоцтво великого ступня впе-
ред у критицизмі Куліша, що ще три роки перед тим виявив неабия-
ке захоплення „Исторіею Русовъ” у „Михайл-ові Чарнышенк-у” й 
„Україні”. Свій дальший етап критицизму зазначив Куліш 1857 р. 
у статті „Объ отношеніи Малороссійской словесности къ Общерус-
ской”, доданій в формі епілога до російського тексту повісти „Чорна 
Рада”. Вказавши на велике значіння повістей Гоголя з українського 
життя для України, снував Куліш такі думки: „Усе, що до нього на-
писано про Україну в обох мовах, північноруській і південноруській, 
не могло б без нього викликати того руху в умах, який викликав він 
своїми повістями з українських звичаїв і історії. „Тарас Бульба”, по-
будований на оповіданнях Кониського й Бопляна, подав цим пись-
менникам новий інтерес. У них почали шукати того, що зосталось 
незахопленим козацькою поемою Гоголя, і перекази старовини, 
що вони зберегли, одержали для розуму й уяви принаду чарівної 
казки. Це очарування розлилось і на інші літописи, яких досіль 
не запримічували за Кониським. Зазнайомлення з ними довело до 
порівняння; відкриті протирічності зродили потребу довідатися про 
правду. Наступив момент історичного розроблення, до якого далеко 
ще було авторові „Тараса Бульбы”, як це найкраще доказує сучасна 
цьому творові стаття Пушкіна про Кониського (в „Современник-у” 
1836 року), в якій немає й натяку на його недостачі щодо фактичної 
вірности. Я відкрив, а проф. Бодянський видав „Літопис Самовид-
ця”, що не має нічого собі рівного між українськими літописами. 
Новий погляд на історію козацької України почав проявлятись у дру-
кованих і рукописних творах. Недовірливість до власних джерел, ви-
кликана поперед усього згаданим літописом, приневолила нас звер-
нутися до польських джерел. Живі зносини знавців рідних переказів 
із безпристрасними польськими вченими, а головно з покійним гра-
фом Свідзінським і Михайлом Ґрабовським, усталили в українських 
письменниках здорові поняття про історичні явища в Україні по обох 

1) Там само, сс. 1632–1633.
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боках Дніпра. З другого боку проф. Бодянський видав знаменитий 
літопис Кониського або „Исторію Русовъ”, що була настільним ру-
кописом кожного звеличника пам’яті предків в Україні, й те, що вже 
вирішено й обмірковано щодо неї між українськими вченими, але 
не висловлено ще друком через припадкові обставини, – висловив 
московський професор Соловйов в „Очерк-у исторіи Малороссіи”. 
З Кониського зняли святу мантію історика. Він показався поперше 
фанатиком-істориком України, що з любови до неї не щадив усупе-
реч правді ні Польщі, ні московської держави, – подруге незвичайно 
талановитою людиною, поетом літописних оповідань і вірним маля-
рем подій тільки в тих випадках, коли в нього не було загаданої собі 
наперед думки. Заслуга Соловйова як критика літопису Кониського 
велика, хоч досіль її не оцінили українці, що пониження свого Тіта 
Лівія прийняли згідно з старою пам’яттю за неприхильність до їх 
батьківщини. Та вже минули часи навмисної неприхильности: вона 
зостається тепер тільки при тих письменниках, які як люди однаково 
чужі північноруській і південноруській суспільності й імення яких 
не гідні згадки там, де є мова про високе змагання до правди. Най-
кращим заступником д. Соловйова проти простодушних ремство-
вань деяких українців буде їх рідний письменник М.І.Костомарів, 
праці якого занадто довго зоставались невідомі для науки, але зате 
без сумніву приймуться тепер серед суспільности з тим більшим 
спочуванням і пошаною”1).

Згадана тут стаття Соловйова появилась під заг. „Очеркъ исторіи 
Малороссіи до подчинения ея царю Алексhю Михайловичу” в 11 
і 12 кн. за 1848 р. і 2 кн. за 1849 р. „Отечественныхъ Записокъ” 
(сс. 1–34, 147–166, 215–270). У своєму нарисі запримітив Соловйов 
про князя Дмитра Вишневецького, що „Кониський преспокійно ховає 
його 1514 року (с. 15), а згідно з іншими звістками найзнаменитіші 
його діла відносяться до 1557 року!”2). Щодо Михайла Вишневець-
кого Соловйов стверджував, що „згідно зо свідоцтвом Кониського 
цей Вишневецький діяльно поміг московським військам визволити 
Астрахань від величезного турецького й татарського війська; одна-
че московські й польські джерела нічого не знають про цю справу”. 

1) Кулишъ П.А. Черная Рада. Хроника 1663 года. М. 1857, сс. 239–241.
2) Отечественныя Записки, т. LХІ, с. 161.

283

Михайло Возняк  ►Псевдо-Кониський  і псевдо-Полетика...

Щобільше, відмітивши думку Бантиш-Каменського, що кн. Ми-
хайло Вишневецький узагалі ніколи не був гетьманом українських 
козаків, Соловйов признававсь ось до чого: „Ми готові погодитись із 
ним тому, що взагалі дуже мало віримо Кониському”1). Указавши на 
незгідність хронології „Исторіи Русовъ” із іншими літописами й на 
подану в ній звістку про привілей, що дав король Баторій на ймення 
Богдана 1579 р., Соловйов підніс, що „свавільні набіги запорожців, 
за які приятель султана Баторій сильно сердився на них і бажав вини-
щити їх, у Кониського являються державною справою, якої піднялось 
усе українське (малороссійское) військо під проводом гетьмана з до-
зволу короля”. А написавши речення: „Кажуть, що Баторій виявив 
українському війську різні ласки: дав гетьманові булаву або „жезл” 
і прапор із гербом білого орла, додав також бунчук, буцім то на знак 
побіди над азійським народом”, автор застерігавсь так: „Цей Баторіїв 
привілей ми читаємо в Кониського; та подаючи звістку з Конисько-
го, уважаємо за обов’язок додавати обережне кажуть. Прочитавши 
всі глави нашого нарису, читач, сподіваємося, погодиться з нами”. 
Історію Підкови оповів Соловйов так, як „оповідають безпристрасні 
й вірогідні письменники”, як „оповідає й український літописець”, 
але не „Исторія Русовъ”, бо „тут читаємо казку”2).

І в справі унії „один тільки Кониський, згідно з своїм звичаєм, 
показує щось інше: у нього відступниками являються, крім названих 
вище (себто митрополита Михайла Рагози й єпископів Іпатія Потія, 
Кирила Терлецького, Івана Гоголя, Гермогена (Германа) й Дениса 
Збируйського), ще Інокентій Борковський – чернігівський і остерсь-
кий єпископ, хоч у тому часі Чернігів був при Москві й єпископ цьо-
го міста не міг мішатися до унії; потім Іраклій Шеверницький – во-
линський і почаївський, Теоктист, галицький і львівський єпископ, 
коли відомо, що львівським єпископом був тоді Гедеон Балабан. 
Спротивились унії, згідно з Кониським, три єпископи: сіверський 
– Іван Лежайський, переяславський – Сильвестер Яворський і 
подільський – Інокентій Туптальський; про Гедеона Балабана, Ми-
хайла Копистенського він нічого не знає”3). Варто до цих слів Со-

1) Там само, с. 164.
2) Там само, с. 165.
3) Отечественыя Записки, т. LХІІ, с. 217.
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ловйова додати, що такий малюнок історії унії в „Исторіи Русовъ” 
промовляє рішуче против авторства Юрія Кониського, що знав фак-
ти історії української церкви.

І про Косинського оповів Соловйов так, як „пишуть поляки” та 
як „говорять і українські безпристрасні джерела з тією різницею, що 
смерть Косинського припускають у битві під П’яткою, яку відносять 
до 1594 року, отже надовго до берестейського сонму й унії. Та що ж 
оповідає Кониський! У нього собор закликав гетьмана на раду до Бе-
рестя; але коли він туди прибув, негайно схопили його й віддали на 
суд, обвинуватили як відступника, осудили на смерть і заморили го-
лодом у кам’яному стовпі якогось манастиря; довідавшися про зам-
кнення свого провідника, зібрались козаки в числі сімох тисяч і ви-
правились до Берестя, щоб визволити його, зустріли польські війська 
під П’яткою, розбили їх, але Косинського не застали живого”1). Далі 
навів Соловйов відмінне від інших джерел оповідання про Наливай-
ка з „Исторіи Русовъ” і в дальшому тексті свого нарису при кожній 
нагоді протиставив інші джерела „Исторіи Русовъ”.

Коли вже відіслав автор свій нарис до „Отечественныхъ Запи-
сокъ”, одержав видання Літопису Самійла Величка й тут знайшов 
потвердження своїх виводів, що мали на цілі „показати брехливість 
звісток, що знаходяться в „Исторіи Русовъ” Кониського. Так ми за-
перечили, – писав Соловйов, – свідоцтво Кониського про те, що 
Хмельницький узяв кріпость Койдак на самому початку воєнної 
акції – Величко, або Зорка, потверджує нашу думку. Ми збили 
свідоцтво Кониського про небувалу битву під Кам’янцем. Велич-
ко також нічого не знає про неї. Ми вибрали ту копію універсалу 
Хмельницького, де замість Кам’янця поставлений Корсун – у копії 
Величка знаходимо лекцію, яку ми прийняли. Ми збили звістки 
Кониського про третю війну Хмельницького з поляками, про по-
разку, яку буцім то гетьман наніс королеві під Жванцем, – згідно 
з свідоцтвами Величка під Жванцем або Кам’янцем не було ніякої 
битви. Не треба говорити вже про те, що Величко не знайшов у 
паперах Зорки ніяких письм від царя Олексія Михайловича тощо. 
Ми поставили ціллю своїх статтей внести трохи критичний по-
гляд на історію України, при чому першою справою було показати 

1) Там само, сс. 220–221.
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брехливість звісток Кониського, що так довго користувавсь неза-
служеним авторитетом”1).

1849 р. появилася стаття Клеванова, в цілості присвяче-
на „Исторіи Русовъ”, а саме п. з. „Объ „Исторіи Русовъ” Георгія 
Конисскаго” в „Москвитянин-і”. Переповівши в початку статті 
оповідання про походження запідозрілої праці, автор виводив, що 
„початок „Исторіи Русовъ” до оповідання про ласки, які виявив ко-
закам польський король Стефан Баторій, – нижче всякої критики: де 
безпереривний ланцюг байок і несправедливих думок; так напр. чи 
можна без усмішки читати, що преподобний Нестор і продовжувачі 
його літопису „всh были Академики или Члены того главнаго учи-
лища, которое во Славянахъ заведено было въ городh Кіевh Ки-
рилломъ, философомъ Греческимъ, скоро по введеніи туда религіи 
Христіанской”. Звістки про небувалі походи козаків на мечників і 
про їх битви з ними це пусті казки; найвеселіше те, що оповідається 
про них із такою детальністю, неначе автор був би їх свідком”. І 
дальше оповідання про часи до Хмельницького повне помилок. Ав-
тор „Исторіи Русовъ” наводить місця також із підроблених грамот, 
„подає нам усі деталі про битви,.. ні на чому не оперті”; дуже деталь-
ним являється оповідання про поразку, що наніс кн. Вишневецький 
турецько-татарським військам, хоч тут нема ніодного слова правди. З 
приводу того й дістались авторові „Исторіи Русовъ” терпкі слова, що 
„оповідати подібні недоречності значить або самому бути надмірно 
легковірним або на зло вживати уваги читача”. Все таки признав, що 
„все, що говорить Кониський про унію, має основи; та він, змалював-
ши її єдиною причиною дальших козацьких заворушень, відійшов 
від правди... Описуючи війни Кониського, Наливайка й інших із по-
ляками, Кониський скрізь виставляє їх побідниками й жертвами лу-
кавства поляків; у дійсності було не так: до повстання Хмельницько-
го поляки постійно тріюмфували над козаками й не дивно: то був час 
найбільшого розквіту Польщі, коли болячки безладдя в її середині 
ще не прийняли небезпечного характеру... Дивно, як далеко зайшов у 
своїй видумці Кониський! В його оповіданні не тільки нема ніодного 
слова правди, але він явно попадає у суперечність із правдою”, – 
зауважує Клеванов про епізод сумного часу на Московщині – бит-

1) Там само, с. 270.
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ву під Новгородом Сіверським. Загальний висновок Клеванова про 
„Исторію Русовъ” такий: „узагалі „Исторія Русовъ” ніяким чином 
не може бути джерелом для історика України; її автор дав їй занад-
то полемічний характер і потому допустив багато безосновного до 
неї... Кінець історії Кониського анекдотичний; він збирає неважні 
анекдоти”.

Ще раз зачепив Клеванов цю тему у своїй статті про літопис 
Величка, де підкреслив докладність і вірогідність цього літопису в 
порівнянні з „Исторіею Русовъ”. „Деталі про ці перші воєнні діяння 
Хмельницького, – писав Клеванов у статті про згаданий літопис, – 
знаходимо у Величка докладно описаними, а не так, як у Конись-
кого, що скрізь видумує, напр. описує здобуття Кодака з великими 
деталями, хоч він по битві під Жовтими Водами здався козакам без 
бою”. У трьох стовпцях порівняв автор рівнобіжні місця з „Исторіи 
Русовъ”, Ригельмана й Величка з метою показати, як змінив автор 
„Исторіи Русовъ” текст універсалу, щоб увести до тексту небувалу 
битву під Кам’янцем1).

Куліш писав про зняття „святої мантії історика” з автора „Исторіи 
Русовъ” тільки на підставі нарису Соловйова, а не згадав про статті 
Клеванова. Пригадав йому це Максимович у статті „Объ истори-
ческомъ романh г. Кулиша „Черная Рада”, 1857 г.”, надрукованій у 
першій книзі „Русск-ої Бесhды” за 1858 р. З приводу закиду Куліша, 
що Пушкін у своїй статті про Кониського навіть не натякнув про 
хиби „Исторіи Русовъ” із боку фактичної вірности, Максимович пи-
сав: „Яке ж тут відношення – між замовчанням Пушкіна про помил-
ки Кониського й – історичним розробленням, до якого далеко було 
Гоголеві! У загальному огляді виданих тоді творів Кониського звер-
нув Пушкін свою особливу увагу на його „Исторію Руссовъ”, тоді 
ще невидану. Як великий мистець він оцінив „Исторію Руссовъ” із 
мистецького боку, справедливо назвавши Кониського „великим ма-
лярем”. Те й було його діло, а в дріб’язкові замітки про фактичні 
помилки було навіть не на місці входити йому, хоч би він і знав про 
них. Та вони й тоді були видні для спеціялістів. Адже ще два роки пе-
ред тим, виписуючи в „Запорожск-ій Старин-і” з „Исторіи Руссовъ” 

1) Грушевскій Ал. Къ судьбh „Исторіи Руссовъ”. Эпизодъ изъ украинской 
исторіографіи XIX в. (З київських „Чтеній”, XIX, вип. 2), сс. 11–13.
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різні сумнівні оповідання, називав їх д. Срезневський – „Повhстями 
Конискаго”! Ось кому першому, Срезневському, належить та честь, 
яку д. Куліш подвійно віддає д. Соловйову, кажучи, що „його за-
слуга, як критика літопису Кониського, велика, хоч досіль її не 
оцінили українці”, – й вигукуючи: „З Кониського зняли святу мантію 
історика”. Але ачейже така ж велика заслуга й д. Клеванова, що в 
одному часі з Соловйовим (1849 р.) в „Москвитянин-і” розбирав Ко-
ниського, також нестримно торгаючи „святу мантію історика”!

„Історія Кониського, написана в 60-тих роках минулого століття, 
з браку вірогідних матеріялів і з надміру будівельної сили розу-
му, це тільки нарис такої дуже бажаної для нас мистецької історії 
українського народу; він пройнятий духом життя й означує свій пред-
мет вірно тільки в загальних його обрисах і тільки в небагатьох де-
талях. У великій частині деталів підлягає він дальшому обробленню 
й переробленню. А втім деякі деталі цього нарису історії досьогодні 
не втратили своєї ціни й сьогоднішній історик не обійдеться без них, 
– як це видко з нових творів д. Костомарова, що також зайво поста-
вивсь неприхильно до Кониського. Як поет-історик, захоплюючись 
мистецько-життєвим боком історії Кониського, Маркевич зробив 
останню спробу придержатись деяких очевидних його помилок. Та 
ачейже то було ще 1840 р. А тепер – занадто вже невчасно боротись 
так гаряче против очевидних помилок в „Исторіи Руссовъ”!1).

Якщо є мова про 50 рр. XIX ст., треба ще принотувати голос 
автора „Обзора русской духовной литературы” архиєп. Філарета, ви-
даного першим виданням 1856, а другим 1863 р. Назвавши „Исторію 
Русовъ” найзнаменитшим із історичних творів Юрія Кониського, 
автор звідкись дізнався, що вона „написана на бажання цариці Ка-
терини. У цьому творі злучена поетична живість картин із критич-
ною уважністю. На початку Юрій іде за хроніками, не уважаючи 
за потрібне заперечувати загальноприйняті поняття. Одначе опісля 
видко глибоке вивчення подій і ясний виклад причин і наслідків. 
Сміливий і добросовісний у своїх указівках, він із любов’ю до 
рідного й ненавистю до фанатизму пропаґанди уноситься деколи, 
хоч рідко, за межі справедливости. Битви описує з подивугідною 
живістю. Багато картин терпінь православ’я намальовано пензлем 

1) Собраніе сочиненій М.А.Максимовича. Т. І. К. 1876, сс. 523–524.
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великого мистця. Така напр. картина кари смерти Остряниці”. Зазна-
чивши, що „Исторія Малой Россіи” була „в копіях дуже відома ама-
торам слави батьківщини” й що вона вийшла друком 1846 р., автор 
закінчував свою оцінку, написану під впливом статті Пушкіна, ось-
як: „Кониський опирав свої осуди фанатизму не тільки на думках 
віри й ході історії, але й на державних ухвалах самої Польщі”1).

Погляд Максимовича з його рецензії на „Чорну Раду” Куліша на 
„Исторію Русовъ” нічим не відбіг від думки, висловленої у статті 
„Извhстіе о лhтописи Григорія Грабянки, изданной 1854 года 
Кіевскою Временною Коммиссіей”, надрукованій у V т. „Москвитя-
нина” за 1855 р. Тут підніс Максимович в „Исторіи Русовъ” чи то в 
„історії Кониського” „вже мистецьке захоплення, що давноминуле 
життя народу деколи ставить живцем перед очима”, висловлюючи 
заразом жаль, що „в цій історії часто недостає тієї вірности й до-
кладности факту, над якими ми так б’ємось тепер, домагаючись їх 
і дошукуючись у сучасних пам’ятках, матеріялах, записках, актах. 
Одначе через цю, очевидно, важну її хибу не можна ж відкидати не-
менше важної її вартости, – не можна відкидати вже тому, що тією 
самою, можна сказати, поетичною безжурністю й недбалістю про 
прозаїчну, дріб’язкову докладність факту грішать більше або мен-
ше всі писання про Україну, навіть і ті чисто-фактичні, яким чуже 
всяке захоплення, і тому нічим уже не відкуплюють свого недбаль-
ства щодо фактів. Придивіться уважніше, – писав Максимович, – і 
ви запримітите цю хибу в різному ступні скрізь, від київського „Си-
нопсиса” до нових додатків до нього й інших сюди належних писань 
вікопомного Євгенія, від Граб’янчиного літопису до останніх писань 
останнього історика України М.А.Маркевича”2).

І рецензуючи збірку літописів Миколи Білозерського в третій 
книзі ,,Русск-ої Бесhды” за 1857 р. у статті „Извhстіе о южнорус-
скихъ лhтописяхъ, изданныхъ Николаемъ Бhлозерскимъ въ Кіевh, 
1856 г.” – писав Максимович про „Исторію Русовъ”, що як із одного 
боку „історія України, яку сто літ тому написав вікопомний Юрій Ко-
ниський, уже не вистачає нам тому, що ми вже бачимо в ній недоста-

1) Обзоръ русской духовной литературы. 1720–1858 г. Филарета... Кни-
га вторая. Изданіе второе, дополненное. Чернігів, 1863. Т. ІІ, с. 122.

2) Там само, с. 220.
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чу докладности й вірности в малюванні дуже багатьох деталів”, так 
із другого боку „вона також, як народня історична дума, повна жи-
вотворчого мистецького захоплення і сторожкого вірного розуміння 
істоти подій і значіння осіб; а в багатьох випадках вона зостається 
і єдиним джерелом історичного знання. Кониському недоставало в 
його часи ще вірогідного знання в багатьох місцях в історії; а якщо 
був би в нього весь той історичний запас, який у сьогоднішньому 
столітті мав Дмитро Миколович Бантиш-Каменський, з-під його 
руки вийшла б не така безбарва річ, як „Исторія Малой Россіи”, зо-
крема в другому, побільшеному її виданні”1).

Добрий ступінь наперед у критичному відношенні до „Исторіи 
Русовъ” зроблено в 60 рр. XIX ст. Праця того десятиліття в згада-
ному напрямку почалася заміткою Олександра Лазаревського п. з. 
„Говорилъ ли Полуботокъ Петру Великому рhчь, приводимую Ко-
нискимъ?” Автор стверджував, що „історія Кониського, як відомо, 
містить у собі немало помилок, вільних і невільних”, але уважав за 
несправедливе „обвинувачувати за це гостро знаменитого архипас-
тиря”, бо „тут винуватий більше час і почасти та гаряча любов до 
народу, яка кермувала Кониським в його праці”. Справа дослідників 
указати на ці помилки. До них належить „і той веселковий квіт, який 
він надав особі Павла Полуботка. Він приписує йому, як відомо, такі 
громадські лицарства, перед якими потомство справедливо не могло 
не схилятись. Тепер відкриті історичні факти показують, що в цьому 
випадку потомство введено в помилку. При всьому своєму розумі 
– останнього відмовити йому не можна – Полуботок цілком не по-
ступав краще від сучасного йому панства й позволяв собі на такі на-
сильства, як і останнє”. Спис його величезних багатств зберігся до на-
ших часів. Як же він змальований в „Исторіи Русовъ”? „Оповідаючи 
про ув’язнення Полуботка з товаришами в петербурзькій кріпості 
1723 р., Кониський говорить, що на таку кару засудив їх суд Таємної 
канцелярії й що, коли проголосили українцям присуд (довічне заслан-
ня й позбавлення маєтків), Полуботок сказав при цьому Петрові Ве-
ликому промову, яку опісля й наводить. (Джерелом для цілого цього 
оповідання („Исторія Русовъ”, с. 228) став очевидно усний переказ, 
через що воно й невірне.) Ця відома промова й була властивою при-

1) Там само, с. 238.
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чиною тієї авреолі, в якій ми звикли уявляти собі особу Полуботка. 
І нема нічого дивного: якщо дійсно останній сказав би її, в ній одній 
він виявив би замітний подвиг громадянина. Одначе справа стояла 
не так; цю промову склав правдоподібно сам Кониський”1). Помисл 
такої промови, вкладеної в уста Полуботка, міг зародитись – на дум-
ку автора – наслідком нерозуміння деяких сміливіших висловів у 
супліках, що подав Полуботок у Петербурзі. „Дуже можливо, – пи-
сав автор, – що недокладне розуміння цих висловів і піддало Ко-
ниському привід скласти цю замітну промову, яку треба пояснювати 
загальним звичаєм письменників того часу – при всякій відповідній 
нагоді вкладати в уста своїх героїв пишні промови. Та Кониський зле 
розумів характер Петра, допускаючи можливість, щоб він терпеливо 
вислухав такої промови”2).

У 60 рр. прийшов Максимович до думки, що автором „Исторіи 
Русовъ” не був Кониський. Таку думку висловив він в „Историче-
скихъ письмахъ о козакахъ приднhпровскихъ”, адресованих до 
М.Юзефовича. В третьому листі, надрукованому в „Кіевлянин-і” 

1) Лазаревскій Ал. Говорилъ ли Полуботокъ Петру Великому рhчь, при-
водимую Конискимъ? (Основа, 1861, кн. 8, сс. 9–10).

2) Там само, сс. 12–13. До замітки Лазаревського додала редакція приміт-
ку, де виводила, що в користолюбстві й насильствах обвинувачується не тіль-
ки Полуботок, але й багато його сучасників і це не може ще „збити думки, яку 
записав Кониський про його громадські лицарства”, як і „моральні недостачі 
Полуботка не могли б перешкодити йому сміливо висловити Петрові свою 
думку про тяжке положення батьківщини та свої особисті претенсії, якщо 
в наказного гетьмана дійсно було б прив’язання до рідного краю й сильний 
характер. Може Полуботок не сказав промови в такому вигляді, в якому це 
записано в Кониського; може Полуботок і цілком не говорив промови , але 
він балакав із Петром, але він подавав папери, в яких висловлював кривди, 
яких зазнавав український народ і старшина, що зостались вірні цареві, не 
зважаючи на приманки Мазепи та його прибічників і на чари ймення Кар-
ла. Нам невідомі ориґінальні скарги, які подав Полуботок у Петербурзі, ті 
зухвалі й сміливі запити, про які говорять літописи: може в них знайшли 
б ми ті самі вислови, які наводить Кониський, й обвинуватили б його не за 
зміст, а тільки за форму  промови, яку придумав він сам, наслідуючи давніх 
істориків. Нарешті чому не припустити б, що Полуботок недобре розумів ха-
рактер Петра та свої відносини до нього, склав  і  написав  відому промову, 
але не виголосив її? Тяжко допустити, щоб Кониський, оповідаючи про таку 
недавню, пам’ятну для всіх подію, як ув’язнення Полуботка й решти старши-
ни, видумав цілу промову, неосновану ні на чому” (Там само, с. 13).
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за 1865 р. (ч. 23), зустрічаємо такі цікаві його слова про „Исторію 
Русовъ”: „У цій знаменитій історії, дуже замітній з мистецького 
боку, українська козаччина XVII й XVIII століття змальована з тією 
ж поетично-довільною перебудовою історичної дійсности, з якою і 
Гоголь у своєму Тарасі  Бульбі й Шевченко в своїх Гайдамаках 
малювали доби, які вибрали. Усі вони три й не клопотались тим, щоб 
дізнатись про історичний факт і зберегти його вірно. Талановитий 
історик, що сховався під славним іменням Юрія Кониського, забажав 
виповнити ціле XVI століття без перерви – гетьманами”1).

Ясніше заговорив Максимович на тему авторства „Исторіи Ру-
совъ” у своєму четвертому листі, надрукованому в 24 ч. „Кіевля-
нина” за 1865 р. Запримітивши, що Костомарів закинув у другому 
томі „Богдана Хмельницк-ого” авторові „Исторіи Русовъ” „звичку 
виставляти власні гіпотези” за правду, хоч сам подав за правду одну 
з найбільших історичних гіпотез – реформи фантастичного гетьма-
на Остапа Ружинського, уважав за потрібне наперед заявити свій 
„сумнів щодо „Исторіи Руссовъ”: чи дійсно вона є твором Юрія Ко-
ниського? Чи не безвинно поневіряється його ймення за її хиби з 
фактичного боку й вихваляється за її вартості з мистецького боку, за 
які сам Пушкін назвав Кониського – великим малярем?

„Вікопомний муж був добре знайомий із старовинними актами, 
що відносяться до історії церкви в Західній Росії, й був дуже очи-
таний щодо польських історичних письменників: про це свідчить 
нам – його книга „Рrawa i wolności”, видана 1767 р. у Варшаві, та 
його невеличкий твір про унію, виданий у „Чтеніяхъ”. Та й чи міг 
Кониський без історично-фактичного запасу вступити на ту арену, 
на якій трудився з такою славою! Його історичне знання неминуче 
відізвалось би в історії, яку він написав би, якого ні була б вона 
напрямку й духа. А в „Исторіи Руссовъ” цілком не видко доброї 
знайомости ні з сучасними актами, ні з польськими істориками, ні 
з найважнішими українськими літописами: усе взято не з перших 
рук, неначе з людського поговору, й перебудовано на свій лад без збе-
реження вірности й докладности історичного факту. Не в характері 
Кониського, здається мені, – писав Максимович, – було писати таку 
історію і предкладати її депутатові Полетиці для тієї важної спра-

1) Максимовичъ М. Собраніе сочиненій, І, сс. 301–302.
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ви, для якої її потребували, й з тими архипастирськими запевнен-
нями, про які говориться в передмові невідомої нам особи. Про Ко-
ниського відоме те, що він подав короткий літописець Василеві 
Рубанові, що й надрукував його 1773 року з доповненням, яке напи-
сав О.А.Безбородько. Сумнівним видається мені й те, щоб Григорій 
Андрійович Полетика, людина позитивного розуму, знайомий із най-
кращими українськими літописами, в тому числі і з Величковим, міг 
поставити вище від них недбалу з фактичного боку „Исторію Рус-
совъ” і притримуватись її в своїх ділових довідках і писаннях, як це 
в нашому часі зробив автор „Украинскихъ мелодій” у своїй „Исторіи 
Малороссіи”1).

„Треба б довідатись про звісність „Исторіи Руссовъ” депутатові 
Полетиці та про його зносини з Кониським. Трудящий митрополит 
Євгеній не згадує про цю історію в числі творів Кониського, навіть 
і при другому виданні свого словника духовних письменників. 
Бантиш-Каменський не знав її при першому виданні своєї „Исторіи 
Малой Россіи” 1822 року. Він покористувався при другому виданні 
знаменитою „Исторіею”, коли вона вже була в ході в багатьох копіях, 
що, як „Горе отъ ума”, поширювались усе більше й більше, доки не 
надрукував її О.М.Бодянський у „Чтеніяхъ” 1846 року. Мені здається, 
що „Исторію Руссовъ” написав невідомий для нас автор, що сховав 
своє ймення під двома українськими знаменитостями, щоб сказати 
в передмові, що пройшовши через ці „отличные умы исторія” – „ка-
жется быть достовhрною”2).

В листах до Бодянського Максимович допитувався за 
ориґіналом „Исторіи Русовъ”. В листі з 12 квітня (31 берез-
ня) 1865 р. він припускав, що Бодянський вилаяв його, „за 
„Исторію Руссовъ” не Кониського”, і виправдувався бажан-

1) При згадці про „Исторію” Маркевича можна пригадати слова Мак-
симовича про нього з його другого листа в серії „Писемъ о Богданh Хмель-
ницкомъ”, надрукованого 1859 р. в київському збірнику „Украинецъ”, а 
саме: „Исторія Малороссіи” Маркевича, написана 1840 року, подає живе й 
приманливе оповідання про гетьманство Хмельницького, що нагадує деко-
ли мистецькість батька української історії Кониського; та, на жаль, новий 
історик занадто притримувався старого історика з фактичного боку й нада-
ремне старався підтримати багато його помилок” (Там само, с. 398).

2) Там само, сс. 305–306.
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ням „порушити звеличників її до розсліду перших її копій і 
відшукання ориґіналу”1). Ще 10 січня 1871 р. (29 грудня 1870 р.) 
питав Максимович Бодянського, „чи можна довідатися, де той 
примірник „Исторіи Руссовъ”, який у двадцятих роках одержав 
Бантиш-Каменський від Степана Ширая й від якого почалася 
звісність цієї замітної „Исторіи” в книжному світі. Мої розмови 
з Судієнком і наміри дістатись до листування лубенського депу-
тата Полетики, – писав Максимович, – не послужили справі й 
питанню; а незвичайно було б для мене цікаво довідатись імення 
високоталановитого аноніма, що склав це фактично невірне, але 
високомистецьке підмалювання історії України. А що написав її 
не Юрій Кониський, а інша особа, трохи не в першій половині 
19-го століття ще жива, – про те я такий переконаний, що й 
проти ваших заперечень готов видержати диспут чого доброго 
хоч і на степень доктора, який зрештою „на Моховой дается и 
карпушкамъ-воронамъ отъ Соловьевъ-щекотущихъ”2).

Лишаю навмисне останні слова неперекладеними, щоб виразніше 
вийшов натяк Максимовича на Генадія Карпова, що 1870 р. видав у 
Москві свій „Критическій обзоръ разработки главныхъ русскихъ ис-
точниковъ, до исторіи Малороссіи относящихся, за время: 8-е генва-
ря 1654 – 30-е мая 1672 года”. На 179 сторінок тексту свого „Обзора” 
присвятив Карпов аж 83 (41–123) сторінок ,,Исторіи Русовъ”. Автор 
зайнявся нею не тільки тому, що „Исторія Малороссіи”, твір Мар-
кевича, це тільки виклад і пояснення цього літопису з незначними 
доповненнями з інших джерел, але й з уваги на те, як ставились і 

1) Титовъ А.А. Матеріалы (Чтенія, 1887, І, с. 170).
2) Там само, с. 177. На допитування Максимовича вплинув без сумніву 

й лист Михайла Поґодіна до нього з 23 (11) листопада 1869 р., де між іншим 
стоїть: „Чи є звістка про ориґінал Кониського? Чи хто не виправив його мови? 
Невже належить йому чиста й правильна справжня мова його літопису? Чи 
не робив він сам деяких вставок, напр. приписуючи ханові (с. 134) такі слова, 
яких той, здається, не міг говорити? Чи нема тут його патріотичного мудруван-
ня? Чи добре видання Бодянського?.. Кониський вкладає в уста козаків різні 
заперечення, – чи належать вони тим особам, яким приписуються, чи йому?” 
(Пономаревъ С.И. Письма М.П.Погодина къ М.А.Максимовичу. Сборникъ 
Отдhленія Русскаго Языка и Словесности Императорской Академіи Наукъ. 
Т. XXXI. Спб. 1883, с. 107).
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ставляться до неї”1), тим більше, що видання „Исторіи Русовъ” дало 
можливість „бачити, що це за історія”2).

Підкресливши, що літописи й записки політичних діячів і 
сучасників можуть як джерела історії відіграти тільки другоряд-
ну ролю при існуванні державних архівів, автор писав: „Одначе в 
формі літописів, що складаються далеко пізніше від подій, опису-
ваних у них і часто за іншими літописами, записками, переказами 
й офіціяльними документами, – може бути написаний твір, що має 
цілком іншу мету, як зберегти звістки, що цікавили його автора, – 
може бути написаний політичний памфлет. Ціль такого твору: на-
вмисне дати особливе пояснення подіям; замовчати про ті з них, що 
не подобаються авторові, або оповісти їх не так, як вони відбулись 
у дійсності, й нарешті навіть скласти небувалі факти, що потвер-
джують думку памфлетиста. Не маючи на меті оповідати вірогідно, 
автори таких літописів звичайно тому роблять помилки й там, де 
нема ніякої користи помилятися: напр. бажаючи переконати чита-
ча, що така армія побідила, а тим часом у дійсності її побідили, – 
з цією ціллю ставиться навмисне не справжнє число військ в обох 
арміях і нароком не той день і навіть рік битви тощо. Одна брех-
ня тягне звичайно за собою іншу. Автори таких творів дуже мало 
дбають про збирання солідних історичних джерел для своєї праці, 
але рівночасно для доказу вірогідности всього, що вони розповіли, 
підбирають на свою оборону найбільше громоносні авторитети; так 
указують на участь у складенні подібного твору самих історичних 
осіб, у ньому описаних. Основна прикмета таких літописів це по-
перше: зверхній лібералізм, проповіді гуманних ідей, обвинувачен-
ня неприємних авторові осіб і народів у деспотизмі, неосвіченості, 
варварстві, схильності до підступу, лякливости, дурноти, – а тим, 
яких автор бере під свій захист, приписуються всі протилежні цим 
приємні прикмети. Друга відзнака: багатство анекдотів у них; 
прості, звичайні події прикрашуються фантазією. Необхідний для 
усього того талант не завжди єсть в авторів фалшивих літописів так, 
що поезія їх оповідань і ліберальні проповіді видаються людині з 

1) Карповъ Г. Критическій обзоръ разработки главныхъ русскихъ источ-
никовъ, до исторіи Малороссіи относящихся. М. 1870, с. 42.

2) Там само, с. 43.
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серйозним поглядом непристойними вже тому, що вони надмірно 
штучні, одначе для неосвіченої маси вони доступніші ніж поважні 
досліди. До числа таких літописів належить „Исторія Русовъ”, яку 
до цього написала людина без таланту, цілком не ліберальна, але 
над міру роздразнена. Наслідком незнання автора „Исторія Русовъ” 
може між фалшивими творами зайняти найгірше місце. А користу-
валась вона так довго незаслуженим авторитетом, правдоподібно, як 
із спочування суспільства для неґативного напрямку, так із друго-
го боку з крайнього незнання тих, серед яких випустили подібний 
памфлет”1).

Обговорюючи передмову до „Исторіи Русовъ”, Карпов 
підкреслив, що воно „дивно, що це за науковий доказ вірогідности 
документу й усього, що він подає, – „архиєрейське слово” Юрія 
Кониського. Сильніші авторитети ніж вимога Маркевича й автора 
передмови до „Исторіи Русовъ” говорять, що взагалі не треба вірити 
й словам янголів, а не то що якійсь праці, що буцім то вийшла з-під 
архиєрейського пера, – якщо в них запримітиш суперечність із прав-
дою”. А втім Полетика ніяким словом не може „запевнити нас, що 
архиєпископ Юрій Кониський саме передав йому якийсь літопис і 
божився при цьому архиєрейством”2). Переходячи до самого тек-
сту твору, Карпов підносив, що по його виданні почулись голоси 
щодо невірогідности поданих в „Исторіи Русовъ” звісток (Соловйов, 
Максимович), та не зважаючи на це, „вона все таки зараховувалась 
до джерел історії”. У новішого історика України М.Костомарова в 
другому виданні його „Богдана Хмельницкаго” „Исторія Русовъ” 
віднесена до джерел, але „малопевних, які тільки тоді можна прий-
мати, коли вони згідні з іншими певнішими”. А в третьому виданні 

1) Там само, сс. 44–45.
2) Там само, сс. 47–48. З приводу слів Максимовича, що автор „Исто-

ріи Русовъ” скрився за йменнями двох знаменитостей, Юрія Кониського та 
Григорія Полетики, писав Карпов ось що: „Історикові, а тим більше талано-
витому, нема чого ховатися за чужі славні ймення і нам здається, що якщо 
поглянути на „Исторію Русовъ” не як на історію, а як на твір цілком іншого 
роду, стане ясно, чому її авторові потрібні були „славні ймення”, та й сама 
його талановитість і здібність осягати становище „великого маляра” пропа-
дуть; відкриється з одного боку – грубе ошуканство, а з другого – захоплення 
(а при нагоді й незнання) й недостатня увага штукаря до справи” (Там само, 
с. 50).
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„Богдана Хмельницкаго” (нинішнього 1878 року) „Исторія Русовъ” у 
реєстрі джерел цілком не згадується й тільки в тексті зустрічаються 
відсилки до неї. Одначе... і для третього видання „Богдана Хмель-
ницкаго” зосталась „Исторія Русовъ” тим самим, чим була й для 
другого”1). Далі закинув Карпов Костомарову, що „Исторію Русовъ” 
заступив йому інший літопис п. з. „Исторія о презhльной брани Бог-
дана Хмельницкаго”, певне копія літопису, приписуваного Григорієві 
Граб’янці, й „не покликуючись часто на „Исторію Русовъ”, видає її 
на розшарпання, а рівночасно скромно робить виписки, очевидно, з 
двійника „Исторіи Русовъ”2).

Слова Карпова про приписаний Граб’янці літопис як двійник 
„Исторіи Русовъ” важні тим, що в них маємо вказівку на одно з її 
джерел. Про це ж говорить Карпов і в дальшому тексті своєї праці 
таке: „Порівнюючи цей літопис Граб’янки з відомим твором Конись-
кого, ми бачимо, що він у числі багатьох інших матеріялів служив 
джерелом для його „Исторіи Русовъ”, яку в недавньому часі деякі з 
наших новіших письменників запідозрили тільки на тій підставі, що 
зустріли в ній факти, яких або зовсім вони не знайшли або ж знайш-
ли в іншому вигляді в літописі Величка й Самовидця, не звернув-
ши уваги наче, що Кониський міг користуватись і дійсно користу-
вавсь матеріялами, невідомими ні тому, ні іншому. Про це почасти 
переконує нас літопис Граб’янки”3). З поданої далі характеристики 
приписуваного Граб’янці літопису цікаве зауваження Карпова, що 
автор останнього оповідає „без усякої ворожнечі до Великої Росії, а 
навпаки видно постійну вдячність для одновірних і одноплемінних 
оборонців, чого ми в „Исторіи Русовъ” не зустрінемо”4). Словом, 
„літопис Граб’янки мабуть служив джерелом при писанні „Исторіи 
Русовъ”, але це цілком не є доказом важности останньої. Попер-
ше, ми не знаємо, якою копією його користувавсь автор „Исторіи 
Русовъ” через те, бо й ми сами маємо думати про неї на підставі 
тієї, яку надрукували її видавці. Подруге, користуватись узагалі 
таким дражливим (якщо можна так висловитись) джерелом треба 

1) Там само, сс. 49–50.
2) Там само, с. 51.
3) Там само, сс. 53–54.
4) Там само, с. 56.
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обережно; а якщо автор „Исторіи Русовъ” прикрашені фантазією й 
літературно оповідання літопису ще перекрутив, його утвір дістає 
тільки більший привілей на підробленість і фалшивість. В міру того, 
як оповідання літопису Граб’янки віддаляється від Богдана Хмель-
ницького до XVIII століття, ми зустрічаємо в ньому все більше й 
більше фактичних помилок; події різних часів часто переплутані; 
одначе ясно, що це зроблено ненароком. Та в усякому випадку, не 
зважаючи на ці помилки літопису Граб’янки, в „Исторіи Русовъ”, ми 
знайдемо такі видумані факти, такі фалшивості, що їх джерел певне 
ніде не відшукаємо1).

На думку Карпова справа досліду джерел „Исторіи Русовъ” не 
легка. „Узагалі ж, – писав він, – якими джерелами користувавсь автор 
„Исторіи Русовъ”, про це незвичайно тяжко говорити саме тому, що 
він ними користувався дуже ориґінальним способом”. Автор поста-
вив собі метою тільки показати, як автор „Исторіи Русовъ” користав 
із своїх джерел. Пригадавши слова Бодянського про т. зв. Літопис 
Самовидця як джерело „Исторіи Русовъ”, автор стверджував, що 
„звістка, яку позитивно можна признати такою, що її запозичив автор 
„Исторіи Русовъ” із літопису Самовидця, це оповідання про смерть 
і похорон Івана Золотаренка”'. Порівнявши запозичене з ориґіналом, 
Карпов дійшов до висновку, що „в цьому оповіданні „Исторіи Ру-
совъ” можемо бачити поперше те, що автор признається, що йому 
були відомі ще якісь польські літописці; а подруге: оповідання Са-
мовидця в „Исторіи Русовъ” – із доповненнями: єзуїтів, органістів, 
дзвіниці, зачарованої кулі, посвяченої чаші, срібла, латинських літер, 
грому, блискавиці, чортів і нарешті цілого пекла – таке оповідання 
тратить поневолі всяку можливість вірити хоча б чомунебудь у 
ньому”2).

Порівнявши ще переказ літопису Величка про причину відходу 
Юрія Хмельницького від Московщини з тим, що про це оповів ав-
тор „Исторіи Русовъ”, Карпов виводив, що „ці два порівняння місць 
„Исторіи Русовъ” із іншими літописами можуть уже показати, з яким 
джерелом маємо діло. Та „Исторію Русовъ” усе таки треба признати 
як джерело історії, одначе тільки неґативне; себто подане в ній треба 

1) Там само, сс. 56–57.
2) Там само, сс. 57–60.
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розуміти у відворотному змислі до того, що було в дійсності”1). І так 
Карпов навів за „Исторіею Русовъ” (с. 117) грамоту, що буцім то при-
везли Богданові Хмельницькому посли царя Олексія Михайловича 
боярин Василь Васильович Бутурлін із товаришами, „щоб показати 
зразок не тільки недоладности змісту, але й самого стилю грамоти. 
Такої офіціяльної мови й таких висловів, щоб вони існували в Росії в 
XVII ст., крім автора „Исторіи Русовъ” ніхто не знає”2). Правда, не в 
одній „Исторіи Русовъ” можемо зустрінути цілі грамоти й офіціяльні 
документи, в існуванні яких маємо повне право сумніватися, як напр. 
кореспонденція запорожців із гетьманами в літописі Величка, „одна-
че різниця літопису Величка від „Исторіи Русовъ” лежить у тому, 
що в першому ми зустрічаємо велику силу документів, вірогідність 
яких нам відома; подаються вони в цілості, як в ориґіналі, або автор 
літопису переповідає їх своєю ориґінальною мовою, але не нарушу-
ючи суті. У деяких місцях ми знаходимо фантазії автора, але в основі 
таких оповідань завжди лежить дійсність або сучасний переказ, яких 
він ніколи не перекручує і не перехилює в якийбудь бік... Нічого 
подібного не можна сказати про „Исторію Русовъ”: у ній не тільки 
не зустрічаємо ориґінальних текстів документів або переповіді їх 
мовою літопису; а навпаки, дійсність завжди перекручена й фалшиві 
документи підроблені та при цьому часто й не до того місця, куди 
можна б їх до речі приставити. Нарешті її недоладність, фалші й ціль 
над міру різко кидаються в очі3).

Далі Карпов виказував, як „Исторія Русовъ” про події 
переяславської ради оповідає інакше, як було в дійсності. Не було 
послів у Чигирині. Промова Богдана Хмельницького була цілком 
іншого змісту, як в „Исторіи Русовъ”. Не було промов козаків про 
піддачу туркам тощо. Щодо статті про шляхту в „Исторіи Ру-
совъ” Карпов стверджував, що „в затверджених статтях Богдана 
Хмельницького навіть слово „шляхта” не згадується”4). „Чи були 
в Україні за Богдана Хмельницького архів українського трибуна-
лу й національний присяжний архівар, – цього ми з ніяких інших 

1) Там само, с. 62.
2) Там само, с. 64.
3) Там само, с. 65.
4) Там само, с. 72.
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документів крім „Исторіи Русовъ” не знаємо”1). „Щодо якогонебудь 
зрівняння прав українських станів із великоруськими ми не знахо-
димо навіть ніякого натяку ні в статтях послів, ні в царських ука-
зах на них, ні в грамотах надань; а навпаки, якщо зустрічаємо що, 
швидше щось цілком протилежне, – а саме змагання збоку українців 
відчужитися від великоросів”2). Подібно навів автор „Исторіи Ру-
совъ” і грамоту, що буцім то дав цар Олексій Михайлович козакам за 
здобуття Смоленська 1655 р. (с. 125). Полишаючи на боці вже те, що 
Смоленськ здобуто 1654 р. й що в часі його здобуття козаки були під 
Старим Биховом, писав Карпов про грамоту, що „нічого говорити, 
що в подібній формі в нас в XVII ст. не писалися грамоти надань”3). 
А „підроблення „Исторіи Русовъ” про вивищення козацької стар-
шини в дворяни (виключаючи, очевидно, часи Брюховецького) 
цікаве особливо такою недоладністю: в Україні, де вибивали панів, 
зустрічається така схильність виводити своїх героїв у бояри й дворя-
ни, і виводити їх при помочі чужої влади”4).

Як оповідання „Исторіи Русовъ” про воєнну акцію Золотарен-
ка й самого Хмельницького „переповнені фактичними помилками 
на кожному слові”, так оповідання „Исторіи Русовъ” про побачен-
ня Богдана Хмельницького з кримським ханом 1656 р. цікаве тим, 
що „такого побачення гетьмана з ханом згідно з офіціяльними доку-
ментами, що вповні до нас дійшли, ми не знаємо”5). Далі віднайшов 
Карпов „в автора „Исторіи Русовъ” замітну манеру: всюди видко 
схильність вкладати в уста відомих лиходіїв (злодhевъ) (а втім та-
кими він вам їх не малює), напр. кримського хана, Виговського й 
тому подібних панів, думки, що мали належати особам, уважаним 
за героїв. Вкладаються ці думки в уста лиходіїв так, що герої не 
відповідають на них і неначе згідні зо сказаним”6). Кримський хан 
докоряє в „Исторіи Русовъ” гетьманові, що він уважає москалів за 
єдиновірців із українцями та вказує на розкол у московській церкві. 
Виговський оповідає Богдановому синові таємні думки батька в 

1) Там само, с. 73.
2) Там само, с. 74.
3) Там само, с. 79.
4) Там само, с. 86.
5) Там само, с. 92.
6) Там само.
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такій формі: пок. гетьман думав злучитися з Польщею, та йому пере-
шкодили в тому одні забобонні дідугани, що воліли Московщину як 
поляків і турків єдино задля єдиновірства, не зважаючи на те, що 
в ній стільки вір, скільки в нас повітів. З цілої низки таких звісток 
„показується, що й Богдан Хмельницький помер із горя, із свідомости 
своєї глибокої помилки, що злучився з Великоросією. У підборі та-
ких фактів автор „Исторіи Русовъ”, як видко, запалювавсь і, забув-
шися, зробив кримського хана не тільки християнським богословом, 
істориком, але ще приневолив його в XVII ст. говорити так, як можна 
б було сказати тільки в XVIII; – хронологія не заваджає”1).

Показавши, які були від часу злуки України з Московщиною 
відносини Богдана Хмельницького до татарів і якими змалював їх ав-
тор „Исторіи Русовъ”, далі союз гетьмана з шведським королем Кар-
лом X, відносини Хмельницького до австрійського дому й останні 
дні його життя, Карпов стверджував, що у вірогідних документах 
знаходиться „все протилежне”2) тому, що „Исторія Русовъ” оповідає 
про часи Виговського, й що „якщо ми досіль зустрічали в „Исторіи 
Русовъ” крім сутнього пояснення подій іще їх незнання й плутаницю, 
у викладі історії гетьманства Юрія Хмельницького й дальшого часу 
за ним плутаниця фактів доходить до ледве можливої крайности”3). 
З приводу зносин Юрія Хмельницького з царем навів автор із 
„Исторіи Русовъ” царську відповідь як дуже ориґінальну щодо 
мови. А зацитувавши ще два зразки такої мови, а саме донесення 
польських послів із Варшави цареві й подібне донесення думних 
дяків із рекомендацією Брюховецького цареві, Карпов висновував 
із подібної офіціяльної мови для „русскихъ” XVII ст. про автора 
„Исторіи Русовъ”, що „він був із одного боку крайній неук, а з 
другого дивно нахабний, але цілком не бистроумний”4). Далі Карпов 
підносив, що „всі дати подій і самі події (мова про часи батька й сина 
Хмельницьких) оповідаються невірно” в „Исторіи Русовъ”, і з приводу 
того спостереження зродилась у нього ось-яка рефлексія: „Про 
звістки „Исторіи Русовъ”, здається, можна зробити такий висновок: 

1) Там само, с. 93.
2) Там само, с. 110.
3) Там само, с. 112.
4) Там само, с. 116.
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якщо джерела для історії України нараз усі щезли б і зосталася б лиш 
одна „Исторія Русовъ”, поглянувши на цю „Исторію”, можна б легко 
прийти до висновку, що все, про що він оповів у ній, це якась дивна 
повість про події, що ледве чи коли й відбулись на світі”1).

Прощаючись із „Исторіею Русовъ”, Карпов іще раз указував 
„із одного боку – на дуже замітне незнання подій в її автора, а з 
другого – на його схильність постійно оповідати недоладності, 
одначе з деяким непристойним відтінком”2). А пригадавши справи 
Дем’яна Многогрішного й Павла Полуботка в „Исторіи Русовъ” і 
історичній дійсності, Карпов писав: „Ось герої „Исторіи Русовъ”. 
Уважаючи за достаточне все, що я вище сказав про цей памфлет, 
ми перериваємо його розбір. Та нас можуть спитати: хто ж написав 
подібну „Исторію”? На це відповідаємо: що не знаємо, й до цього 
ще додамо, якщо говорять: не треба сумніватись у вірогідності того, 
що вона подає, тому що архиєпископ Юрій Кониський запевнював 
своїм архипастирським словом, що все написане в ній вірне, – у 
протилежність цьому скажемо: сумніваємось, щоб написав її право-
славний архиєрей. Дивні в доглядача моральности, в проповідника 
християнської любови з одного боку злоба й ненависть, а з другого 
спочування до чесних турків і слова, хоч вкладені в уста інших, та 
все ж православних людей: „что Христіанскія клятвы и самыя при-
сяги – есть одна маска, подъ которою скрываются коварства, пре-
дательства и всhхъ родовъ неправды”. – О.М.Бодянський говорить, 
що він видав „Исторію Русовъ” із кількох копій, узявши в основу ви-
дання найкращу. Значить, не з власного рукопису Юрія Кониського, 
себто з того, який він „наново переглянув і поправив”. Та Юрій Ко-
ниський жив менше ніж сто років тому, його рука добре відома; тому, 
заки приписувать йому написання якогось літопису, не зашкодило б 
відшукати той його рукопис, що він сам писав, а в противному разі 
на нього, як і на всякого, можна здумати, що кому подобається”3).

По написанні своїх критичних слів про „Исторію Русовъ” 
зустрів Карпов ще дві думки про неї, а саме в статті І.Прижова 
„Малороссія (Южная Русь) въ исторіи ея литературы съ XI по XVIII 

1) Там само, с. 117.
2) Там само.
3) Там само, сс. 120–121.
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вhкъ”, надрукованій у воронізьких „Филологическихъ Запискахъ” за 
1869 р. і відбиткою, і в рецензії Михайла Драгоманова на неї у червневій 
книзі „Вhстника Европы” за 1870 р. Прижов поставив Юрія Конись-
кого побіч Якова Марковича як історика, що „провівши все життя в 
боротьбі з католиками й уніятами за права й вільності руського наро-
ду”, „працює тим часом над історією свого народу”, пише „Исторію Ру-
совъ”. Свідоцтвом передмови до неї він збивав сумнів Максимовича в 
авторство Кониського й писав: „Одначе свідоцтво самого Кониського... 
його мистецька мова, що повторюється і в інших писаннях, його благо-
родний характер, – усе це не лишає найменшого сумніву, що „Исторія 
Русовъ” належить Кониському. Як громадянин своєї землі, що щиро 
любив її, повторює Кониський місцями клясичних у собі істориків, що 
вкладали в уста своїх героїв промови, яких вони не говорили, але могли 
сказати, і не зважаючи на цю захоплену любов до своїх героїв, він пише 
дійсну історію, яку дійсно пережив український нарід. Безсмертну пра-
цю Кониського видав Бодянський”1). Як вірно запримітив Карпов, При-
жов поставився до „Исторіи Русовъ” так, як колись Маркевич, що бодай 
„не нагороджував „Исторіи Русовъ” безсмертністю”2).

У своїй статті Драгоманів підніс, що Прижов даремне перечив 
думці Максимовича про авторство „Исторіи Русовъ” не Кониського, бо 
„її помилки й протирічності з іншими писаннями, що без сумніву на-
лежать Кониському, занадто очевидні; при тому ж сам Кониський не 
говорить, що він писав „Исторію Руссовъ”. На цей твір треба дивитись 
як на памфлет у користь прав і вільностей русів, себто українців, пам-
флет, місцями незвичайно ущипливий і навіть мистецький (напр. там, 
де він малює насильства, яких допускаються москалі, згідно з слова-
ми яких „куры, гуси, дhвки, молодицы, – все наше, по праву воина и 
по приказу его благородія”), а не як зовнішньо-фактичну історію, тоді 
він становитиме незамінну пам’ятку стану освіти й політичних ідей 
України в половині XVIII ст. Та, на жаль, з цього становища ніхто 
досіль не розглянув „Исторіи Руссовъ”. Нам видавалось би, що тепер, 
коли друкуються промови й записки українських депутатів до Комісії 
1767 р., в якій вони боронили рівноправности станів і свободи селян, 

1) Прыжовъ И. Малороссія (Южная Русь) въ исторіи ея литературы съ 
XI по XVIII вhкъ. Вороніж, 1869, сс. 36–37.

2) Карповъ Г. Критическій обзоръ, с. 122.
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настав час оцінки й „Исторіи Руссовъ”, що передав Кониський роменсь-
кому депутатові Полетиці – як підручник історії його батьківщини, 
необхідний для довідок членові Комісії для укладу законів”1). Як вихо-
дить із останнього речення, також Драгоманів узяв тут за правду слова 
передмови „Исторіи Русовъ”, що її передав Кониський Полетиці.

Ширше заговорив Драгоманів на тему „Исторіи Русовъ” у статті 
п. з. „Въ защиту неизвhстнаго покойника автора „Исторіи Русовъ 
или Малой Россіи”, надрукованій у ч. 128 петербурзького часопису 
„Порядокъ” із 1881 р. Статтю Драгоманова викликала стаття Ми-
коли Костомарова п. з. „Изъ поhздки въ Батуринъ въ 1878 году” в 
ч. 97 „Порядка”. В Батурині познайомивсь Костомарів із місцевим 
дідичем Великданом, „великим українським патріотом” із тих 
українських панів, „місцевий патріотизм яких склався за „Исторіею 
Русовъ”, неправильно приписуваною архиєпископові Конисько-
му”. Костомарів писав, що „згідно з поглядами панів, що вихову-
вались на Кониському, увесь козацький лад був ідеально добрий, 
а всяке лихо походило від московських підступів, несправедливо-
сти й суворости урядових великоруських лих. Погляди, що навіяла 
псевдоісторія Кониського, досіль іще мають силу в української 
шляхти, і забобони, що вона посіяла, зросли так, що досіль усі 
сумлінніші досліди й видання актів, що довгий час зоставались 
нікому невідомими, не можуть іще розсіяти раз присвоєних поми-
лок: актів і дослідів не читають, а Кониському вірять”. Навівши ци-
тату з Пушкінової статті, Костомарів виводив, що „Пушкін поми-
лився, повіривши враз із іншими свого часу, що „Исторію Русовъ” 
написав знаменитий білоруський архиєпископ, але він зрозумів і 
справедливо вгадав, що написав її дворянин: дійсно, цю історію 
написав хтось із новоспечених за Катерини II українських дворян, 
що присвоїли собі великоруські панські погляди та приклали їх 
довільно до старовини своєї батьківщини. Добр. Великдан пока-
зав себе останнім – дай, Боже, щоб останнім – із могіканів цього 
українського дворянського напрямку”2).

1) Т-овъ П. Малороссія въ ея словесности (Вhстникъ Европы, 1870, 
т. III, сс. 777–778).

2) Костомаровъ Н. Изъ поhздки въ Батуринъ въ 1878 году (Порядокъ, 
1881, ч. 97). Ще 1856 р., друкуючи в „Отечественныхъ Запискахъ” свою пра-
цю „Борьба украинскихъ козаковъ съ Польшею”, щодо „Исторіи Русовъ” 
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Навівши те, що писав у справі „Исторіи Русовъ” Костомарів, по-
кликуючися при цьому на Пушкіна, Драгоманів стверджував таке: 
„Справа в тому, що „Исторія Русовъ”, написана з гарячою любов’ю 
до України й у великоавтономічному та ліберальному дусі, й при 
цьому дуже талановито, – викликувала в свій час, у 20–40 роках, 
сильний вплив на публіку й на вчених, що писали про історію 
України, – одначе нарешті вчені запримітили масу недокладностей 
у ній, признали її фальсифікатом і почали говорити про неї з погор-
дою і навіть із деякою досадою. Та, здається, час би вже з повним 
спокоєм поставитися до цієї в усякому разі замітної літературної 
пам’ятки й, вказавши її фактичні невірності, означити докладно її 
джерела (якими служили все таки старовинні хроніки, а також і на-
родня словесність), при чому без сумніву осягнеться деяка скількість 
і вірних звісток, особливо щодо XVIII ст., – а головно оцінити дух 
і громадське значіння „Исторіи Русовъ” не як наукового твору, але 
як політичного трактату”. Тим часом те, що сказав Костомарів про 
„Исторію Русовъ”, і не містить у собі „необхідної безпристрасної 
оцінки” „Исторіи Русовъ” і дає „нецілком правильне поняття про 
духа цієї пам’ятки”. Костомарів побачив великоруські панські по-
гляди в ній, а Драгоманів не міг зовсім збагнути, яким робом „мож-
на добачити подібні погляди” напр. у таких словах Богуна: „въ 
народh Московскомъ владычествуетъ самое неключимое рабство 
и невольничество въ высочайшей степени, и... у нихъ, кромh Бо-
Костомарів сподівався „у швидкому часі дати докази, чому історична крити-
ка не дозволяє користуватись цим автором” (кн. IX, с. 211). Своєї обіцянки не 
виповнив Костомарів, бодай досіль нічого не надруковано в цьому напрямку. 
На тему рукописних важких арґументів у Костомарова, що „Исторію Русовъ” 
підроблено, написав Петро Бартенєв, редактор „Русскаго Архива”, в приписці 
до статті Олександра Корсуна про Костомарова ось що: „Читачі знають, що 
досліди покійного Г.Ф.Карпова незбито доказали підробленість знаменитої, 
приписаної Юрієві Кониському „Исторіи Руссовъ”. М.І.Костомарів, недо-
вго перед своєю смертю, говорив нам. що знайшлись рукописні, ще важкіші 
ніж у Карпова, докази цієї підроблености; хто саме зладив цей фальсифікат, 
що мав не тільки історіографічне, але й політичне значіння, зостається 
невідомим. Очевидно, тут працювала безпосередньо або посередньо польсь-
ка рука. Як було довідатись про це Й.М.Бодянському, що так гордивсь тим, 
що „Исторію Руссовъ” надрукував у „Чтеніяхъ” без єдиного цензурного про-
пуску? Фальсифікат був незвичайно майстерний” (Русскій Архивъ, Москва, 
1890, кн. 3, с. 200).
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жьяго, да Царскаго, ничего собственнаго нhтъ и быть не можетъ, 
и человhки, по ихъ мыслямъ, произведены въ свhтъ, будто, для 
того, чтобы въ немъ не имhть ничего, а только рабствовать. Са-
мые вельможи и бояре Московскіе титулуются обыкновенно ра-
бами Царскими, и въ прозьбахъ своихъ всегда пишутъ они, что 
бьютъ ему челомъ; касательно жъ посполитаго народа, то всh они 
почитаются крhпостными, какъ бы не отъ одного народа произ-
шедшими, а накупленными изъ плhнниковъ и невольниковъ, и сіи 
крhпостные или, по ихъ названію, крестьяне обоего пола, то есть, 
мужчины и женщины съ дhтьми ихъ, по недовhдомымъ въ мірh 
правамъ и присвоеніямъ, продаются на торжищахъ и въ жилищахъ 
отъ владhльцовъ и хозяевъ своихъ на ряду скота, а не рhдко и на 
собакъ промhниваются, и продаваемые повинны при томъ быть 
еще нарочито веселыми и отзываться о своемъ голосh, добротh и 
знаніи какого ни есть ремесла, чтобы по тому скорhе ихъ купили и 
дороже заплатили” (с. 98). Тут і вказав Драгоманів, що в подібному 
дусі висловивсь автор „Исторіи Русовъ” іще декілька разів (напр. 
сс. 98, 118 й ін.).

На доказ, як мало цінив автор „Исторіи Русовъ” панські права, 
вказував Драгоманів на ті слова, якими він супроводить статтю до-
говору Хмельницького з Москвою; згідно з цією статтею зберігалися 
шляхетські права за тими з православної шляхти, що пристали до 
козацького повстання проти Польщі. „Но статья сія, – читаємо в 
„Исторіи Русовъ”, – была впослhдствіи громовымъ ударомъ для 
правительства и горчайшею пилюлею для тhхъ, кои ее допусти-
ли и въ протекцію свою такихъ зловредныхъ людей приняли. Они 
поблагодарили и воздали имъ точно такъ, какъ древнія племена 
Хананейскія и Аморейскія воздали племенамъ Израильскимъ за то 
снисхожденіе, что сіи ихъ не истребили, а сжалившись, вмhстили 
при себh. Шляхетство оное, бывъ всегда въ первhйшихъ чинахъ и 
должностяхъ по Малороссіи и въ ея войскахъ, подводило подъ пра-
вительство ея многія мины происками своими, контактами и откры-
тыми измhнами, замышленными въ пользу Польши, а народу дало 
испить самую горькую чашу предательствами и введеніемъ ихъ въ 
подозрhніе, недовhрчивость и въ самыя тиранскія за то мученія, 
правительствомъ верховнымъ по неосмотрительности надъ нимъ 
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произведенныя, ибо всhмъ замhшательствамъ, нестроеніямъ и 
побоищамъ въ Малоросіи, послh Хмельницкаго происходившимъ, 
они-то были причиною, и сколько ихъ ни скрыты сhти и коварства 
отъ народа, но онъ узналъ виновныхъ, нhсколькихъ истребилъ...” 
(с. 120).

Наведеними цитатами з „Исторіи Русовъ” бажав Драгоманів 
показати, яка несправедлива була й інша думка, що висловили 
деякі українські історики (напр. і Куліш), що „буцім то автор 
„Исторіи Русовъ” був прихильник шляхетсько-сепаратистичного 
змагання”. Драгоманів припускав, що він був „предтеча 
саме тієї теорії, науковим виразником якої став опісля й сам 
д. Костомарів”.

Свої слова про автора „Исторіи Русовъ” як „гарячого 
українського патріота” мотивував Драгоманів цитатою з „Исторіи 
Русовъ”, де „найхарактеристичніше виливається його патріотизм”. 
Оповівши, якими родами смерти карав Петро Великий у Лебедині, 
автор „Исторіи Русовъ” додав до свого оповідання таку рефлексію: 
„Остается теперь размыслить и посудить, что, ежели по словамъ 
самаго Спасителя, въ Евангеліи описаннымъ, которыя суть не-
преложны и не мимо идутъ, ежели „всякая кровь, проливаемая на 
земли, взыщется отъ рода сего”, то какое взысканіе предлежитъ за 
кровь народа Рускаго, пролитую отъ крове Гетмана Наливайка до 
сего дне, и пролитую великими потоками за то единственно, что 
искалъ онъ свободы, или лучшей жизни въ собственной землh сво-
ей и имhлъ о томъ замыслы, всему человhчеству свойственные?” 
(с. 213). І „якщо автор „Исторіи Русовъ”, – писав Драгоманів, – не 
любив московських порядків, то цілком не як вузький український 
націоналіст, а як оборонець прав людини (пор. промову, що він 
вкладає в уста Павла Полуботка перед Петром І на сс. 229–230) 
і привичок новішої европейської культури – й замітна річ, що 
його виявлення московських порядків випере-джують саме ті, 
які висловлювали великоруські ж „ліберали” й „западники”. Так, 
він енерґійно протестує проти кріпацького права, – проти деспо-
тизму урядовців, що ставлять себе вище законів (сс. 165, 220, 
229 й ін.), проти насильств військ (сс. 242 й ін.), проти релігійної 
дріб’язковости й нетолеранції, яку видко як у розкольників, так і в 
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православних (сс. 99, 134–135), проти національної виключности й 
нічим неоправданої погорди до чужинців, у тому числі й українців 
(сс. 145, 204, 209)”.

Ствердивши, що „д. Костомарів уповні компетентний свідок, 
коли він говорить, що „Исторія Русовъ” була досить поширена се-
ред дворянства на лівому березі Дніпра”, й покликавшись іще на 
свідоцтво Коля з часу його мандрівки по Україні, Драгоманів писав: 
„Розуміється, дуже жаль, якщо хтонебудь і досіль спускається на 
цю книгу як на науковий авторитет. Одначе вона без сумніву мала 
в давньому часі культурний вплив на читачів. Не мають рації ті, які 
кажуть, що українське дворянство виносило з неї те козакофільське 
плянтаторство, яке так ущипливо висміяв Шевченко в одному з 
своїх віршів „І досі нудно, як згадаю” тощо. Ні, таке козакофільство 
мало інші джерела. „Исторія Русовъ” була саме однією з небага-
тьох у своєму часі книг, що нагадували українському дворянству 
не тільки про батьківщину, але й про суспільні, а не самі станові 
інтереси та якнайенерґійніше протестували проти продажі лю-
дей „як худоби”. „Исторія Русовъ” була безпосереднім предтечею 
„Кобзаря” Шевченка, на якого самого вона, очевидно, мала силь-
ний вплив. І якщо, як це можна бачити напр, із „Записокъ” сена-
тора Соловйова (Рус. Стар. 1881, ч. 4, сс. 748–749), чернігівське 
й полтавське дворянство було одним із небагатьох, яке 1857 р. не 
висловлювалось хоч против особистого визволення селян, і якщо 
це ж дворянство дало декількох діячів партії, що більше сприяла 
селянам, у редакційних комісіях, у цьому в значній мірі треба бачи-
ти вплив „Исторіи Русовъ”1).

Найближчого, 1882, року вийшла в Женеві праця Драгоманова 
про історичну Польщу й великоруську демократію. Тут назвав він 
„Исторію Русовъ” „першою пам’яткою української політичної дум-
ки”, написаною „мовою близькою до великоруської”. „Цей перепов-
нений помилками під історичним оглядом твір, – писав Драгоманів 
про „Исторію Русовъ”, – це незвичайно замітна злука старої 
антиуніятської опозиції, але без віроісповідної православної виключ-
ности, й козацького республіканства з новим лібералізмом і демокра-

1) В.К. Въ защиту неизвhстнаго покойника автора „Исторіи Русовъ, или 
Малой Россіи” (Порядокъ, 1881, ч. 128).
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тизмом, – українського автономізму з усеросійським федералізмом. 
„Исторія Русовъ” мала великий вплив на лівобережних українців і 
навіть, як признавсь нам один старий польський письменник, не ли-
шилась без впливу й на правобережних поляків, пробуджуючи хоч у 
деяких із них українські традиції”1).

Чи та в яких саме творах польського письменства відбився 
вплив „Исторіи Русовъ”, ствердити це належить до майбутнього. 
Зокрема в творах т. зв. української школи в польській літературі 
треба шукати впливу „Исторії Русовъ”. Бодай Михайло Чайковсь-
кий покликавсь у примітках до козацьких повістей не тільки на 
„Запорожскую Старину”, але й у примітках до „Wyprawy na Caro-
gród” згадав, що оповідання про Шаха читав в одному рукописі з 
тих рукописів про козаччину, що були в багатьох громадян України. 
Досіль указано тільки на вплив „Исторіи Русовъ” на польські наукові 
твори. У статті „Kozaczyzna a legitymizm. Dwie legendy politycz-
no-historyczne Ukrainy, batoriańska i baturyńska” вказав Александер 
Яблоновський на Михайла Ґліщинського, що 1851 р. надрукував 
у „Bibliotec-і Warszawsk-ій” акти надання Жигмонта І, Жигмонта 
Авґуста й Стефана Баторія, „якими признали запорозьким козакам 
на власність землі, що мали в хвилині видання привілеїв”, а 1852 р. 
видав у Варшаві книгу п. з. „Znaczenie i wewnętrzne życie Zaporoża 
podług Skalkowskiego oraz Hetmani małorossyjscy i kozacy do czasów 
unii”, i на Яна Непомуцена Чарновського, що 1854 р. видав у Варшаві 
двотомовий твір п. з. „Ukraina i Zaporoże, czyli historia kozaków od 
pojawienia się ich w dziejach do czasu ostatecznego przyłączenia ich 
do Rosji”2). З аналізи Яблоновського показується, що Ґліщинський і 
Чарновський повторюють оповідання „Исторіи Русовъ”, вихвалюючи 
„знамениті” праці Бантиш-Каменського й Маркевича. Яблоновського 
доповнив Людвиг Яновський тим, „що не тільки ці два вигадьки ко-
рились перед авторитетом „Исторіи Русовъ”, але й такий славетний 
учений, як Вацлав Александер Мацєйовський, здобувши рукопис 
цього памфлету, попав у захоплення, перечитавши його. Мало того, 

1) Драгомановъ М. Историческая Польша и великорусская демократія. 
Женева, 1882, с. 64.

2) Стаття Яблоновського „Kozaczyzna a legitymizm” увійшла до II т. 
його „Pism”, виданого 1910 р. у Варшаві п. з. „Kresy ukrainne”. Перший раз 
появилась вона в III т. „Ateneum” із 1896 р.
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він переклав деякі фраґменти й надрукував у „Pamiętnikach do dzie-
jów”1) та в „Kwartalnik-y Naukow-ому” Гельцля як цінні історичні 
знадібки, про які „й не снилось нашим історикам”. Треба дивуватись 
і гостро осудити незнання Ґліщинського, – писав Яновський, – дивує 
своєю наївністю Чарновський, але для їх нужденних писанин можна 
здобутись на потурання, як дилетантських робіт, писаних bona fi de; 
вони мали навіть дуже гарну ціль: виказати провину минулого, хоч, 
на жаль, вираховували не дійсні провини, але примарні, переписую-
чи без найменшої критики небилиці-цькування з „Исторіи Русовъ”. 
Тим часом Мацєйовський, що без сумніву мав величезну ерудицію, 
ачейже не міг брати поважно цього пасквілю, і якщо старався поши-
рити його, хіба робив це з побічних оглядів”. Яновський приписував 
Мацєйовському злу волю, а саме, бажання показатись вищим над 
„єзуїтський спосіб думання”2).

Імення Мацєйовського було причиною, що Броніслав Трен-
товський у своїй виданій 1842 р. в Познані двотомовій „Chowan-
n-i” пішов сліпо за оповіданнями „Исторіи Русовъ”. На її вплив у 
„Chowann-i” Трентовського вказав голосний віденський ботанік 
Станіслав Боніфатій Юндзілл у критичному розгляді „Chоwann-и”, 
подиктованому на початку 1845 р. Розгляд Юндзілла п. з. „Rzut oka 
na Chowannę Bronisława Trentowskiego” заховавсь у рукописі (тепер 
у бібліотеці Польської Академії Наук у Кракові) і став відомий із 
статті Людвига Яновського „О pismach historyczno-literackich Jun-
dziłła”. Між іншим Трентовський написав про Федора Косинського, 
що він виступив проти берестейської унії, за що замурували його 
живцем як ворохобника. Юндзілл завдав собі багато труду, щоб це 
збити. Він указав, що „два письменники, (Станіслав) Лубєнський і 

1) Докладніша назва видання „Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i pra-
wodawstwie Słowian” (T. І. Петербурґ і Липськ, 1839). Тут Мацєйовський 
зазначив, що по виході третього тому історії слов’янських законодавств по-
пали йому в руки чотири рукописи, про перший з яких писав ось що: „Перший 
рукопис, що дав мені генерал С(тороженко), писаний російським наріччям, а 
походить із XVIII ст. Він містить у собі відомості, про які навіть не снилось на-
шим історикам; і він тим важніший, що автор, як це сам говорить на вступі, ви-
писав його з щоденників генеральних писарів козацького війська, з універсалів 
королів і постанов польських сеймів, а також із давніх літописів” (с. 286).

2) Janowski L. O tak zwanej „Historii Rusów” (Pamiątkowa księga ku uczczeniu 
czterdziestopiecio-letniej pracy literackiej prof. Józefa Tretiaka. Краків, 1913, c. 276).
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(Райнгольд) Гайденштайн, це єдині джерела, з яких можна зачерпнути 
певну відомість про Косинського. Знаменитий історик минулого 
віку Йоганн Христоф Енґель користав тільки з них у своїй історії 
України й козаків. Перший, що виступив із байкою про замурування 
Косинського, є І.Б.Шерер, видавець літопису Малоросії 1788 p., a 
повторив цей самий фалш 1814 р. французький компілятор Лєссюр 
в історії козаків”. Далі Юндзілл приписував Кониському згадану 
видумку, називаючи його „найзавзятішим ворогом Польщі й поляків”. 
Мстячись на Польщі, Кониський буцім то „виступив як історичний 
ошуст із т. зв. „Historią Rosjan czyli Małej Rosji”, доведеною до 
1768 p.” Своє твердження про авторство Кониського опер Юндзілл 
на передмові до „Исторіи Русовъ”. З Кониського „взяв відомість 
Шерер, за ним повторив її Лєссюр. Спостерігши чисту брехню, 
Бантиш-Каменський перестеріг читачів щодо цього, але ж на ніщо 
це не придалось, бо найновіший історик Микола Маркевич не тільки 
повторює широко байку про замурування Косинського, але навіть 
наводить дослівно вийнятки листів цього здогадного мученика, що 
він мав писати до короля, до сенату й до берестейського синоду в 
справі вільности віри”. Щождо самої передмови до „Исторіи Ру-
совъ”, вона зраджує явно „змагання забарвлення фалшу зверхнім 
виглядом правди; покликується бо на полишені по Богданові Хмель-
ницькому письма, хоч не було б нічого властивішого ніж видати те 
саме письмо на світ, або скласти його в такому місці, в якому можна 
б було кожному його справдити”1).

1) Janowski L. O pismach historyczno-literackich Jundziłła (Rocznik Towarzy-
stwa przyjaciół nauk w Wilnie, t. III (1909). Вільна, 1910, cc. 61–62). Кониського 
уважав за автора „Исторіи Русовъ” і Агатон Ґіллєр у книжечці „О życiu i pi-
smach F.H.Duchińskiego Kijowianina” (Львів, 1885, cc. 127–128). На Духінського 
зробила „Исторія Русовъ” велике вражіння. „Ми зробили з Історії Кониського, 
– писав він, – вийнятки в нашому писанні, виданому в французькій мові під на-
звою „Questions d’Orient (première partie)” (Zasady dziejów Polski, innych krajów 
słowiańskich i Moskwy. Париж, 1859, c. 18 другої частини брошури). А в замітці 
найближчої сторінки признавався Духінський: „Ми читали Історію Конисько-
го в ориґіналі; вона варта перекладу по-польському. Маємо перед собою вий-
нятки з неї в німецькій мові; єсть переклади й по-французькому” (с. 19). Фран-
цузький автор […] покликувався на „Исторію Русовъ” псевдо-Кониського, 
доказуючи дуже важкі наслідки унії з Московщиною для козацьких інтересів і 
українців (Voyage dans la Turquie d’Europe. T. І, Париж, 1868, с. 625).
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Здається, баламутність передмови до „Исторіи Русовъ” спричи-
нила слова Олександра Пипіна, що „почасти до низки фальсифікатів 
належить згадана „Исторія Руссовъ”, – бодай щодо ймення автора, 
якому вона приписана”1). З приводу авторства „Исторіи Русовъ” 
Пипін писав: „Бодянський, друкуючи її, не заявив щодо її авторства 
ніяких сумнівів, і зразу й опісля багато приймали авторство 
Кониського, хоч уважали деякі звістки цієї історії за недокладні, а 
навіть, коли висловлено сумніви щодо нього, далі боронили його 
правдоподібности з уваги на відомий патріотизм і талант Кониського. 
Сумніви висловлював давніше від інших, здається, Максимович; 
Костомарів твердо говорить, що „Исторія” приписана Кониському 
помилково й що вона „переповнена видумками”2). Та це твір у 
всякому разі замітний; яка ні була б чисто історична його стійкість, 
він незвичайно цікавий як літературна пам’ятка. Повна відомого 
українського патріотизму „Исторія” визначається прегарним, хоч 
дещо архаїчним оповіданням, побудована на виразній думці”3).

Погоджуючись із думкою архиєп. Філарета про мистецькість 
оповідань за багато страждань православ’я в „Исторіи Русовъ”, 
Пипін ставив собі питання, „звідки ж узявся цей твір”, і відповідав 
ось-як: „На жаль, це цікаве питання жде ще свого дослідника. Як 
ми казали, книга ходила по руках; згідно з указівкою Бодянського 
існують її копії руські, українські й білоруські, – і це треба віднести 
правдоподібно до того, що її тенденційний патріотизм викликував 

1) Исторія славянскихъ литературъ А.Н.Пыпина и В.Д.Спасовича. Т. І. 
Спб. 1879, с. 364.

2) Такі слова Костомарова подибуємо в його статті „Русская литература 
по отдhлу этнографіи въ 1876 г.”, написаній з приводу збірника Драгома-
нова „Малорусскія народныя преданія и разсказы”. Костомарів писав: „Усі 
перекази й оповідання, надруковані в збірнику Драгоманова, не викликують 
сумнівів щодо їх народнього походження: вийняток творить один переказ 
про Полуботка й Розумовського... Нам видається він підробленим. Думаємо 
так поперше на тій підставі, що в ньому виставляється за народній переказ 
звістка про те, що Петро відвідав ув’язненого в кріпості Полуботка, а ця 
звістка належить „Исторіи Русовъ”, фалшиво приписуваній архиєпископові 
Юрієві Кониському, творові, переповненому видумками; подруге – він увесь 
пройнятий духом напівдворянського українського місцевого патріотизму, ви-
годуваного на псевдо-Кониському, – патріотизму, що недавно ще був у моді 
серед української публіки” (Русская Старина, 1877, травень, с. 130).

3) Исторія славянскихъ литературъ, сс. 365–366.
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спочування у читачів. На думку нових українських учених 
(передаємо її як нам особисто подав один із найкращих знавців 
України) „Исторіи Руссовъ”, очевидно, не написав Кониський, ні 
взагалі духовний його часу, й вона не може уважатися за вірогідний 
фактичний літопис; щодо мови й стилю вона належить початкові 
нашого століття, а щодо духа – добі декабристів українського по-
ходження, коли лібералізм часів Олександра шукав собі місцевих 
опор в історії Новгорода, України тощо, коли написались „Исповhдь 
Наливайка”, „Войнаровскій”. Максимович, що належав до числа 
перших розповсюднювачів „Исторіи Руссовъ” (яку потому збивав) і 
давав її Пушкінові, переказував опісля, що всі сліди, на які він натра-
пив, розпитуючи про перші рукописи „Исторіи”, приводили його до 
кн. Репніна, що був українським генерал-губернатором і якось загад-
ково покинув цю посаду. Максимович підозрівав у Репніні, або йому 
близькій особі автора або перероблювача „Исторіи Руссовъ”. Дійсно 
„Исторія” має характер історичного памфлету; її автор або автори не 
були особливо ретельні у виборі джерел (а втім це досить зрозуміле 
при тодішньому стані нашого історичного знання взагалі); їх виклад 
нагадує манеру старовинних або псевдостаровинних, з підробленими 
промовами, історичних осіб; факти приладжуються до тенденції, – та 
в усякому разі автори „видумували” менше, ніж їх обвинувачують: 
вони брали багато з давніх літописів, як Самовидець, Граб’янка, 
але, як тепер можна бачити, брали багато з усних переказів, анекдот, 
віршів, пісень, що ходили не тільки серед українського дворянства, 
потомства козацької „старшини”, але й серед народу”1).

Підніс Пипін і те, що „щодо своєї тенденції „Исторія Руссовъ” 
незвичайно цікава для історії українських національних поглядів”. 
Навівши думку Костомарова зо статті про збірник Драгомано-
ва українських народніх переказів і оповідань про неї, що вона 
„вся пройнята духом напівдворянського українського місцевого 
патріотизму, що ще недавно був у моді серед української публіки”, 
додавав Пипін і гадку інших, що „патріотизм псевдо-Кониського був 
далеко ширший і саме близький до російського лібералізму доби 
декабристів; узагалі це були мрії про привернення старої свободи, 
з тією ж домішкою дворянської, яка була в декабристів. Але хоч 
„Исторія” підлягає докорам у цьому змислі, вона замітна як вияв 

1) Там само, с. 366.
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живого патріотичного почування, як твір, що закріпив багато усних 
переказів; вона відживляла любов до місцевої батьківщини – без якої 
ледве чи можна думати про розвиток суспільних мас”1).

І в історії української етнографії тримавсь Пипін далі того са-
мого погляду на „Исторію Русовъ”, бо в розділі про Срезневсько-
го писав таке: „Незвичайно цікавою пам’яткою того ж мусування 
місцевих історичних згадок і політичних ідеалів зосталася знамени-
та „Исторія Русовъ”, що ходила по руках під іменням архиєпископа 
Юрія Кониського й тільки недавно признана підробленою. Не на-
лежачи цілком Кониському, ця „Исторія”, наповнена або живими 
ще переказами, або тенденційним викладом української історії, 
зостається характеристичним твором, що змальовує задушевні по-
няття та мрії місцевих патріотів”2).

Інформатор Пипіна був без сумніву Драгоманів. Сама живість 
його оборони автора „Исторіи Русовъ” незбите свідоцтво про силу 
того вражіння, яке вона зробила на ньому. Та менше дивно, що вона 
й далі лишала свої незатерті сліди в українській белетристиці на 
теми з української історії, як от в історичних поемах Степана Ру-
данського: Іван Мазепа, Іван Сковорода, Павло Апостол, Велямін, 
Павло Полуботок і Мініх, у трагедії Йосипа Барвінського „Павло 
Полуботок” тощо. Явну симпатію до „Исторіи Русовъ” перелляв 
Олександер Кониський на героїв своєї „хроніки з давньоминулого” 
п. з. „Молодий вік Максима Одинця”3). Це може останній з тих, що 

1) Там само, сс. 366–367.
2) Пыпинъ А. Исторія русской этнографіи, Т. III. Спб. 1891, сс. 91–92.
3) „Найдорожча річ в шаховці у Дениса, – оповідав Кониський, – була 

рукописна „Исторія Руссовъ” Георгія Кониського, переписана ще Іскриним 
батьком, – на синьому папері. Одинець, побачивши оцю рукопись, аж затру-
сився з радощів, заразом і з туги. Він ще до недугу свого чув про сю Історію, 
чув, що вона була й надрукована, та заборонено її продавати. Як же він зрадів 
тепер! Та ба! Не надовго! Читати не можна.

Іскра не дав тій тузі довго гнобити Одинця.
– Сьому лиху ми легко поможемо, сказав він: ми з Олексієм охоче ще раз 

перечитаємо цю золоту книжку, читатимемо голосно, а ти слухатимеш.
У Одинця лице засіяло; він не тямив себе з радощів, цілував, обнімав 

Іскру й тулив його до серця. „Исторія Руссовъ” зробила на Одинця такий не-
вимовно глибокий вплив, що він вже довіку не позбувся його.

Досі історію рідного краю він знав з підручників Кайданова да Устряло-
ва: Україну він хоча й любив глибоко, без краю, але любив інстинктовно, як 
діти люблять батька-матір; певніш сказати, він добре не розумів, що значить 
любити рідну землю, рідний народ; тепер він почув у собі іншу любов, лю-



314

МИХАЙЛО  ВОЗНЯ К   ► СТУДІЇ НАД УКРАЇНСЬКИМИ ЛІТОПИСАМИ

вірили в авторство Юрія Кониського, хоч уже загально заперечено 
його в науці.

А втім воно аж дивно, що від самого початку приписували 
авторство „Исторіи Русовъ” Юрієві Кониському, коли пригадати з неї 
таке місце, як напр. оце з приводу унії: „Нhкоторые изъ Духовенства 
прямо отстали отъ сея заразы (себто унії), а другіе притворялись 
быть таковыми: но всh они сожалhли о потеряніи власти надъ на-
родомъ, отъ Поляковъ слишкомъ имъ наданной: ибо сверхъ порабо-
щенныхъ имъ по пятнадцати домовъ изъ парафіянь, владhемыхъ ими 
какъ невольниками, повиненъ всякъ парафіянин договариваться съ 
попами о платежh имъ за главныя требы Христіанскія, каковы суть: 
Сорокоусты и Суботники по умершимъ и вhнчаніе новобрачныхъ. 
Въ таковыхъ случаяхъ бывали продолжительныя и убедительныя 
прозьбы прихожанъ предъ попами, и называлось то еднать попа, и 
попы, изчисляя достатокъ просителя, вымогали какъ можна боль-
шей заплаты, а сіи о уменшеніи ея просили съ поклонами до земли, 
а часто и со слезами.

„Отъ сего-то вышла извhстная пословица народная: „Женить-
ся не страшно, а страшно еднать попа”. Сей мерзостный обычай, съ 
тhхъ поръ вкравшійся, продолжается, по несчастію, и до днесь, и попы, 
сверхъ установленныхъ имъ доходовъ, дhлають свои безстыдныя вы-
могательства и мытничества по прежнему, и полагаютъ даже за тре-
бы Христіанскія, какъ-то: Сорокоусты, Суботники и другія, по своему 
произволенію, и никто о томъ не проречетъ и не возопіетъ” (сс. 38–39).

1847 р. вийшли в 8 кн. московських „Чтеній” „Записки 
преосвященнаго Георгія Конискаго о томъ, что въ Россіи до конца XVI 
вhка не было ни какой уніи съ римскою церковію” у перекладі з мови 
польської й латинської, бо такими мовами привик Юрій Кониський не 
тільки писати свої прозові речі, але навіть і вірші складати.

бов свідому; в голові у його наче розвиднілося: ідеал, намальований козаком 
в рясі, став йому ясним; він його засвоїв...” (Львівське видання з 1902 р., 
сс. 76–77). У зв’язку з цією випискою не зашкодить пригадати, що Олексан-
дер Кониський бачив 1853 р. в дідича Іскри в Золотоноському повіті копію 
„Исторіи Русовъ” із водним знаком 1809 р. (Записки Н. Т. ім. Шевч. т. VII, 
Міsс., с. 12).
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III

Та нарешті виключено авторство Кониського й псевдо-Кониський 
зробив місце псевдо-Полетиці, то батькові Григорієві, то синові 
Василеві, то обом укупі. Звичайно батьком гіпотези про авторство 
Григорія Полетики називають Олександра Лазаревського. Одна-
че Іконніков упімнувся за правом першенства до цієї гіпотези для 
себе. А втім вона не намучила дуже голов своїх батьків. Річ у тому, 
що ймення Полетики знайшлось також у передмові до „Исторіи Ру-
совъ”. Отже коли признано за неможливе уважати Кониського за ав-
тора „Исторіи Русовъ”, очі дослідників звернулись на Полетику.

У своєму „Опыт-i русской исторіографіи” пригадав Іконніков 
такі слова, сказані в його університетському курсі 1874 р.: „Про 
появу „Исторіи Русовъ” на світ ми довідуємось із передмови, 
поданої в ній (Чтенія въ Общ. Ист.). Там говориться, що депу-
тат Катерининської конституційної комісії від української шляхти 
Гр. Андр. Полетика (властиво від Лубенського полку), виїздячи на 
згадану комісію, мав потребу докладної історії України та звернувся 
з цього приводу до свого вчителя, родом українця, білоруського 
єпископа Юрія Кониського, що був префектом і ректором київської 
академії. Архиєпископ дав цю працю Полетиці, запевнюючи, що 
її вели від давніх літ у катедральному могилівському манастирі 
вмілі люди, що зносилися з академією й манастирями, а зокрема 
тими, де був Юрій Хмельницький, що полишив там папери батька, а 
накінець провірив і розглянув її сам Юр. Кониський (sіс!). Полетика 
порівняв її з іншими українськими  літописами та признав 
її найкращою, тому й тримавсь її при довідках  про права 
України в Комісії. Такі звістки про походження твору здогадного 
Кониського. Інші подають навіть, що її написано з волі Катерини II 
(себто думка архиєп. Філарета). Кониський був дійсно на свій час 
– учена людина та знавець історії. Так його праця „Prawa i wolno-
ści obywatelów Korony Polskiej i W. Ks. Litewskiego, religii greckiej 
orientalnej wyznawcom służące” (Варшава, 1767) написана на підставі 
архівних джерел про польські ухвали в користь православних. Він 
був у Варшаві в церковних справах. Він написав „Историческое 
извhстіе о Бhлорусской епархіи”, що видав Рубан у „Любопытн-ому 
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Мhсяцеслов-і” 1776 р. Відомі його ораторські промови до Кате-
рини II і Станіслава Понятовського. Одначе він не міг, до того на 
бажання Катерини, написати такої історії, в якій і її розпорядки 
й розпорядки її попередників виставляються в невигідному світлі. 
Вірніше вказане походження „Исторіи Русовъ” у самій передмові 
до неї, яку написала невідома особа, але близька до родини Полети-
ки. Маючи потребу оборони прав України, депутат Катерининської 
комісії Полетика міг потребувати такої історії; та написати подібну 
працю з розшукуванням матеріялів по всій Україні й Білорусі в 
такий швидкий реченець, як вимагалося написати до Комісії, лед-
ве чи було можливо. При тім сам Кониський занадто втягнувся в 
релігійні інтереси своєї череди, щоб писати „політичний памфлет”. 
Він потребував захисту Катерини для оборони одновірних Росії 
підданих перед польським урядом. Походження „Исторіи Русовъ” 
пояснюється далеко простіше. Про необхідність такої історії заявляє 
сам Полетика, якому вона потрібна була для політичної потреби, й 
такою ідеєю дійсно пройнята „Исторія Русовъ”. У ній (передмова) є 
заява, що історію переглядав сам Полетика, і якщо він міг бути ком-
петентним суддею в цьому випадку, міг бути й автором і кермани-
чем при писанні істоpії. Джерела історії України переконують, що 
для її автора цілком не було треба стільки систематичних розшуків 
по українських манастирях. В „історії” зовсім немає загального 
релігійного погляду на події, яким вона була б пройнята в руках 
Кониського. І якщо міг її написати останній як учений, міг написати 
й ученик його Полетика, відомий збирач українських пам’яток. 
Нам відомо, що головним твором при писанні „Исторії Русовъ” був 
літопис Граб’янки, а цей літопис у найкращому й повному вигляді 
вийшов із бібліотеки Полетики й у нього ж збереглась найповніша 
копія літопису Величка, а на її підставі доповнено копію, видану 
Київською Комісією. Полетика мав багату збірку українських дже-
рел і документів і був відомий як учена людина. На нашу думку, тут 
і треба шукати джерела походження історії здогадного Кониського. 
З приводу ж імення останнього на ній треба нам сказати те саме, 
що сказав Татіщев про архимандрита Мельхиседека, що прислав 
йому уривок Йоакимового літопису: „Чернець Веніямин видума-
ний тільки для закриття”. Так поставив Полетика й імення Конись-
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кого для закриття. Ми висловлюємо тільки догадку, що вимагає ще 
всебічнішого обміркування”1).

Свою гіпотезу про авторство Григорія Полетики побудував Ла-
заревський, зазнайомившися з останками архіву Полетик, які на-
був збирач пам’яток з української старовини Василь Тарновський. 
У квітневій книзі „Кіевск-ої Старины” за 1891 р. він надрукував 
п. з. „Отрывки изъ семейнаго архива Полетикъ” три статтейки: 
І. Происхожденіе Полетикъ. Свhдhнія о жизни Григ. Андр. Полети-
ки. II. Шесть писемъ разныхъ лицъ о библіотекh Гр. Андр. Полети-
ки. III. Догадка объ авторh „Исторіи Русовъ”.

Особливе вражіння на Лазаревського зробив лист Григорієвого 
сина Василя з 6 грудня (25 листопада) 1812 р. до графа Миколи 
Рум’янцева. Оповівши батьковими словами про пожар батьківської 
бібліотеки книг і рукописів 1771 р. в Петербурзі, писав далі син ось 
що: „Нhкоторая только часть изторгнутыхъ изъ пламени уцhлhла. 
Собранныя жъ съ великимъ трудомъ и стараніемъ отцемъ моимъ 
въ послhднихъ дняхъ жизни его и напослhдокъ мною и присовоку-
пленныя къ первымъ относятся по большей части до малороссійской 
исторіи, начертаніе которой было его, а наконецъ сделалось моимъ 
предмhтомъ”2). На думку Лазаревського в цій цитаті є мова саме про 
„Исторію Русовъ”.

До своєї „Догадки” дійшов Лазаревський таким розумуванням. 
Збережені в архіві Полетик листи в справі бібліотеки показують, що 
в часі свого 25-літнього перебування в Петербурзі (1746–1771) успів 
Григорій Полетика зібрати бібліотеку „изъ нhсколькихъ тысячъ 
книгъ” і що „она была одна изъ лучшихъ въ россійскомъ государствh 
библіотекъ, а особливо что касается до собранія россійскихъ руко-
писныхъ и печатныхъ книгъ, то таковаго не токмо ни у одного изъ пар-
тикулярныхъ людей не было, но и съ государственными россійскими 
библіотеками” бібліотека Григорія Полетики „въ первенствh, въ 
рhдкости и древности книгъ препираться могла”. По пожарі своєї 
бібліотеки почав Григорій Полетика наново збирати книги й рукопи-
си. При збиранні бібліотеки був йому помічним Юрій Кониський, що 

1) Иконниковъ В.С. Опытъ русской исторіографіи. Т. II, сс. 1621–1623.
2) Лазаревскій Ал. Очерки, замhтки и документы по исторіи Малороссіи. 

І. К. 1892, с. 41.
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з листом із 14 (3) червня 1782 р. посилав йому видання низки польсь-
ких істориків, як Кадлубка, Длуґоша, Пасторія, Єарніцького, Оже-
ховського, Пясецького, Рудавського й інші книги. Зокрема цікавили 
Полетику книги з історії України. Тому й прохав 1781 р. урядовця 
російського посольства у Відні Григорія Івановича Полетику роздо-
бути для нього видану 1662 р. книгу Мартина Божимовського „Na-
wigacja do Lubeka”, зазначуючи, що йому потрібна була з неї тільки 
стаття про початок козаччини. Ставлячи собі питання, для якої цілі 
збирав Григорій Полетика книги такого роду, Лазаревський знаходив 
відповідь на нього в зацитованих вище словах сина Василя до 
гр. Рум’янцева. „Таким робом, – писав Лазаревський, – старший син 
Григорія Полетики Василь (нар. 1765, пом. 1845), якому батько запи-
сав свою бібліотеку, свідчить, що його батько писав історію України, 
яку він, син, продовжує. Повстає в найвищій мірі цікаве питання: де 
ж ця закінчена або незакінчена історія України, яку почав батько, що 
помер 1784 р., та продовжує його син іще й 1812 р.? – Ніяких слідів 
цієї історії ми не знайшли в останках родинного архіву Полетик, 
що придбав В.В.Тарновський. Відомо, що частину паперів Полетик 
придбав давніше М.О.Судієнко, що як аматор місцевої письменної 
старовини запевне переглянув ці папери, і якщо знайшов би був у них 
історичні писання Гр.А.Полетики, запевне був би повідомив про те 
хочби Бодянського, з яким ділився своїми відкриттями в письменній 
українській старовині. Тим часом ми маємо – „Исторію Русовъ”, 
автор якої також невідомий, як і автор написаної до неї передмо-
ви”. Переповівши звістки передмови в справі авторства, Лазаревсь-
кий писав: „Як бачимо, авторові цієї передмови відомі відносини 
Гр.А.Полетики до Юрія Кониського; він свідчить, що останній був 
учитель Полетики в київській академії, а цей факт могла знати тільки 
людина, що близько знала Гр.Полетику. Одначе найголовніша річ, 
автор передмови твердить, що „Исторія Русовъ” була добре відома 
Гр.Полетиці, що він її похвалив по передньому порівнянні її з 
подібними цій історії творами, що тут же називаються українськими 
літописами... Та нам тепер відомі мабуть усі ці літописи й ми може-
мо напевно сказати, що ніяких таких літописів, які подібні були б 
під літературним оглядом до „Исторіи Русовъ”, не було, навіть і не 
могло бути, через що не могло бути й ніякого порівняння з ними... 
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Автор передмови щось знає про походження „Исторіи Русовъ”, але 
оповідає нісенітницю, що буцім то ця „Исторія” „ведена была съ дав-
нихъ лhтъ въ каÄедральномъ Могилевскомъ монастирh искусными 
людьми” тощо. Автор передмови був, очевидно, настільки знайомий 
з українським літописанням, що, говорячи про написання „Исторіи 
Русовъ” у могилівському манастирі, просто дурить когось... Кому ж 
було потрібне це морочення? – Тільки тому, хто знав імення дійсного 
автора „Исторіи Русовъ” і кому чомусь було потрібно закрити сліди в 
іменні... Не полишили ніяких слідів про ймення автора й ті обстави-
ни, серед яких перший раз знайдено рукопис „Исторіи Русовъ”. До-
водиться догадуватись... Така догадка міститься й у питанні, яке ми 
тут ставимо: Чому автором цієї анонімної „Исторіи Русовъ” не міг 
бути Гр.А.Полетика й чому передмови до неї не міг написати його 
син Василь? – Давно відомий той факт, що автор „Исторіи Русовъ” 
був „гарячий український патріот”. Таким „гарячим українським 
патріотом” був і Гр.А.Полетика згідно з свідоцтвом людей, що 
близько стояли до нього й добре його знали”1). На доказ гарячости 
українського патріотизму в Григорія Полетики навів Лазаревський 
лист генерала Андрія Милорадовича до нього з серпня 1781 р. з та-
кими словами в дописці до листа: „А вы держитеся однакожъ моихъ 
совhтовъ – не подавать безумнымъ меча: фамилія ваша, имhніе, не-
молодые лhта да будутъ смягченіемъ патріотыческой горячности 
иногда не въ попадъ. Вы не думайте, чтобъ въ Глуховh съ вами равно 
соображали. Не всему вhру емлите, чтобъ къ искушенію не послу-
жило. Оставимъ дhла судьбою своею влекомы”2).

Побічний доказ своєї гіпотези віднайшов Лазаревський у 
самій „Исторіи Русовъ”, де ось що оповідається про гетьма-
на Многогрішного: „Въ 1672 году, Февраля 7-го дня, Гетманъ 
Многогрhшный отъ ранъ своихъ умеръ, и съ великими почестьми, 
военными и церковными, въ Батуринh погребенъ. Всh чины и на-
родъ съ чистосердечнымъ сокрушеніемъ оплакивали сего достойна-
го ихъ начальника. Онъ, при всей своей нарочитой кротости, былъ 
хорошій вождь въ войскh, отличный политикъ и справедливый 
судія въ правленіи. Послh Зиновія Хмельницкаго одному ему при-

1) Там само, сс. 45–49.
2) Там само, сс. 49–50.
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писать можно превосходныя качества. Для донесенія Царю о смер-
ти Гетманской отправился въ Москву Писарь Генеральный, Карпъ 
Мокріевичь, съ другими Старшинами” (с. 171). Ця видумка автора 
„Исторіи Русовъ” зовсім не згідна з тією правдою, що в часі вели-
кого посту 1672 р. сама старшина (серед неї й генеральний писар 
Карпо Мокриєвич) арештувала гетьмана за „зраду” й відвезла його 
до Москви, звідки й заслали його на Сибір. Наведену видумку про 
Многогрішного в „Исторіи Русовъ” легко пояснити при авторстві 
Полетики, а саме спорідненням Полетик із Многогрішним, одна з 
доньок якого вийшла за предка Полетик. Словом, Лазаревський 
висловив думку, що „Исторія Русовъ” „спочатку вийшла з-під пера 
Гр.А.Полетики, а потому може доповняв її і його син Василь”1).

Тільки в сині Григорія Полетики Василеві бачив автора „Исторіи 
Русовъ” Василь Горленко. Свою думку висловив він у статті „Изъ 
исторіи южнорусскаго общества начала XIX вhка”, надрукованій у 
січневій книжці „Кіевск-ої Старины” за 1893 р. і передрукованій у 
збірці „Южнорусскіе очерки и портреты”. Тут видав він декілька 
листів трьох представників української шляхти початку XIX ст.: 
Адріяна Чепи та його двох кореспондентів Василів, Чарниша й 
Полетики, що збереглися в архіві кн. Миколи Репніна в Яготині, 
Пирятинського повіту на Полтавщині. З того, що листи Чепи за-
ховались у чорновиках, а листи його кореспондентів в ориґіналах, 
виходить, що попали вони до Яготина з колишнього архіву Чепи, 
довголітнього службовця від 1779 р. при гр. Рум’янцеві в часі його 
управи Україною. Протягом довгих років збирав Чепа пильно до-
кументи до історії своєї батьківщини, але його збірка розгубилась 
почасти ще за його життя. Чотирнадцять великих збірників пере-
дав він до Петербурґу Якову Маркевичеві, що виготовляв історію 
України, одначе вспів видати тільки першу частину 1798 р. п. з. „За-
писки о Малороссіи, ея жителяхъ и произведеніяхъ”. Через перед-
часну смерть Марковича тільки два з своїх збірників відшукав Чепа. 
Деякі папери з архіву Чепи зарахував Бантиш-Каменський у пер-
шому виданні своеї „Исторіи” до її джерел. Щодо кореспондентів 
Чепи Чарниш був полтавським губернським маршалком, а Полети-
ка роменським.

1) Там само, с. 51.
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Василь Полетика одідичив по батькові й цікавість до iстopії 
й бібліофільську жилку, зокрема до книг і рукописів на теми 
української історії. До покійного батька Григорія ставився син 
Василь із побожною пошаною. „Между моими жъ рукописями, – пи-
сав 5 травня (23 квітня) 1809 р. Полетика до Чепи, – я нахожу луч-
шими писанныя покойнымъ отцемъ моимъ. Въ нихъ блеститъ вездh 
умъ человhка ученаго, говоритъ духъ патріота великодушнаго. Отъ 
него учусь я любить людей и отечество, и черпаю по большей ча-
сти нужныя къ защищенію ихъ познанія. Лестно и приятно для сына 
имhть въ отцh своемъ такого учителя и наставника! Непроститель-
но бы было погребти во прахh посильные труды его для отечества 
и соотчичей. Малороссіяне, васъ вhчная любовь должна соединять 
съ нимъ! Онъ достоинъ вашихъ памятниковъ, и лучшіе будутъ для 
него, когда вы станете всегда носить его въ благодарныхъ сердцахъ 
вашихъ”1).

У тому самому листі писав він і таке про свої історичні за-
йняття: „Вездh стараюсь я сыскать свhдhнія, до малороссійской 
исторіи относящіяся, но мало оныхъ нахожу. До сихъ поръ мы 
не имhемь полныхъ бытописаній отечества нашего. Вhрные 
и важнhйшіе слhды оныхъ теряются по примhчанію моему 
столько жъ почти въ несчастныхъ опустошеніяхъ края нашего и 
истребленіяхъ оныхъ, сколько и въ самыхъ запущеніяхъ. Писа-
тель сей исторіи находитъ для себя препоны сіи и бросаетъ перо 
свое. Kpoмh того, что безпристрастнаго будетъ только читать по-
томство? Малая способность, слабыя знанія мои и то отвлекаютъ 
меня отъ труда сего, сколько я о предпріятіи его ни думаю”2). На 
ці слова Полетика одержав таку відповідь від Чепи в листі з 18 
(6) травня: „Ежели вы пріймете великій трудъ написать славную 
вhтвь россійской исторіи – Исторію Малороссіи, то тhмъ совер-
шите дhло достойное васъ, одолжите современниковъ, а потом-
ство, коему предоставлена честь воздать должное добродhтелямъ, 
достоинствамъ и заслугамъ покойнаго родителя вашего, съ прочи-
ми подвижниками нашего отечества не забудетъ и васъ. По моему 

1) Горленко В.П. Изъ исторіи южнорусскаго общества начала XIX вhка 
(Южнорусскіе очерки и портреты. К. 1898, сс. 34–35).

2) Там само, с. 35.
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заключенію, вы имhете многіе матеріалы, къ сему прекрасному 
зданію потребные”1).

Наведені цитати зродили в Горленка питання, чи виконав Ва-
силь Полетика свій намір, а якщо виконав, чи збереглась його праця 
й що це за праця. Пригадавши вище цитовані слова листа Василя 
Полетики до гр. Рум’янцева, Горленко висловляв такий здогад: „Ось, 
здається, безпосередні вказівки на те, що історію України, яка ви-
йшла з дому Полетик (це твердження опер Горленко на передмові до 
„Исторіи Русовъ”) і яка є „Исторія Русовъ”, зразу збирається писати, 
а потому пише одна з осіб цього дому, Василь Полетика”2). Горленко 
виводив, що 1809 р. „історична праця Василя Полетики ще не була 
написана: він тільки приготовлявся до неї та збирав матеріяли, шу-
каючи їх і в збірниках Чепи. Шановному А.І.Чепі ця праця не була 
відома до самої його смерти, інакше в його паперах знайшлося б 
якенебудь свідоцтво про неї”, а при помочі цих паперів довідавсь 
би був про цю працю також Бантиш-Каменський і згадав би про 
неї в першому виданні своєї „Исторіи”3). „Писана за іншого режи-
му „Исторія Русовъ” закінчена, треба думати, – писав Горленко, – в 
половині двадцятих років, коли її поява, зокрема по 1825 році, була 
вже неможлива й сам твір вимагав авторської таємниці. Автор або 
його приятелі поставили її тоді під захист духовного ймення Конись-
кого, що так довго й зоставалося при книзі”4).

Свою гіпотезу про авторство Василя Полетики попирав Горленко 
„Запискою о началh, происхожденіи и достоинствh Малороссійскаго 
дворянства” Василя Полетики, надрукованою в додатках до „Кіевск-
ої Старины”, і писав із цього приводу: „Порівняйте цю записку й ті 
сторінки „Исторіи Русовъ”, де говориться про походження й історичні 
права української шляхти (сс. 5–8 і 21 „Исторіи Русовъ”): ті самі по-
кликання, ті самі дати, той самий тон, сливе ті самі вислови. І тут, 
і там цитується один і той самий привілей Жигмонта Авґуста 1569 
року руській шляхті, пригадується однакове зрівняння литовської й 

1) Там само, сс. 36–37.
2) Там само, сс. 63–64. Горленко подав тут цікавий деталь, що „Исторія 

Русовъ” зберігала „характер якоїсь таємничости: читаючи її, зачиняли двері 
в кімнаті” (с. 63).

3) Там само, с. 64.
4) Там само, с. 68.
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руської шляхти з польською 1563 р. за Венжика  Хмельницького. 
Лиш очевидна річ, що „Исторія” писана потому. В ній усе оброблено 
та зведено в гармонійну будову”1).

На підпору своєї гіпотези притягнув Горленко й промови Ва-
силя Полетики при різних урочистих нагодах, бо в них побачив „ті 
самі ідеї дворянської гідности й розуміння дворянства як передньої 
освіченої кляси”. Ось одну таку промову виголосив Полетика 1802 р. 
з приводу внеску генерал-губернатора кн. Куракіна відкрити школу 
для дворян. Промовляючи гаряче за проєктом, Полетика виславляв 
пам’ять гетьмана Конашевича-Сагайдачного й митрополита Моги-
ли за їх заходи коло освіти, подібно як звеличив її автор „Исторіи 
Русовъ”2).

Признавши найціннішим і найвірогіднішим із другої половини 
„Исторіи Русовъ” опис халеп, що пережив Ромен із роменцями по 
відході шведів, Горленко думав, що „цей параграф, написаний із ве-
ликою гіркістю і з деталями, очевидно, взятими з переказів, могла на-
писати тільки місцева людина, що довго там жила й чула оповідання 
старих людей. З двох Полетик таким постійним мешканцем тієї 
місцевости був Василь Григорійович. Те саме можна сказати й про 
епізод кари смерти лебединців, який піддав сумніву Костомарів, але 
який знайшов потвердження в переказі, що записав д. Єфименко в 
самому Лебедині”3). Петро Єфименко обмежив думку Костомарова 
про Лебедин словами: „Виходить, треба думати, що „Исторія Ру-
совъ” бодай щодо переповіданої події (Ист. Рус., с. 212) не в тій мірі 
не вірна, в якій припускає М.І.Костомарів (Мазепинцы)”4).

Використавши для своєї мети навіть подібність батька й сина По-
летик на портретах, що можна тут лишити без усякої уваги, Горленко 
закінчував свої виводи про „Исторію Русовъ” ось-як: „Хай буде фал-
шива ідея цієї книги, ідея ідентифікування старого козацького ладу 
з розумінням „вільности”, й погляд на представників „старшини” як 
на творців „самостійности”. Наука й факти історії вияснили фалш 
цього погляду, показали справжній характер української історії і 

1) Там само, с. 64.
2) Там само, с. 65.
3) Там само, сс. 66–67.
4) Ефименко П. Могила гетманцевъ въ г. Лебединh (Кіевская Старина, 

1884, квітень, с. 693).
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її демократичні засади. Одначе за цією книгою зостається гаряча 
любов до батьківщини, живість і блиск оповідання, деталі, узяті 
з неписаних джерел і переказів, що служили підмогою цілої серії 
істориків. За автором невідклично лишаються високість думки й та-
лант, – і ці риси збережуть назавжди „таємничій книзі” її історичне 
значіння”1).

Згідно з такою оцінкою „Исторіи Русовъ” закинув Горленко 
„строгому критикові” Карпову, що він узброївся проти цього твору 
„непідхожою до наукової оцінки пристрасністю”2), що „не зважаю-
чи на фактичні поправки, в розгляді Карпова панує мало приличие 
історикові роз’ятрення й головно незадоволення духом „Исторіи Ру-
совъ”, що Карпов „вносить якусь злосливість і заїлість в увесь свій 
довгий розгляд” і „в своїх думках настільки переходить чуття міри, 
що явно виявляє свою пристрасність. Для фактичних поправок його 
злосливість зайва, – писав Горленко, – а значіння „Исторіи Русовъ” 
як суспільного й літературного явища не зменшилось після його роз-
гляду ні на волос”3). Із другого боку Горленко закинув Маркевичеві, 
що „він цілком обібрав це джерело”4), себто „Исторію Русовъ”.

Прощаючись із працею Горленка, звертаю увагу на ті слова ли-
ста Чепи з 1 березня (17 лютого) 1810 р. до Полетики, де він го-
ворить про свої позичені Маркевичеві й запропащені збірники. З 
них згадав Чепа про дві книги: „З них одна книга містить договорні 
статті, починаючи від гетьмана Многогрішного, й інші дріб’язки. 
Друга ж містить у собі копії деяких із тих документів, яких я про-
хав у вас для скопіювання, – писав Чепа до Полетики, – як ось: з 
привілею 1563, 1568 й 1569 років”5). Чим же важна ця виписка? Тим, 
що дає нам незбите свідоцтво про те, що збірники з привілеями були 
не тільки в Григорія Полетики та його сина Василя (для Горленка це 
стало одним із доказів авторства останнього „Исторіи Русовъ”), але 
й в інших.

Та вертаймось до гіпотез про авторство Полетик, батька й 
сина, чи й обох укупі. Гіпотеза Горленка була дуже на руку Драго-

1) Горленко В. Изъ исторіи южнорусскаго общества, с. 74.
2) Там само, с. 54.
3) Там само, сс. 58–59.
4) Там само, с. 53.
5) Там само, сс. 44–45.
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манову. В „Чудацьких думках про українську національну справу” 
він назвав „Исторію Русовъ” першим документом XIX ст., в яко-
му ясно проведена українська автономічна думка, зазначуючи при 
цьому, що „Исторія” писана „прекрасною російською мовою 20-их 
років”1). Два роки пізніше заговорив про неї Драгоманів у „Листах 
на Наддніпрянську Україну”, рішуче приймаючи гіпотезу Горленка. 
„Першим проявом політичного лібералізму українського, – писав 
Драгоманів, – треба признати „Исторію Русовъ” псевдо-Кониського, 
котра, як тепер можна сказати, вийшла з сім’ї Полетик (див. „Кіевская 
Старина”, 1893, І, 41–76, звідки досить ясно видно, що та книга напи-
сана була коло 1810 р. і стоїть у зв’язку з тодішніми конституційними 
плянами Олександра І і його першого міністра Сперанського. Треба 
завважати, що ще батько автора „Исторіи Русовъ”, Гр.Полетика, де-
путат 1767 р., був один з немногих тодішніх українських козацько-
шляхетських лібералів – противників кріпацтва). На щастя, на цей 
раз лібералізм явився вкупі з демократизмом, відповідно тим роз-
мовам про увільнення кріпаків, що велись у европейсько-російській 
громаді й навіть в урядових кругах ще в часи Олександра І”. Тут і до-
дана примітка, в якій між іншим сказано, що Василь Полетика, „ко-
трий певно був автором „Исторіи Русовъ”, – був великий політичний 
патріот „Малороссійскаго Отечества”, по-своєму автономіст, але 
при тому не сепаратист і всього менше патріот етнографічний. Він 
ідеалізував порядки козацької „Малоросії” і думав, що конституційна 
Росія якраз буде те ж саме”2). І далі Драгоманів писав, що „наш ав-
тор „Исторіи Русовъ” був по-своєму націоналіст політичний, а 
етнографічного націоналізму в нього не було майже ні крихти”3). А 
що „вплив „Исторіи Русовъ” ясно видний на творах Шевченка”, це 
легко зрозуміла річ, бо „Шевченко ще тоді був знакомий з полтавсь-
кими панами, досить освіченими, котрим присвячував свої твори. 

1) Драгоманов М. Чудацкі думки про украйінску національну справу, 
Львів, 1892, с. 233. І в листі до Франка з 22 лютого 1888 р. Драгоманів писав: 
„Исторія Русовъ, певно, зложена коло 20 р. XIX ст. в кружку кн. Репніна” 
(Матеріяли для культурної й громадської історії Західньої України. І. Листу-
вання І.Франка і М.Драгоманова. К. 1928, с. 258).

2) Драгоманов M. Листи на Наддніпрянску Україну. Коломия, 1894, 
сс. 11–12.

3) Там само, с. 24.
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Ми знаємо, – писав Драгоманів, – що серед тих панів виросла й 
„Исторія Русовъ”, котра досить була між ними розширена й ними 
занесена в Петербурґ”1).

На статтю Горленка надрукував Леонид Майков у травневій книзі 
„Журнала Министерства Народнаго Просвhщенія” за 1893 р. широ-
ку рецензію п. з. „Къ вопросу объ „Исторіи Русовъ”, передруковану в 
петербурзькій його збірці з 1895 р. „Историко-литературные очерки” 
п. з. „Малорусскій Титъ Ливій”. До низки нових або з якогось погля-
ду цікавих думок Майкова треба зарахувати пояснення неґативного 
становища Куліша до „Исторіи Русовъ” його своєрідним народниць-
ким поглядом на минуле України, висловленим іще 1846 р. в його 
„Повhсти объ Украинскомъ народh”, що „тоді наробила немало 
шуму й далеко не всім співплемінникам автора подобалась своїм де-
мократичним напрямком”2). Не боронячи „надзвичайної гарячости 
нападів Карпова” як його особистої справи, Майков зазначував, що 
„його головна й важна заслуга саме і є в тому, що, вияснивши своєю 
критикою фактичну невірогідність „Исторіи Русовъ”, він виключив 
її із круга історичних джерел і відкрито переніс цей памфлет на поле 
політичної літератури”3).

Щодо самої гіпотези Горленка писав Майков ось що: „Нам 
здається, що щодо своєї суті поправка д. Горленка не містить у собі 
нічого особливо важного; очевидно, він занадто захопився тим, що 
зустрів у документах, які знайшов, і надав занадто мало значіння 
тому, що сказано в листі В.Гр.Полетики до графа М.П.Рум’янцева, 
що видав д. Лазаревський. А тим часом свідоцтво цього листа 
цілком ясне: Полетика-син говорить, що ще його батько почав пи-
сати українську історію, а він, син, продовжує батьківську працю. 
При тій пошані, яку В.Гр.Полетика мав до пам’яті свого батька, він, 
очевидно, ставив собі за честь докінчити його роботу. Навіть можна 
сказати, що поправка д. Горленка неначе нарушує те уявлення про 
однодумство батька й сина, яке отримується з листів останнього; 
тим часом не підлягає сумніву, що щодо національних симпатій і 

1 ) Там само, с. 40.
2 ) Майковъ Л. Къ вопросу объ „Исторіи Русовъ” (ЖМНП, 1893, травень, 

с. 216).
3) Там само, с. 217.
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станових привілеїв почування й думки обох Полетик були однакові й 
послідовно Василеві Григорійовичеві не трудно було вести діло, яке 
почав Григорій Андрійович, в одному з ним дусі”.

„На жаль, „Исторія Русовъ” іще недостаточно вистудіювана 
щодо своїх джерел і свого складу, – коли, очевидно, розгляд цього 
питання міг би помогти виясненню й самого походження пам’ятки. 
Так напр. остання глава „Исторіи”, де говориться про гетьманство 
Розумовського та про управу графа П.А.Рум’янцева Україною, 
вражає живістю й наглядністю своїх деталів, які вказують, що перед 
нами оповідання очевидця; таке оповідання легко могло вийти із-
під пера Гр. Андр. Полетики, сучасника тих подій. На вистудіювання 
„Исторіи Русовъ” під чисто літературним оглядом досіль також не 
звернули уваги; ближчий розслід цього боку справи може покаже, що 
другому з учасників, В.Гр.Полетиці, належить головно літературне 
оброблення твору.

„Словом, догадка д. Лазаревського про послідовну працю двох 
ІІолетик над одним твором видається нам вірогіднішою ніж думка 
д. Горленка про авторство одного, молодшого представника цієї 
сім’ї. Та зокрема ми радо готові признати, що д. Горленко висловив 
одну цікаву й важну думку: ми розуміємо його вказівку на подібність 
записки В.Гр.Полетики про українське дворянство з відповідними 
сторінками „Исторіи Русовъ”; беручи цю обставину під увагу, легко 
допустити, що саме в сім’ї Полетик, при тих поглядах і тих історичних 
засобах, що там існували, міг дійсно бути написаний твір такого ха-
рактеру й напрямку, якими „Исторія Русовъ” відзначається”1).

Далі Майков підкреслив, що „таємничість оточує не тільки 
особу автора або авторів книги, фалшиво означеної іменням Юрія 
Кониського, але й походження передмови до неї, повної неясних 
натяків і очевидних видумок, і дивні обставини появи „Исторіи Ру-
совъ” у формі рукопису”2). Майков погодився з думкою Лазаревсь-
кого й Горленка, що передмову до „Исторіи Русовъ” написав Ва-
силь Полетика, бо „потвердження цього можна знайти й у листах 
Василя Григорійовича”. А саме, на думку Майкова, єсть подібні 
спостереження в одному листі Полетики до Чепи й у передмові до 

1) Там само, сс. 220–221.
2) Там само, с. 221.
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„Исторіи Русовъ” про причини браку повних історій України. З при-
воду неправильного малюнку історії України в польських істориків 
говориться в передмові, що „всякое твореніе имhетъ право защи-
щать бытіе свое, собственность и свободу”, а подібну думку про 
обов’язки українського історика висловив Василь Полетика в листі 
до Чепи. Нарешті відмітив Майков „іще своєрідне вжиття слова „на-
конецъ”, що повторюється як у передмові, так і в листі В.Гр.Полети-
ки до графа М.П.Рум’янцева”. І Лазаревський і Горленко признали 
згідно за містифікацію твердження передмови про ведення літопису 
в могилівському манастирі, але ні один, ні другий дослідник не дав 
вияснення, „чому була потрібна така містифікація”. Тут і вислов-
лював Майков думку: „Чи не треба думати, що як не написати, то 
пустити в обіг історично-політичний памфлет у шляхетському дусі 
видалось корисним саме в тому часі, коли в найвищих державних 
установах розглядалось питання про потвердження українських 
військових чинів серед дворянства? А це питання... підняли в пер-
шому десятилітті біжучого століття, а вирішили законом 1 квітня 
(20 березня) 1835 року”1).

Ставши по боці Горленка, що боронив Пушкіна перед докора-
ми Куліша, Майков писав: „Дивного задоволення мусів зазнавати 
таємничий автор „Исторіи”, якщо він дійсно жив іще 1836 року та 
якщо до нього дійшов похвальний голос поета. Думка Пушкіна про 
високу літературну вартість псевдо-Кониського знайшла собі повне 
потвердження у впливі, який виявив цей твір на творчість Гоголя й 
Шевченка та на діяльність різних другорядних письменників, що 
брали зміст своїх творів із життя старої України”2). Признавши, що 
Горленко вірно змалював значіння „Исторіи Русовъ” для романтичної 
літератури тридцятих і сорокових років XIX ст., Майков указував, 
що перший Маркевич носився з думкою видати „Исторію Русовъ”, 
а про оповідання Бодянського в справі її видання запримітив ось 
що: „Правду сказати, ці наївні хвальби Бодянського мають дещо 
комічний характер, але вони не лишають сумніву щодо того, що 
чудак-професор був щиро переконаний про незвичайну відважність 
своєї справи: цим і пояснюється захоплено-фантастичний характер 

1) Там само, с. 222.
2) Там само, с. 227.
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його пізнішого оповідання про друкування псевдо-Кониського”1). 
Хоч Устрялов нічого не згадав у своїх автобіографічних споминах 
про свій намір видати „Исторію Русовъ”, цей факт уважав Майков 
за вірогідний, бо чув про нього свідоцтво однієї шановної особи, 
що була в довгих і постійних зв’язках із Устряловим, але уважав за 
рішуче на нічому неоперту фантазію твердження Бодянського, буцім 
то Пушкін і Гоголь наставились видавати „Исторію Русовъ”, бо „ачей-
же не себе самого мав на оці Пушкін, коли в своїй статті висловляв 
надію, що „великій историкъ Малороссіи найдетъ себh, наконецъ, 
достойнаго издателя”. Не міг він розуміти тут і Гоголя, бо коло того 
часу Гоголь сам збирався писати історію своєї батьківщини, а про 
видання історичних джерел ніколи не думав. Що „Исторія Русовъ”, 
подібно записці Карамзіна про давню й нову Росію або знаменитій 
комедії Ґрібоєдова в її повній редакції, ніколи не уважалася за стро-
го заборонений твір, про те свідчить, – писав Майков, – багатство 
копій псевдо-Кониського, поширених як в Україні, так і в столи-
цях. Це добре знав граф Строґанов і розумів краще ніж важність 
„Исторіи Русовъ”, тому він і дозволив їй вийти без заборони й навіть 
із Петербурґу, від вороже настроєного до нього графа Уварова, не 
одержав ніякої уваги за її пропуск до друку. Як видно з випадку з ви-
даною в тому часі „Повhстью объ Украинскомъ народh” д. Куліша, 
не шляхетний націоналізм „Исторіи Русовъ” признававсь у ті часи 
доганним, а демократичний погляд на історію України. Звідсіль вид-
ко, що д. Горленко даремне повірив пізнішому оповіданню Бодянсь-
кого, не приклавши до нього ніякої критики”2).

Кінцеву думку Горленка про „Исторію Русовъ” назвав автор 
уміркованою з тим застереженням, що „з виявленням фактичних 
невірностей в „Исторіи Русовъ” утрачується й значіння поданих у 
ній переказів, але не потверджених писаними джерелами”3), бо ж 
Костомаров нарікав, що навіть у третьому виданні свого „Богда-
на Хмельницкаго” не потрапив очиститися з видуманих переказів, 
зачерпнених між іншим із псевдо-Кониського. Закінчив Майков 
свою статтю-рецензію признанням Горленкові заслуги, що звер-

1) Там само, с. 229.
2) Там само, сс. 229–230.
3) Там само, с. 230.
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нув знов увагу дослідників „на замітне явище в історії руської 
самосвідомости” та для вияснення справи подав декілька цікавих 
матеріялів і думок1).

До думки Майкова про авторство Полетик пристав проф. Ми-
хайло Грушевський у рецензії на річ Майкова, одначе з таким за-
стереженням: „Гадка ця й нам здається взагалі подібною до прав-
ди, хоч для остаточного вияснення справи треба більш детального 
студіювання „Исторії Русовъ” і більш доказів авторства Полетик. Та-
кого студіювання „Исторія Русовъ” вимагає давно. Втративши без-
поворотно колишнє значіння першорядного історичного джерела, 
„Исторія Русовъ” заховала першорядне значіння в історії громадсь-
кого життя й самосвідомости української громади; це єсть культурно-
історичний факт великої ваги, один з видатніших в українській 
громаді першої половини цього віку. Детальне студіювання повинно 
вияснити также й історичну вартість його, бо, безперечно, поза ви-
гадками й помилками „Исторія Русовъ” містить в собі й важні деякі 
перекази з історії гетьманщини XVIII в.”2). Двадцять літ пізніше 
в огляді розвитку української історіографії навів М.Грушевський 
„Исторію Русовъ” у низці тих історичних праць, „нерідко далеко 
цінніших” у порівнянні з „Краткимъ описаніемъ” Василя Рубана, 
як літописи Симоновського (1765), Лукомського (1770), Ригельмана 
(1778) й „найталановитіша та найцікавіша анонімна „Исторія Русовъ 
или Малой Россіи”, пущена в оборот у другому десятилітті XIX ст. 
з іменням Юрія Кониського, яка здобула незвичайну популярність 
і впливовість завдяки своїм мистецьким вартостям і ще більше 
гарячому українському патріотизмові й автономізмові, що проникає 
її”. Часу повстання не означував автор, бо „поруч із догадкою 
Лазаревського, що уважав за її автора Полетику батька (Григорія, 
пом. 1784), стоять догадки, які пересувають центр тяжкости в добу 
Полетики-сина, що продовжував історичні зайняття батька в другому 
десятилітті XIX ст. (лист із 1812 р.)”3).

1) Там само, с. 231.
2) Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. Львів, 1894, т. IV, 

с. 190.
3) Грушевскій М. Развитіе украинскихъ изученій въ XIX в. и раскрытіе 

въ нихъ основныхъ вопросовъ украиновhдhнія (Украинскій народъ въ его 
прошломъ и настоящемъ. Т. I. Спб. 1914, с. 8).
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До гіпотези Лазаревського схилявсь також Микола Василенко. 
Григорія Полетику зараховував він до людей, що признали сучасний 
лад нормальним і старались виправдати його з історичного стано-
вища. Уважав його за одного з найрозумніших і найбільше очита-
них і освічених людей. Належачи до української шляхти й живучи 
в тому часі, коли ця шляхта виділилась із народу, який наполовину 
закріпостила, й зосередила всі свої змагання в тому, щоб російський 
уряд признав її юридично, Григорій Полетика з’явивсь оборонцем і 
провідником шляхетських змагань. Коли його вибрали депутатом до 
Комісії, він став там гарячим оборонцем української автономії та ста-
равсь оправдати й боронити її з історичного становища, „розуміючи 
зрештою минуле України цілком у викривленому вигляді, а може й 
навмисне перекручуючи його з метою оборонити свої шляхетські 
забаги. Серед паперів, що поступили до київського університету з 
бібліотеки покійного І.М.Судієнка, єсть брульйонові історичні за-
писки Г.А.Полетики, які він писав, очевидно, будучи депутатом 
у Комісії. Ці записки цікаві для нас як перші ступні в студіюванні 
української історії, тим більше, що пізніші збирачі матеріялів до 
української історії А.І.Чепа, Я.М.Маркович так або йнакше зв’язані 
з родиною Полетик, а тому ми маємо деяку підставу припускати, що 
пробудження інтересу в них займатись українською історією зале-
жало в значному ступні від впливу сім’ї Полетик: діло батька, як 
відомо, продовжував і його син Василь Григорійович”1).

З історичних записок Григорія Полетики назвав Василенко по-
перше одну, з якої збереглись тільки уривки, а саме п. з. „Истори-
ческое извhстіе, на какомъ основаніи Малая Россія была подъ рес-
публикою польскою и на какихъ договорахъ поддалась россійскимъ 
государямъ, и патріотическое разсужденіе, какимъ образомъ можно 
бы оную нынh учредить, чтобы она полезна могла быть россійскому 
государству безъ нарушенія правъ и волностей”. „Ця записка 
тенденційна, – писав Василенко, – і її тенденція відповідає вповні 
тим змаганням української шляхти, про які ми знаємо напередодні 
Катерининської комісії. За зразок узято в ній польський лад і він 
виставляється як такий, що існував на Україні по Богдані Хмель-

1) Василенко H. Къ исторіи малорусской исторіографіи и малорусскаго 
общественнаго строя (Кіевская Старина, 1894, кн. 11, сс. 246–247).
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ницькому й затверджений пунктами цього гетьмана з царем Олексієм 
Михайловичем. На першому пляні стоїть, певна річ, шляхта й її 
затаєна думка відбудувати такий лад, при якому вона одержала б ви-
датну перевагу як в адміністрації (сеймики), так і в суді (гродські 
й земські суди). З цього погляду демократизм, що ліг теоретично в 
основу українського суспільного ладу, являється простим нарушен-
ням „прав”, а гетьмани справжніми беззаконниками, що постійно на-
рушували ці права й захоплювали владу в свої руки”.

Провідна думка другої записки п. з. „Записка, какъ Малая 
Россія во время владhнія польскаго раздhлена была, и о образh ея 
управленія” та сама, яка лягла в основу великого збірника „правъ 
и привиллегій малорусскаго шляхетства”, що предложив Полетика 
Катерининській комісії для оборони самостійности й автономности 
України. „Певне, – запримітив Василенко про записки та збірник По-
летики, – з наукового погляду всі ці тенденційні спроби історично 
оправдати й таким робом буцім то вияснити існуючий лад – не ви-
тримують ніякої критики; одначе з погляду самосвідомости й пото-
му пробудження інтересу до минулого українського народу – вони 
без сумніву мали значіння й не лишились без уваги”1).

До своїх виводів про записки Григорія Полетики нав’язав Ва-
силенко такі слова про „Исторію Русовъ: „З іменням Г.А.Полетики 
почали зв’язувати в останньому часі й славетну „Исторію Руссовъ”, 
що являється швидше історичним памфлетом у дусі згаданих вище 
історичних записок Полетики, що мають уповні означену прак-
тичну ціль, ніж дійсно історичною працею, одначе навіть при та-
кому її значінні „Исторія Руссовъ” цікава для нас як одна зо спроб 
зв’язно оповісти історію українського народу. Якщо навіть її напи-
сав не Г.А.Полетика, то вона не могла б з’явитись на світ без нього 
й без Катерининської комісії. Остання створила умовини, при яких 
знайомість із минулим України зробилась просто таки необхідністю; 
Г.А.Полетика один із перших звернувся до такої знайомости. Ось 
чому від Г.А.Полетики й треба, думаємо, починати українську 
історіографію. Він без сумніву безпосередньо або посередньо пома-
гав пробудженню того змагання до самосвідомости серед української 
інтеліґенції, яке висловилось у студіюванні минулого й теперішности 

1) Там само, сс. 248–249.
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українського народу”1). На підставі відомого листа Василя Полети-
ки в справі писання історії України висловив автор думку, що „не-
доведене до закінчення діло батька продовжував і його син Василь 
Григорійович”2).

Лазаревський зіґнорував гіпотезу Горленка, себто промовчав її 
існування, хоч без сумніву його слова про Григорія Полетику як ав-
тора „Исторіи Русовъ” у передмові до статті „Прежніе изыскатели 
малорусской старины” подиктовані бажанням зареаґувати на виводи 
Горленка. Лазаревський виводив тут, що в другій половині XVIII ст. 
зайшла потреба нової (по літописі Величка) праці про минуле життя 
країни, праці, що мала дати українському читачеві можливість по-
ставити поруч себе старий лад, що щезав, із новим, що наставав. 
„Таку роботу виконав правдоподібно нашвидку найосвіченіший у 
тому часі „син Малої Росії” Гр.А.Полетика слідом за своїм вибором 
на депутата до Комісії уложення нової конституції. Ми розуміємо 
тут, – писав Лазаревський, – „Исторію Русовъ”, яка з’явилась коло 
1770 р., а написавши яку з достаточним пайом „патріотичної гарячо-
сти”, Полетика, в тому часі інспектор морського кадетського корпусу, 
пустив її у світ без свого ймення. – Не спиняючись на „Исторіи Ру-
совъ”, Полетика почав ревно збирати по архівах, головно – держав-
них, матеріяли для історії України, тим самим признаючи неповноту 
й однобічність виконаної вже праці, почав писати статті й говорити 
промови публіцистичного характеру й – викликав серед місцевого 
суспільства такий інтерес до української старовини, що з-поміж 
нього появились і інші дослідники цієї старовини”. Ще цікавіша до-
дана до цих слів Лазаревського така його замітка: „Висловлюючи 
тут дещо докладніше нашу догадку, що „Исторію Русовъ” написав 
Гр.А.Полетика, ми опираємося при цьому на характері літературної 
діяльности останнього, як вона висловлюється в його паперах, що 
недавно поступили вкупі з іншими рукописами збірки М.О.Судієнка 
до бібліотеки київського університету. Між цими паперами ми ба-
чили... статті й промови Гр.А.Полетики. Говорячи, що „Исторія Ру-
совъ” написана нашвидку, ми звертаємо увагу на ту обставину, що 
події XVIII ст. в цій історії, зокрема починаючи від зради Мазепи, 

1) Там само, с. 249.
2) Там само, с. 251.
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у значній частині писались, як видко, на підставі традиції, а поча-
сти може й на підставі особистих звісток автора. Звідсіль – анек-
дотичний характер у викладі цих подій. Для такого способу писан-
ня історії – не вимагалось багато часу, зокрема при літературному 
таланті Гр.А.Полетики”1).

У своїй статті „Kozaczyzna а legitymizm” із 1896 p. вивів 
Александер Яблонський, так сказати б, генеалогію „Исторіи Русовъ” 
із Катерининської комісії, де засідали українські депутати, на яких 
тяжів обов’язок оборони своєї справи. „А де недостало фактів, вид-
ко, послугувались видумками; не мало це практичного висліду, але 
лишивсь багатющий матеріял для історичної фантасмагорії”, що зго-
дом прибрала форму „Исторіи Русовъ”. „Цей фантазійно-історичний 
твір, з характером політичного памфлету” „наскрізь політичної на-
тури. Коли фактично скасовано автономію України, тоді полишало-
ся всилити в уми будучих поколінь бодай живіше переконання як 
про минулу славу „славного” запорозького війська й узагалі всього 
народу русів (не малоросіян), так тим більше може ще обоснувати 
його права й аспірації, опираючи їх на історичній тяглості. І бачимо 
тут цілком штудерно побудоване складне руштування тієї тяглости. 
Здогадна переяславська умова й усе, що з неї безпосередньо й по-
середньо випливало, оперте тут на блискучій підбудівці, до здвиг-
нення якої доставили будівця не тільки провідна думка гадяцького 
договору, пересунена фікційно в глибше минуле, але ще довільніше 
сплетені з нею леґенди баторіянська з батуринською. Виступають 
вони в „Исторіи Русовъ” на тлі фантастичного епосу первісних діїв 
полудневої Русі в поважній шаті позитивних фактів, опертих на 
виразних документах, які стверджують, що король Стефан врешті 
обдарував козаків формальним актом надання, в якому зазначував 
наперед підставову „єдність і рівність” української (ruskiej) шляхти 
з польською й литовською шляхтою і наказував „українському 
трибуналові” „розбирати справи згідно з пристойністю” їх – у 
новозакладеному нашому (королівському) місті Батурині, а як покаже 
потреба, й у Черкасах; також і українському гетьманові резидувати 
в цьому місті, а в Черкасах мати свого намісника... Словом, уже він 

1) Лазаревскій А. Прежніе изыскатели малорусской старины (Кіевская 
Старина, 1894, кн. 12, сс. 350–351).
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(король Стефан) запевнив Україні в засаді те, що мала їй принести 
згодом щойно гадяцька умова. З уваги на це, з уваги на ту незруше-
ну історичну пристань козацького легітимізму, чи то українського, 
уся дальша історія України й „русів”, запевнених у своїй автономії, 
була вже тільки, скільки дипломатичним, стільки збройним праву-
ванням за непорушність тієї автономії – наперед із Польщею, а по 
зірванні з нею і з Литвою потрійного ще від часів Ягайла союзу й по 
добровільному прийнятті переяславського договору – з московським 
царством і цісарською Росією”1).

Заперечуючи вислів Карпова, що „Исторія Русовъ” це 
„найзлосливіший політичний пасквіль”, а погоджуючись із ним, 
що вона є високопубліцистичний твір, Яблоновський додавав із 
свого боку, що „для тим легшого запевнення собі, щоб так сказа-
ти, veniam legendi – більше ніж для піддержання українського духа, 
поперетикано цей памфлет усякими рекримінаціями й проти ляхів, 
висуваючи наперед серед дійсних фактів також усякі небилиці, 
недорічні й криваві, видумані, укуті як зброя у часі пристрасних боїв, 
що попередили „руїну”. І дійсно, не зважаючи на свій публіцистичний 
характер, а може саме для цього характеру, ця „Исторія Русовъ”, як 
здогадна пам’ятка архиєп. Кониського народові, вплітаючи все – й 
небилиці й леґенди – в містерно вифантазований епос „славного” 
козацького минулого й українського леґітимізму, сталась не тільки 
для простацької суспільности на Задніпрі останньої четвертини 
XVIII ст. джерелом його політично-історичної свідомости. Підстави 
того леґітимізму, разом із баторіянською леґендою, знайшли віру й 
далі”2).

Справі відношення Стефана Баторія до козацтва присвятив окре-
му працю Андрій Стороженко п. з. „Стефанъ Баторій и Днhпровскіе 
козаки. Изслhдованія, памятники, документы и замhтки” (Київ, 
1904). По докладному розсліді питання автор стверджував, що перед 
самим скасуванням Запорозької Січі в 70 рр. XVIII ст. ходив серед за-
порозьких козаків глухий переказ, буцім то колись давно польський 
король Стефан Баторій дав козакам якусь дуже важну грамоту, але 
ніхто вже не пам’ятав, який був її зміст. У цьому переказі було й зер-

1) Pisma Aleksandra Jabłonowskiego. T. II, cc. 229–230.
2) Там само, сс. 230–231.
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но історичної правди, бо Стефан Баторій дійсно прийняв 16 вересня 
1578 р. п’ятсот низових козаків на королівську службу й означив в 
окремому універсалі обов’язки прийнятих на службу козаків супро-
ти короля й Речіпосполитої та винагороду за виконання обов’язків. 
„Передчуваючи, що Січ доживає останніх днів, запорожці 70 рр. 
XVIII ст. силкувались опертись на якомусь документі, щоб не го-
лословно боронити своїх прав на незалежність перед петербурзь-
ким урядом. Тим часом запорожці не мали ніякого документу 
підхожого змісту”. Тоді переказ про універсал Стефана Баторія дав 
понуку підробити грамоту від імення короля Стефана й приладити 
її до вимог свого часу. „Якщо ми саме вчитаємось у грамоту Сте-
фана Баторія, – писав Андрій Стороженко, – легко переконаємось, 
що зверхньою формою вона нічим не подібна до ориґінального 
універсалу Баторія... так само легко ми переконаємось і в тому, що 
основний її пункт: „надаєт Єго Королевская Мосць Козакам Низо-
вим Запорожским вікуїсте город Терехтемиров з монастирем і пере-
возом, опроч складового старинного їх Запорожского города Чигри-
на і Запорожских степов, ку землям Чигринским подойшлих”, – це 
сливе літеральне повторення тексту Літопису Граб’янки й дальших 
його перерібок”1).

Андрій Стороженко не сумнівався, що автор „Исторіи Ру-
совъ” був „благородний щодо характеру й високоталановитий Ва-
силь Григорійович Полетика”. Говорячи про поширення та вплив 
„Исторіи Русовъ”, підкреслив автор цікаве явище, що „й деякі 
польські вчені, для яких доступні були дійсно першорядні дже-
рела до справ живої історії дніпрівського козацтва, піддалися за-
чаруванню твору В.Г.Полетики”. Тут і відкрив автор, що в другій 
половині тридцятих років XIX ст. його дід Андрій Яковлевич Сто-
роженко передав копію „Исторіи Русовъ” Мацєйовському, й подав 
таку рефлексію з приводу його передмови до виривку з неї в пер-
шому томі „Pamiętników o dziejach, piśmiennictwie i prawodawstwie 
Słowian”: „Дійсно, особам, знайомим хоч почасти з тією багатою 
спадщиною хронік, географічних описів, мемуарів, щоденників і 
архівних документів різного роду, яку полишили після себе польська 

1) Стороженко А.В. Стефанъ Баторій и Днhпровскіе козаки. К. 1904, сс. 
141–142.
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освіченість і державне життя Польщі XVI й XVII століть, не могли 
й не повинні були „снитися” небилиці „Исторіи Русовъ”; та дивно, 
як сам Мацєйовський при своїй широкій ерудиції не запримітив її 
апокрифічного характеру”1).

Добі Стефана Баторія присвячено в „Исторіи Русовъ” дев’ять 
друкованих сторінок на два стовпці. На підставі листа Юрія Ко-
ниського до Григорія Полетики означував Стороженко книги, що 
мав Василь Полетика, на думку Стороженка, безсумнівний автор 
„Исторіи Русовъ”, для часу Стефана Баторія. „Одначе вражає, – пи-
сав автор, – як дуже свобідно працювала його уява. Під його пером ці 
сухі й досить скупі звістки несподівано розгорнулись у блискучий, 
величний образ буцім то багатої подіями доби в житті України. На 
чолі козацтва стоять казкові багатирі; на їх кивнення незлічені сили 
козаків підіймаються удатних походів у далекі східні краї й наносять 
погибельні поразки невірним бусурманам, на спасіння своїх душ і на 
славу короля й отчизни; вдячний король намагається всіма заходами 
поправити й удосконалити громадський побут козаків, наділюючи 
їх автономними установами й усякими привілеями”2). Згідно зо 
своїми видумками подав автор „Исторіи Русовъ” таку характери-
стику Стефана Баторія: „Король Баторій во всhхъ отношеніяхъ къ 
Рускому воинству и народу былъ такой патріотъ, каковымъ почи-
тался у Римлянъ Императоръ Титъ, сынъ Веспасіановъ, т. е. другъ 
и отецъ человhчества. Онъ правотою своею и кротостію вселилъ во 
всh народы Королевства своего духъ единства и братскаго согласія. 
Не слышно было между ними никакихъ споровъ ни о породахъ, ни 
о преимуществахъ, и ниже о религіяхъ, умы народные часто воз-
мущающихъ. Самое даже Духовенство, склонное обыкновенно къ 
преніямъ и присвоенію себh правомыслія, подобилось тогда аг-
нцамъ непорочнымъ златаго вhка или пастырства Адамова, и что 
всего восхитительнhй, то было согласіе чистое и обhихъ главныхъ 
религій, Римской и Руской. Когда отлучался надолго Епископъ 
Римскій, то поручалъ паству или правленіе своей Епархіи Епископу 
Рускому; когда же, напротивъ, отлучался Епископъ Рускій, то так-
же поручалъ Епархію свою въ правленіе Римскому Епископу, и все 

1) Там само, сс. 142–143.
2) Там само, сс. 144–145.



338

МИХАЙЛО  ВОЗНЯ К   ► СТУДІЇ НАД УКРАЇНСЬКИМИ ЛІТОПИСАМИ

было у нихъ въ послушаніи и любви, прямо Христіанской” (с. 28). 
І не диво, що король Баторій, ,,Монархъ исполненный благоразумія, 
праводушія и всhхъ превосходныхъ качествъ, санъ его украшающихъ, 
воздалъ Гетману и всему войску Малоросійскому достойную справед-
ливость, наградивъ заслуги ихъ подарками, почестями и другими пре-
имуществами, мужество отличающими” (с. 26), а зокрема грамотою з 
19 квітня 1579 р. (cc. 28–29), що, очевидно, не має нічого спільного зо 
справжнім універсалом Стефана Баторія з 6 квітня 1579 р.

Обговорюючи два „осади”, що полишила „Исторія Русовъ”, 
один на істориках київської школи в погляді на дніпрівських козаків 
доби Баторія як на осілий рільничий стан української народности, 
а другий у загальноприйнятій серед учених думці, буцім то Сте-
фан Баторій якоюсь реформою змінив правне положення козацько-
го „стану” в „українних” воєвідствах, Стороженко ще раз пригаду-
вав, що дніпрівські козаки до Баторія та в його добу цілком не були 
хлібороби, але „це був люд неосілий, мандрівний, що літо проводив 
у степах на промислах, а на зиму збирався в пограничні містечка, по 
більшій частині без родини, рознузаний і свавільний; – то рибалки 
й мисливці, то вдалі вояки, що шукали добичі в набігах на сусідні 
землі, то розбійники й грабіжники, перед якими дрижали спокійні 
пограничні мешканці”1).

Відмінно від Стороженка приймав Микола Василенко Григорія 
Полетику за автора „Исторіи Русовъ”, бо він був учена людина, за-
ймався вивченням історії своєї батьківщини та збирав і зібрав до-
сить велику скількість матеріялів. „Його інтерес до історії цілком не 
був викликаний припадково практичними цілями, як говорить пере-
каз. Правдоподібніше, практична ціль оборони „українських прав”, 
якою займавсь Полетика в Катерининській комісії, була вислідом 
його доброї знайомости з минулою долею своєї батьківщини. Швид-
ше всього треба думати, що увесь світогляд Полетики засновується 
на вивченні історії України, ніж припускати, що Полетика шукав 
історичного твору для того, щоб тільки краще вмотивувати свої уже 
готові думки. Тому, якщо ми бачимо, що записки, замітки та про-
мови Г.А.Полетики, які він говорив або предкладав на засіданнях 
різних комісій у Москві 1767 р., щодо думок і ідей сходяться з 

1) Там само, с. 149.
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„Исторіею Русовъ”, це ще більше повинно створити певність у тому, 
що автором „Исторіи Русовъ” був саме Г.А.Полетика, цей гарячий 
український патріот XVIII ст., що боронив „українських вільностей” 
не на демократичній тільки підставі, а на підставі переваги вповні 
витвореної вже в середині XVIII ст. української старшини”. Васи-
ленко здогадувався, що „Исторія Русовъ” з’явилась саме в ту пору, 
коли за Катерини II приходив кінець українському громадському 
ладові, коли йшла адміністративна підготовна праця над заведен-
ням загальноросійських губернських порядків в Україні. „Исторія 
Русовъ” „з її глибокими симпатіями до української громадської 
самостійности, до українських „прав і вільностей”, з її неспочутли-
вим і ворожим відношенням до всього, що підривало ці вільності й 
грозило їм скасуванням, саме відповідала тому вибухові українського 
патріотичного настрою, який ми бачимо по остаточному скасуванні 
гетьманства в Україні та в часі Катерининської законодатної комісії. 
Тоді ж могла витворитись і популярність „Исторіи Русовъ” серед 
української інтеліґенції”, думав автор. Ніяка інша книга досіль не 
поширилась у такому числі копій, як саме вона1).

1905 р. надрукував гімназійний учитель Лев Гнатишак у 
гімназіяльному звідомленні української гімназії в Коломиї й окре-
мою відбиткою працю „Про вплив Історії Руссов на українсько-
руську поезію романтичну”. Висновок автора, що „та історія мала 
вельми шкідливий вплив на фальсифікацію бувальщини взагалі”2). 
Тому й літературні твори, автори яких користали з неї, „містять у собі 
множество видумок, які грубою заслоною закривають перед нами 
історичну правду”3). Треба сказати, що автор приписав „Исторіи Ру-
совъ”, головно щодо неприхильности й навіть ненависти до поляків, 
багато такого, чого подостатком було й деінде.

Широкий огляд питань, зв’язаних із „Исторіею Русовъ”, дав 
проф. Володимир Іконніков у другій книзі другого тому „Опыта рус-
ской исторіографіи” (Київ, 1908). Куди схилявсь автор у своїх дум-
ках щодо авторства „Исторіи Русовъ”, найкраще показує його цитата 

1) Василенко H. О.M.Бодянскій и его заслуги для изученія Малороссіи 
(Відбитка з „Кіевск-ої Старины”). Київ, 1904, cc. 215–216.

2) Гнатишак Л. Про вплив Істориї Руссов на україньско-руску поезию 
романтичну, Коломия, 1905, с. 3.

3) Там само, с. 37.
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з його університетського курсу 1874 р. на доказ, що він перший ви-
словив думку про авторство Григорія Полетики. Щодо передмови до 
„Исторіи Русовъ”, злуку імен Юрія Кониського й Григорія Полетики 
не уважав автор за припадкову, бо Кониський умів цінити історичні 
матеріяли, яких доставляв Рубанові, й 1782 р. переслав Полетиці 
збірку польських літописів і історичних книг, обіцяв прислати йому 
нову їх серію, коли буде у Варшаві, й узагалі був із ним у дружніх 
зносинах і листуванні1). Автор узяв в оборону Пушкіна перед за-
кидом Куліша, не вірив у те, щоб Репнін або близька йому особа 
були автором або перероблювачем „Исторіи Русовъ”, бо „йнакше 
Бантиш-Каменський одержав би її не від Ширая й може знав би її 
раніше”2), а подавши зміст твору, пригадував деякі вказані вже його 
джерела: літописи Самовидця, Граб’янки й Величка, хоч „усе пи-
тання міститься, певна річ, у способі користуватись джерелами”3). 
З поданого змісту автор бачив, що в „Исторіи Русовъ” „вірогідність 
не була умовою, вимаганою від справжньої історичної праці. Оче-
видно, її автор не ставив собі за ціль і навіть не старавсь установи-
ти відношення між своїми джерелами та ступнем їх вірогідности. З 
однаковою вірою він бере дані з Самовидця, Граб’янки, польських 
літописів і пізніших джерел”4).

Впливом „Исторіи Русовъ” на Костомарова, Куліша й Маркевича 
зайнявсь Олександер Грушевський у статтях про них. Крім того при-
святив „Исторіи Русовъ” дві окремі статті. Першу з них надруковано 
1906 р. в „Чтеніяхъ Истор. Общ. Нестора лhтописца” п. з. ,,Къ судьбh 
„Исторіи Руссовъ”. Эпизодъ изъ украинской исторіографіи XIX в.” 
й окремою відбиткою. Починається вона такими поміченнями: „В 
українській історіографії XIX ст. доля „Исторіи Руссовъ” уявляє со-
бою інтересний епізод, а саме з уваги на ґрунтовну зміну відношення 
наукового світу до неї. Контраст дуже різкий: на початку століття – 
це улюблена книга, захватне читання, згідно з нею ціле покоління 
утворює собі погляди на минулу історію батьківщини: пристрас-
ний тон і гарячий патріотизм мимохіть очаровують читача; але й за 

1) Иконниковъ В.С. Опытъ русской исторіографіи. Т. II, с. 1623.
2) Там само, сс. 1631–1632.
3) Там само, с. 1643.
4) Там само, с. 1648.
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рамками читацької публіки вона не викликує ще сумнівів – аматори 
історії своєї батьківщини, знавці минулого ще не хитаються в своєму 
довір’ї: на її авторитеті опираються дослідники й з повним довір’ям 
цитують її звістки. Потому з поширенням виднокругу, з поширен-
ням циклу джерел відношення зміняється: запримічуються перший 
раз неправильності й нерівності, але зачарування ще сильне й ще не 
захитує авторитету вченого єрарха; далі – більше, помилки показу-
ються вже й численними й грубими, примирити з ними авторство 
Кониського робиться неможливим, і знаменитий твір починає при-
знаватись утвором невідомого автора, й то не вповні удатним. Таким 
робом переміна у відношенні до „Исторіи Руссовъ” являється також 
і покажчиком розвитку критичного чуття в українській історіографії. 
Та не зважаючи на те, що з’явився сумнів і щодо підбору матеріялу 
й користування ним, для історичної школи пізнішого часу показа-
лась застарілою й пережитою сама рамка: світогляд автора, його 
історична схема”1).

Далі автор підкреслив, що основна схема „Исторіи Русовъ” „це – 
історія народу, а не провінції, це – етнографічна, а не географічна озна-
ка; зміст книги – доля первісного слов’янського населення України 
(Малороссіи), що віддавна тут оселилось і без перерви займало цей 
край, й автор, витримуючи цей погляд, викладає самостійну історію 
українського народу, цих „старших братів” великоруського племе-
ни, зміняючи таким робом звичайне виображення історії України 
– додаток до історії російської держави”2). Що „гаряча любов до 
батьківщини та глибокий інтерес до минулої її долі, щира гордість 
минулою славою і пекучий смуток над пережитими страждання-
ми, нарешті живий виклад і майстерство в змалюванні минулого – 
все це захоплювало”3), ствердив це автор у другому розділі статті, 
навівши на доказ різні голоси про те, як історики зразу підпали під 
її вплив, потому зневірились у ній і поставились критично до неї, у 
третьому розділі, а присвячений справі авторства четвертий розділ 
закінчується такою думкою: „Остаточно удасться вияснити це питан-
ня по всій правдоподібності тільки при рівнобіжному вистудіюванні 

1) Грушевскій А. Къ судьбh „Исторіи Руссовъ”, cc. l–2.
2) Там само, с. 2.
3) Там само, с. 5.
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родинних паперів української інтеліґенції початку XIX ст. й уважній 
аналізі самого твору з погляду основних його поглядів на минулу 
долю рідного краю”1).

Ті самі питання порушив автор і в статті „Къ характеристикh 
взглядовъ „Исторіи Руссовъ”, надрукованій у І кн. „Извhстій 
Отдhленія русскаго языка и словесности” петербурзької Академії 
Наук із 1908 р., хоч тут головне місце займає характеристика поглядів 
твору. Щодо авторства автор, закінчуючи свою статтю, писав таке: 
„Трудно передповісти, чи закінчиться на цьому (себто на тому, що 
сказали Лазаревський і Горленко) питання про авторство „Исторіи 
Руссовъ”. Родинні папери української шляхти все ще ждуть система-
тичного наукового вистудіювання, і якщо уважне читання „Исторіи 
Руссовъ” вияснює нам погляди невідомого автора та їх клясову осно-
ву, для остаточного вирішення, якій же означеній особі приписати 
це авторство, треба ждати безпосередніх указівок в опублікуванні й 
вистудіюванні родинних архівів”2).

У тому ж часі зайнявся докладніше „Исторіею Русовъ” проф. 
Людвиг Яновський. Уже в статті про історично-літературні писан-
ня Юндзілла вразив Яновського найбільше „погляд Юндзілла на 
Кониського й ославлену „Исторію Русовъ”, що відіграла величезну 
ролю в історіографії”. Про неї тут Яновський писав, що „це є зви-
чайний фабрикат найбезсоромніших наклепів і ноторичних брехень, 
говорячи докладно, немає в цій „історії” слова правди, тільки спо-
лучення повидумуваних небилиць; вона відзначається специфічним 
забарвленням сліпої ненависти до Польщі й обтрискує болотом усе 
її минуле”. Називаючи „Исторію Русовъ” нуждотою, що опирається 
на документах, які не існують, автор зазначував, що „новіші досліди 
доказали, що автором того фабрикату не був Кониський, як загаль-

1) Там само, с. 20. По зреферуванні статті Ол.Грушевського на засіданні 
Історичного Товариства літописця Нестора забрали голос Микола Петров і 
Володимир Завитневич. Останній указав на те, що Федорові Тітову вдалося 
знайти скриню з рукописами Юрія Кониського, „що може проллє світло” й на 
„Исторію Русовъ”. Крім того, на думку Завитневича, цікаво було б прослідити 
традицію тієї тенденції, яку висловив автор „Исторіи Русовъ” (Чтенія, т. XIX, 
вип. IV, с. 93).

2) Грушевскій А.С. Къ характеристикh взглядовъ „Исторіи Руссовъ”. 
Спб. 1908, сс. 31–32.
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но думали, хоч із другого боку він зродивсь із його надхнення й 
перепоєний духом і моральною вартістю Кониського, цього, як дуже 
влучно назвав його Юндзілл, історичного дурисвіта”. Яновський 
брав за свою гіпотезу Горленка, що „автор „Исторіи Русовъ” був ви-
хованець віленського університету Василь Полетика”1).

Ширше розвинув автор свої думки на цю тему в статті „О tak 
zwanej „Historii Rusów” y „Pamiątkowej Księdze” для пошанування 
45-літньої літературної праці проф. Юзефа Третяка з 1913 р. Про 
становище Яновського до „Исторіи Русовъ” говорить вимовно 
такий коротенький вступ до трьох розділів праці: „Розчитуючись 
у творах визначніших українських (ruskich) письменників XIX ст., 
що змальовують або оспівують минуле своєї країни, спостерігаємо 
в них численні спільні риси щодо освітлення, тону, поглядів, 
симпатій і антипатій, бо всі ці письменники черпали свої історичні 
відомості головно з одного джерела – „Исторіи Русовъ”. Про цю 
важну пам’ятку багато писали, але відіграла вона таку велику ролю, 
що її треба висунути на фронт новочасної української літератури, 
бо містить ключ до зрозуміння багатьох сторінок літературного й 
умового життя Русі. Цікава також „Исторія Русовъ” як фальсифікат: 
у багатьох літературах виступають прояви підроблювання буцім то 
давніх пам’яток творчости, одначе на Русі зфалшовано все її минуле 
– і такий саме фабрикат дуже довгий час уважався за вірогідне й 
старовинне історичне джерело”2).

Щодо поширення „Исторіи Русовъ” автор думав, що в кожно-
му разі фабрична дата паперу рукопису Іскрів зовсім не є доказом, 
що цього року переписано „Исторію Русовъ”, так само можлива 
помилка в даті на кодексі „Просвіти”. Такі помилки потрібні були 
Яновському, щоб мати підставу для ось-якого найближчого речен-
ня: „Безсумнівним бо позістане факт, що поширення „Исторіи Ру-
совъ” починається щойно коло 1830 р. й не вчасніше ніж від 1822 р., 
бо такі ревні збирачі матеріялів до історії Русі, як Чепа й Бантиш-
Каменський, не знали її цілком до того часу”. Ствердивши, що 
„Исторію Русовъ” прийняли як строго історичний твір, автор писав: 

1) Janоwski L. O pismach historyczno-literackich Jundziłła, с. 63.
2) Janowski L. O tak zwanej „Historii Rusów” (Pamiątkowa Księga, 

cc. 257–258).
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„Якщо сьогодні зфабрикували б щось подібне, не вспіла б вона 
здурити жадного історика, одначе в першій половині XIX ст. не 
було ще вдосконаленої критичної методи. Крім того „Исторія Ру-
совъ” трапляла на дуже пригожий ґрунт тогочасної романтичної 
доби, будучи сама до деякого ступня перепоєна, якщо не роман-
тизмом, то сентименталізмом; промовляла також своїм свободо-
любним тоном із домішкою риторики й фразеології; подобалася 
своїм легким і плавним викладом, в якому було багато пере-
яскравлених сцен немов у романі; при тім туманила уми йменням 
Кониського, що користувавсь уповні перебільшеною під усяким 
оглядом славою”1).

Та не зважаючи на те все, легковірність ішла задалеко, бо навіть 
у тих часах мусіли кидатись в очі неправди цього фальсифікату й 
повинні були видатися сильно підозрілими вказані в „Исторіи Ру-
совъ” джерела. А щодо передмови до „Исторіи Русовъ”, Яновський 
зазначив, що передмова про фантастичні джерела написана так ба-
ламутно, що „не можна зрозуміти, чи „Исторія Русовъ” є згадуваний 
у ній могилівський літопис”, чи останній став головним її джерелом. 
Тут і запримічував автор, що „по перечитанні „Исторіи Русовъ” не 
може бути сумніву, що складала її одна особа, бо через увесь про-
тяг переведені ті самі тенденції, те саме освітлення, не говорячи про 
стиль, що належить до одного письменника, чи й перероблювача”2).

До своїх засновків, тенденцій і вподобань автор „Исторіи Ру-
совъ” не тільки нагинав і переміняв факти, але й видумував цілі події 
та підробляв документи3). В історії розкривання фальшів „Исторіи 
Русовъ” підкреслював Яновський ролю поляків: припускав сливе 
з певністю, що замітка Срезневського про думку деяких у справі 
неавтентичности й утворення сміливою уявою в пізніших часах 
відносилась тільки до однієї людини в Харкові, а саме Гната Данило-
вича, колишнього професора у Вільні, а від 1825 р. в Харкові, де він 
дуже зацікавився минулим України4), а першим, що з усім критициз-
мом зайнявся відомостями „Исторіи Русовъ”, називав Юндзілла5).

1) Там само, с. 260.
2) Там само, с. 261.
3) Там само, с. 263.
4) Там само, с. 264.
5) Там само, с. 265.
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Ствердивши, що головною ціллю „Исторіи Русовъ” є апологія 
„русів”, яка пробивається від першої до останньої сторінки тво-
ру, Яновський писав: „Автор дуже прив’язаний до свого краю – і це 
прив’язання надає цій „історії” спеціяльного кольориту. Одначе це див-
не, що таке гарне й зрозуміле почування рідко виявляється безпосеред-
ньо, а найчастіше з усією яскравістю виступає як ненависть до інших 
народів”. З любови до свого краю випливає постійне змагання автора 
„Исторіи Русовъ” змалювати славне минуле „русів”, їх величезне герой-
ство й заслуги. „Історики (польські) в своїх „боязких історійках” хотіли 
затерти голосні діла, чесноти, старовинність „русів”; на жаль, за ними 
пішли й українські (małoruscy) історики, та всі вони брешуть, отже автор 
запевнює, що цим шляхом не піде, бо він один знає правду. Виходячи з 
цього засновку, автор „провалює” усі фалшиві й образливі погляди. Для 
такої апології не щадить барв, а навіть здорового розуму та в своєму 
фальсифікаті перемальовує все набіло, відповідно до тієї „правди”, яка 
дійсно в його вустах звучить гумористично. З цього випливає тон, що 
проникає ціле оповідання – патетичний і чванькуватий тон, що межує 
з манією. Знайшовши в старовинних, а швидше псевдостаровинних 
зразках описи битв і героїзму, доводить цю хвалькуватість до карика-
тури. Саме це дивує, якою сильною була суґестія, що ця бомбастична 
манера не захитала віри істориків, тим більше, що виступає однаково на 
просторі всіх віків”1).

Правда, автор „Исторіи Русовъ” користувавсь козацькими 
літописами й мав урядові акти, але все те служило йому тільки „для 
забарвлення фалшу позорами правди”, – згідно з висловом Юндзілла, 
бо „щоб вирахувати всі помилки, брехні й переінакшення „Исторіи 
Русовъ”, треба написати двічі більшу від неї книгу, але така гра не 
варта заходу”. Підставова річ та, що автор свідомо фалшував, творя-
чи леґендових воєводів, гетьманів, що ніколи не існували, вставляв 
видумані битви й цілі епізоди2). „Исторія Русовъ”, яку досіль став-
лять як закінчення козацьких літописів, різниться від них значно, бо 
її автор цілком не тримається джерел, місце яких заступило грубе 
вигадування”3).

1) Там само, с. 267.
2) Там само, с. 268.
3) Там само, с. 269.
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„Як кожний, хто фалшує, мимовільно побоюється, що брехня 
вийде наверх, так і автора обговорюваного фальсифікату огортає 
постійний неспокій, отже він бажає з усіх сил затуманити фразами 
та вмовити в інших ті гріхи, яких у ньому самому повно”. Яновський 
закинув авторові „Исторіи Русовъ”, що він „із смішною ароґанцією 
й іґноранцією трактує польських істориків”, що рахував „на коло-
сально наївних читачів”, радячи їм заглянути до грецьких і римсь-
ких історій за потвердженням хоробрости „русів”, і що „постійно 
покликується на безсторонність, а це стає потішне, як не менше 
запевнює, що всім тьмили голову національні упередження, а він 
один буде вільний від сторонничости цього роду”1).

Затримавшись над добою під польським пануванням в 
„Исторіи Русовъ”, Яновський виводив, що по унії „починається 
„епопея”, коли автор повними вітрилами поплив по цілому морі 
брехень. Передусім бої з козаками, що завжди на голову побива-
ють поляків, а якщо останнім удасться коли перемогти, то тільки 
при помочі зради. У театральному малюнку автор не вказує інших 
спонук діяння у козаків окрім благородности, хоробрости й не-
винности. Витворює фікцію якоїсь суспільности, що на всьому 
просторі велично й незвичайно чує, де всі міста, слободи, села 
перепоєні непорушним пересвідченням про необхідність посвя-
тити життя й маєток для „віри”. Ця незахитана сила козаків, ці їх 
благородні спонуки й постійне малювання їх як жертв польської 
фалшивости – в усьому цьому немає слова історичної правди й тут 
найяскравіше виступають риси цього чисто пасквільного виробу”. 
Патріотичне почування автора „Исторіи Русовъ” „виявляється 
головно в ненависті до інших народів, а найбільше до поляків. 
Властиво головним завданням цієї „історії” було обвинувачення 
польського народу, що допускався страшних нікчемностей, або 
коротко кажучи, треба дивуватись, як могла земська куля дви-
гати такий нарід”2). У часі від 1590 до 1654 р. призбирав автор 

1) Там само, сс. 270–271.
2) Там само, с. 272. Щодо цього проф. Яновський посунувся поза межі 

справедливого відношення до автора „Исторіи Русовъ”. Випустив із уваги її 
ідею, що Україна, так сказати б, попала „з-під дощу під ринву”: проти Польщі 
виводяться в „Исторіи Русовъ” часто видумані або перевернені факти й події, 
а москалям робляться закиди, звичайно вихоплені з брутальної дійсности. 
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безчисленні приклади страшної жорстокости поляків, яка звичай-
но зводиться до того, що „не зважаючи на те, що польські війська 
завжди програють битви, зрадою дістають у свої руки козацьких 
ватажків і карають їх нелюдським способом. Автор з великими 
любощами задержується на таких описах”1).

Щодо цього навів Яновський, як типовий, опис кари смерти 
Остряниці в „Исторіи Русовъ”. Тут і наводив думку проф. Третя-
ка, що чистоепічна детальність „Исторіи Русовъ”, докладність у 
вирахуванні осіб і способів смерти, „саме ця детальність не тільки 
для малоосвіченого загалу, але й для інтеліґенції була незбитим 
доказом вірогідности факту”. До думки Третяка Яновський дода-
вав, що „ці теревені мали недвозначну ціль роз’ятрити ненависть 
і зфанатизувати український люд. Оповідаючи про замурування 
Косинського в стовпі, спалення Наливайка в мідяному волі, кару 
смерти Остряниці, якої не допустилися б навіть нелюди, тощо, 
розбуджував пристрасті, під’юджував низькі інстинкти, з усією 
хитрістю й перфідією заслонюючи цю фалшиву ціль плачливим 
сентименталізмом – і трапляв на пригожий ґрунт не тільки в тем-
них умах”2).

Переходячи до впливу „Исторіи Русовъ” на українську літературу, 
автор зазначував, що цей пасквіль впливав на вироблення непри-
хильности, а то й ненависти до Польщі в поетів, вияснюючи це тим, 
що дії України виглядають інакше під російським пануванням, як 
під польським. „Бо хоч кривди й утиски не припиняються і в новому 

Така метода й бажала пояснити переяславську угоду й могла мати на меті 
влегшити шлях виходу твору. Поглядові проф. Яновського можна протиста-
вити нецитований у нього погляд щирого польського патріота Францішка 
Духінського, що писав ось що: „Що змагання царя викликати ненависть до 
Мазепи були без наслідків, бачимо це в творі, початок якого досіль таємничий, 
а який кружляв довго в рукописах в Україні, аж завдяки українцеві Бодянсь-
кому вийшов у Москві друком п. заг. „Исторія Русовъ”. Як її автора назва-
ли могилівського архиєпископа Кониського. Єсть це найгарячіший протест 
проти того, що Хмельницький піддав Україну москалям. У моїх писаннях 
приходять уваги до цієї публікації. Звичайно уважають її за перший вияв 
відродження України як незалежного народу”. Kijowianin Duckiński. Drugi 
mój XXV-letni jubileusz. Париж, 1885, c. VI.

1) Janowski L. O tak zwanej „Historii Rusów”, c. 273.
2) Там само, cc. 274–275.
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політичному положенні, але нема тут цих яскравих образів. Автор 
обмежується найчастіше тільки до короткого зазначення: напр. зга-
дуючи про кари, що спали на козаків за Катерини II, висловлюється, 
що вони „перейшли Неронові тиранства”. Саме в цій добі не зна-
йдемо таких детальних видуманих описів, що найбільше вбивались 
у пам’ять”. Щобільше, навіть за Гетьманщини „польська шляхта 
(східнього віроісповідання), що злучилася з козацтвом, не зроби-
ла цього щиро та своїми інтриґами й підступами „всадила міни під 
уряд” і псувала добрі відносини Задніпря з Росією”1).

Коли Маркевич, Скальковський, Максимович і Костомарів 
менше або більше щиро вірили в правдивість відомостей 
„Исторіи Русовъ”, нічого дивного, що знайшлись і такі поляки. 
Поруч критичного відношення Юндзілла ставив Яновський і по-
гляд Михайла Ґрабовського на Гоголеву повість „Тарасъ Буль-
ба”, на думку автора, зовсім оперту на „Исторіи Русовъ”. Стаття 
Ґрабовського в „Современник-у” за 1836 р. зводиться до вис-
новку, що Гоголь на кожному ступні грішить против історичної 
правди.

Другий розділ своєї праці починав автор ствердженням, що 
„незмірно трудна річ вирішити, хто був автор обговорюваного 
фальсифікату. Супроти даних, що маємо тепер, це творить загадку, 
якої сливе не розв’язати”2).

Одначе, не зважаючи на застереження Максимовича, увага 
дослідників спинилась на Григорієві Полетиці, якому приписують 
безпосередню участь у появі „Исторіи Русовъ”. А втім неслуш-
но поминають його в історії української літератури, де – на думку 
Яновського – він повинен „займати почесне місце: побіч Сковороди 
це найбільше скристалізована й характеристична постать на Русі в 
XVIII ст.: ці двоє людей, хоч вони під кожним оглядом цілком не подібні 
до себе, на тлі тогочасного упадку літератури й умового руху русинів, 
це живе свідоцтво великої здібности цього племени”3). Дуже цікаві 
меморіяли Полетики, в яких „із цілим апаратом історичних доказів 
обставав за автономією та шляхетським устроєм”. З цих матеріялів 

1) Там само, с. 275.
2) Там само, с. 277.
3) Там само, с. 280.
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заховались тільки три фраґменти. В „Історичній відомості” Полетика 
„з великим натиском” ставить на зразок польський лад і доказує, що 
такий лад панував в Україні за Хмельницького й цар Олексій затвер-
див його в переяславській умові з гетьманом. У „Записці” ставить 
Полетика на першому пляні шляхту, що, як доказував і в першому 
меморіялі, має найбільшу перевагу як в адміністрації (сеймики), так 
і в судівництві (гродські й земські суди). У третьому меморіялі до-
казував Полетика, що України не завоювали, але вона прилучилась 
добровільно до Росії. Вінцем його історично-політичних праць був 
збірник прав і привілеїв української шляхти. До кінця життя зберіг 
свої ідеали й переконання. „Була це дуже освічена людина, світла, 
безмірно здібна, а не забракло їй і суспільних аспірацій та широких 
поглядів. Він відзначавсь також великим і щирим запалом, вимовою 
й літературним талантом. Своєю культурою й вогнем переконання 
стояв високо над масою громадянства, якому імпонував, але яке не 
було в силі оцінити його належно”1). Яновський жалував, що захо-
вавсь тільки початок праці Полетики про шкільництво, бо „це дуже 
цікавий уривок, свідчить він про непересічні здібності Полетики й 
метода, якою послуговується, спосіб з’ясовувати справи, цитувати 
джерела, як на ті часи, гідні подиву – ця розвідка досконало написа-
на – і треба жалувати, що решта загинула. Ще більше треба жалува-
ти, що тоді не видали її, бо могла статись указівкою, як треба писа-
ти про речі, що в тому часі мало цікавили навіть істориків, а видко, 
що справи освіти сильно займали Полетику, який слушно з великим 
признанням пише про діло Могили”2).

Переповівши гіпотези про авторство Григорія й освіченого на ті 
часи сина Василя Полетики, що щодо переконань і змагань ішов у 
сліди батька, автор писав: „Словом, так або інакше уклад „Исторіи 
Русовъ” загально приписують родині Полетиків. Єсть поважні позна-
ки – цього не можна заперечити, але не треба їх перецінювати, бо не 
маємо незбитого доказу. Можна навести арґументи, що ослаблюють 
категоричні твердження Лазаревського й Горленка. Застановити му-
сить такий факт, що коли знайшли в Гриневі „Исторію Русовъ”, при-
рожденний унук Григорія Яків Полетика був один із перших, що зла-

1) Там само, с. 281.
2) Там само, с. 282.
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див собі її копію. Григорій Полетика був далеко здібніший, не кажучи 
вже, що симпатичніший від особи, що укладала „Исторію Русовъ”. 
Єсть у ній такі небилиці, так плитко трактовані справи, що трудно 
вірити, щоб це міг писати Г.Полетика, людина, що відзначалась ро-
зумом, а при цьому без сумніву мала історичне знання і знайомість 
із матеріялами до історії Русі. Тим часом цей памфлет перетика-
ний такими помилками, яких хіба не міг робити Полетика. Автор 
„Исторіи Русовъ” не робив навіть заходів, щоб надати хоч тінь до-
кладности та якусь рису правдоподібности своїм видумкам: досить 
переглянути спис козацьких полків, а це переконає, що він скомпо-
нований з голови, що викликує суперечності й хаос у самій „Исторіи 
Русовъ”. Полетика, треба припускати, потрапив би внести більше 
історичного елементу й не творив би помилок, що зрештою не були 
цілком потрібні для головних тенденцій цього памфлету, а поясню-
вати їх можна тільки іґноранцією автора. У діяльності Г.Полетики 
пробивається всюди його тверезий, позитивний розум, отже трудно 
припустити, що це він повиписував усі ці наївності: авжеж не міг він 
розводитися про сантиментальне розчулення Петра І, що в „Исторіи 
Русовъ” заливається сльозами на звістку, що згоріла бібліотека в 
Києві. Малоправдоподібним видається мені, – писав Яновський, – 
щоб Полетика-батько, що був наочний свідок панування Єлисавети 
й у тих часах проживав у Петербурзі, міг висловитись, що ця цариця 
впродовж усього свого панування не пролила ніоднієї каплі крови 
своїх підданих. В „Исторіи Русовъ” не знайдемо навіть згадки про 
згадану комісію, що пробудила надії повернення автономних прав 
Україні, й треба думати, що Полетика, який був spiritus movens 
цих змагань, якщо він укладав би „Исторію Русовъ”, не занехав би 
розписатись як не про себе, то про ці останні затії автономізму на 
Задніпрю. Це саме запевне зробив би також його син. „Исторія Ру-
совъ” безмірно вихвалює генерал-губернатора Рум’янцева, що був 
головний ворог ідеалів Григорія Полетики й у часі виборів депутатів 
до цієї комісії, користуючись своєю владою, параліжував свобо-
ду виборів і касував інструкції послів, що „дихали українськими 
претенсіями”. Правда, мусить застановити деталь із переінакшенням 
кінця гетьманства Многогрішного, „але це ще цілком не переконує, 
а видається дивним, що цілий цей фраґмент мало в’яжеться з голов-
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ним старанням автора „Исторіи Русовъ” виказувати всякі терпіння, 
що зазнавала Україна. Обвинувачення зовсім невинного гетьмана в 
зраді й заслання його на Сибір давали знамениту нагоду використати 
ефектовну тему”1).

З уваги на те, що Василь Полетика був без порівняння мен-
ше здібний від батька, „не виключена можливість, що він напи-
сав „Исторію Русовъ”, одначе докази Горленка не переконують. 
Ідентичність цитат, дат, тону й висловів у „Записці” Василя Поле-
тики й „Исторіи Русовъ” „доказує швидше посередньо, що автором 
„Исторіи Русовъ” був його батько, в рукописи якого вчитувався син 
із найбільшим пієтизмом”. Горленко не спостеріг, що син повторю-
вав дослівно цілі звороти й речення з листів свого батька. „Якщо 
держатися б засади Горленка, треба твердити, що Григорій Полети-
ка повторює 1771 р. лист сина з 1812 р.” А втім побіч шляхетсько-
автономічних ідеалів, яким служили по черзі батько й син, висту-
пають в „Исторіи Русовъ” іще тенденції й погляди, якими ледве чи 
переймались Полетики. „Можна не мати ніякого поняття про справ-
жню історію Русі, Польщі й Росії, а вичувається досконало, що це 
ціле оповідання простує не до з’ясування діїв, але до інших цілей”. 
Немає даних припускати, що в Полетиків була якась неприхильність 
до поляків, бо „лад Речіпосполитої був для Полетики-батька ідеалом, 
не могло бути в нього нехіті до польської культури, скоро свого сина 
віддає до університету у Вільні”, а син від професора історії Томи 
Гуссажевського „мусів чути не самі хвальби й не міг паплюжити 
польських істориків”. Далі, якщо порівняти „Исторію Русовъ” із 
автентичною працею Полетики про початок київської академії, по-
казуються різниці в трактуванні деяких справ, напр. говорячи про 
заснування могилянської колеґії, Полетика цілком не говорить про 
релігійну унію й дуже вихвалює короля Жигмонта III, а вже цілком 
нема в нього культу боїв, навпаки, згадуючи про поміч Конашевича-
Сагайдачного Могилі в заснуванні київських шкіл і його опіку, 
оповідає, що пізніші гетьмани не були схильні до цього, віддаючись 
військовим вправам, а не наукам. Не заперечуючи з другого боку, що 
деякі сліди зв’язують повстання „Исторіи Русовъ” із Полетиками, 
Яновський називав твердження Лазаревського й Горленка занадто 

1) Там само, сс. 284–286.
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ризиковними, бо питання їх участи в „Исторіи Русовъ” „ані таке 
просте, ані легке до розв’язання”, бо „не досліджено ще зовсім 
складових частин цього фабрикату, що, хоч підліг чиїйсь редакції, 
не одноцільний”. Так само не зробили досіль детального порівняння 
меморіялів Григорія Полетики з „Исторіею Русовъ”. Нарешті можна 
сподіватись деяких вислідів із досліду стилю „Исторіи Русовъ” і 
порівняння його з стилем в автентичних працях Полетик. „Одначе 
взагалі це питання дуже заплутане й готово трапитись, що нове 
документальне відкриття повалить руйнування, на якому опирається 
авторство Полетик; хоч може бути й те, що ясною покажеться якась 
участь когось із них або й обох разом”. На думку Яновського „Исторію 
Русовъ” „у тій формі, яку маємо, трудно приписувати Полетикам, а 
тим більше виключно їх уважати за авторів. Думаю, – писав Яновсь-
кий, – що значна її складова частина походить від когось іншого, а не 
виключена річ, що пізніше могла вона перейти ще через інші руки. 
Це останнє тяжко доказати, бо недостає первісних рукописів: комусь 
дуже залежало на тому, щоб затерти всякі сліди”1).

Хоч усі відкинули авторство Юрія Кониського, Яновський ба-
чив у передмові до „Исторіи Русовъ” дані, що він не тільки приклав 
руку до неї, „але в деякій мірі був її співавтор”, бо згадана перед-
мова нагадує передмову до надрукованого 1777 р. українського 
літопису. „Якщо Кониський уладив таку містифікацію з Рубаном, 
немає рації сумніватись, що це саме зробив із Полетикою, подаю-
чи якусь елюкубрацію, „яку переглянув і поправив”, як літопис 
могилівських ченців, що користали з ,,записок” Богдана Хмельниць-
кого. Правдоподібно цей літопис Кониського обіймав тільки XVI й 
XVII століття і Полетика-батько, вірячи в його автентичність, піддав 
його деяким стилістичним перерібкам і доповнив оповіданням 
про новіші часи, впроваджуючи всюди свої шляхетсько-
республіканські тенденції, бо наскільки за часів під польським па-
нуванням пробивається постійно в „Исторіи Русовъ” прив’язання 
до православної віри, пізніше це почування замовкає і здибаємо 
прояви релігійного лібералізму, що заносить XVIII століттям”. 
Нарешті Яновський припускав, що в руки Кониського міг попасти 
т. зв. „Руський достовірний літопис” і „по відповідних поправках 

1) Там само, сс. 286–288.
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і додатках перейти до Полетики як цей стародавній могилівський 
літопис. Це припущення потверджує та обставина, що настрій і 
релігійні погляди „Руського достовірного літопису” сильно прига-
дують „Исторію Русовъ”. А що Степан Лукомський „з певністю” пе-
рейняв термін „руси” з „Достовірного літопису”, й „Исторія Русовъ” 
„правдоподібно зачерпнула його з того самого джерела”1).

Третій розділ своєї праці почав автор ствердженням, що „Исторія 
Русовъ” „поширилась напередодні романтизму та поети й повістярі 
бачили в ній рід об’явлення, бо вона ясно й вимовно оповідала про 
ціле минуле Русі, давала на все категоричні відповіді, а ще тому 
мусіла припадати до смаку, що ці дії оповідала в лицарських нарисах 
і всякі т. зв. „сухі” справи полишала на боці”2).

Ствердивши вплив „Исторіи Русовъ” на деяких російських 
письменників, Яновський бачив її вплив і на „Полтаву” Пушкіна з 
словами одного з її героїв: „Без любої волі довго схиляли ми голови 
перед протекторатом Варшави, але Україні вже давно пора бути не-
залежною державою”, а пригадавши вплив на Рилєєва, ось що писав 
про вплив на Гоголя: „Одначе на нікого з російських письменників не 
вплинула „Исторія Русовъ” так переможно, як на геніяльного Миколу 
Гоголя, що в першій добі своєї творчости стояв немов на пограниччі 
між російською й українською літературою; бо щодо духа належить 
більше до останньої. Поминаючи його дрібні оповідання, повість 
„Тарасъ Бульба”, що згідно з наміром автора мала бути епопеєю ко-
зацтва, це властиво в значній мірі – поетична парафраза відповідних 
уступів „Исторіи Русовъ”. Романтична течія, якій тоді піддавсь Го-
голь, переплелася з освітленням і оповіданням цього памфлету й ціла 
козаччина в цьому творі виступає освітлена бенґальським огнем. Сам 
характер головного героя, в якому Гоголь бажав втілити національні 
риси, цілком неправдоподібний: цей Тарас то якийсь лицар без пля-
ми й тривоги. Ця постать це правдоподібно відбитка кошового Сірка 
з „Исторіи Русовъ”, в якій цей лицар прирівняний до Тамерляна. Ко-
зацький полковник Бульба виступає тут із таким значінням і владою, 
яких у дійсності не мали навіть гетьмани, він рішає про війну, мир 
тощо. Гоголь без ніякого поміркування ідеалізує Запоріжжя, про яке 

1) Там само, сс. 288–289.
2) Там само, с. 289.
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так висловлюється: „ось те гніздо, звідки вилітають усі ці горді й 
сильні як леви! Ось звідки розливається й козацтво на всю Україну”. 
Коли перед тим у такого Котляревського в „Енеїді” запорожці 
змальовані як грабіжники й горлорізи, Гоголь постійно називає їх 
лицарями й витязями. Так само, як в „Исторіи Русовъ”, у цій повісті 
польські полки втікають перед козаками, а якщо прийде до битви, з 
польського боку полягли тисячі, а козаків ледве один муж на сотню. 
Образи релігійних переслідувань узяв Гоголь у цілості з „Исторіи 
Русовъ”, не поминаючи й детального опису карання ватажків смер-
тю у Варшаві. Навіть у дрібних деталях знаходимо ідентичні висло-
ви й означення, живцем перенесені з розгляденого фабрикату”1).

Далеко сильніше відбився вплив „Исторіи Русовъ” у цілій 
українській літературі. „Сліди цих впливів можна знайти в усіх 
представників цієї літератури, головно першої половини XIX ст., 
що так само, як Гоголь, черпають із цього „підручника”, як факти 
й події, так тон й освітлення”2). Мало того, „з’явились підроблені 
на підставі „Исторіи Русовъ” псевдонародні думи й пісні, які ком-
поновано в Харкові – в їх автентичність вірили свято, а навіть при 
їх помочі боронили вірогідности „Исторіи Русовъ”, не знаючи, що 
саме вона служила до того, щоб фабрикувати народні думи, буцім 
то записані з уст бандуристів”. А якщо взяти під увагу вихвалюван-
ня дуже високих літературних прикмет „Исторіи Русовъ”, „нічого 
дивного, що в часі романтизму, один із підставових елементів якого, 
як відомо, є пошана для минулого, патріотично поставлені читачі 
„Исторіи Русовъ” були під чаром її ліричних евокацій і сильно на-
кладених барвами випадків”3).

Приписування незвичайної мистецької вартости „Исторіи Ру-
совъ” уважав Яновський за безмірно перебільшене. Правда, „її автор 
мав деяке літературне уздібнення й живість уяви: творячи людей і 
події, починав сам хіба вірити, що це діялось, і тому осягає деколи 
пластику. Одначе справжнього таланту й мистецької уяви не знахо-
димо тут цілком і зовсім не на місці річ, як це роблять деякі, нази-
вати автора українським Тітом Лівієм. Тепер при читанні „Исторіи 

1) Там само, с. 290.
2) Там само, с. 291.
3) Там само, с. 292.
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Русовъ”, цілком незалежно від її вартости як історичного памфлету, 
але розглядаючи її як чисто літературний твір, повістевий, томить 
це нагромадження битв, сутичок, тим більше, що автор зовсім не 
признавав світлотіней і в цьому захваленому „малюванні” вживав 
тільки двох барв, що накладав контрастове й уповні первісним спо-
собом”. Підкресливши далі вимогу мистецької правдоподібности від 
повістевого твору, навіть від байки, Яновський виводив, що „цього 
цілком недоставало авторові „Исторіи Русовъ”; видумавши цілу низ-
ку битв, – у цьому відзначався, – не вмів дати собі ради з дальшими 
випадками й найчастіше знов уводив битви й то так у коло, що му-
чить одностайністю, а потому витворюється щось таке неправдиве й 
нелогічне, що цього не можна допустити навіть у байці”. Дуже мо-
нотонна „Исторія Русовъ” „може найбільше з тієї причини, що люди, 
яких уводить автор, завжди однакові на просторі стільки століть. При 
цьому ці особи зовсім шабльонові. Саме недостача характеристик, 
природно видуманих, але вміло поданих, відбирає право приписува-
ти цьому творові літературну вартість. Автор не розумів навіть, що 
значить характеристика якоїсь історичної постаті; в його малюванні 
це якісь вирізанки без ніяких добрих мистецьких прикмет; він кидає 
в формі ялових загальників або суперлятиви або осуди – й у цьо-
му не мав найменшої ні психологічної ні пластичної інвенції. Та-
кож треба зазначити плитке трактування історичного життя, пружи-
ни якого автор постійно вбачає в якихсь дрібних пригодах, творить 
жертівних козлів тощо так, що про якусь його вищість не може бути 
мови. Нарешті мова часто неприродна, бо автор силкувавсь писати 
„високим” стилем, – і тому вона томить”1).

Широкий загал міг легко читати „Исторію Русовъ”, бо ав-
тор писав її дуже популярно й приступно, а війни та гнет були для 
нього найголовніший предмет. До того вона з’явилася в Україні в 
часі, коли розвинулось зацікавлення своїм минулим, і з цієї при-
чини здійснювала загальне бажання мати цілість своїх діїв. Ав-
тор порівнював її з загинулою історією Худорби та з поширення 
„Исторіи Русовъ” припускав, що дійсно визвольний і опозиційний 
дух історії Худорби був причиною її загину. Лишилась сама „Исторія 
Русовъ”. Читали її не як роман, але вірили свято, що так усе дійсно 

1) Там само, сс. 292–294.
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колись діялось. „Цим робом „Исторія Русовъ” могутньо впливала на 
формування поглядів цілих поколінь, що перепоювались її духом, 
черпаючи з неї знайомість діїв і переконання”. Яновський називав 
„Исторію Русовъ” апокрифом про історію України, хоч він уважався 
за канонічну книгу. Хоч тепер сливе ніхто не читає „Исторіи Русовъ”, 
„але вона живе в творах поетів і прозаїків, що зо свого боку мали 
низки наслідувачів, і ці апокрифічні елементи, повторюючись без-
упинно, переплітаючись у безчисленних комбінаціях, немов хемічно 
розпустились у думках поколінь і досіль численні звідомлення і по-
гляди „Исторіи Русовъ”, без ясного зрозуміння, звідки вони похо-
дять, – не перестають бути в обігу”1).

Узагалі – на думку автора – „Исторія Русовъ” нанесла „величезні 
шкоди в українську літературу й умовий рух; зовсім фалшуючи 
дії, впоювала вона помилкові погляди; була панегіриком для усьо-
го минулого Русі, яке ідентифікувала з козаччиною; повчала, що в 
цьому минулому ці „руси” були невинними ягнятками, постійно 
поступаючи без закиду, виблискуючи при цьому чеснотами; брех-
ливо малювала український нарід як постійну жертву поляків і 
впоювала незаслужену ненависть до них; замутила ґрунтовно 
безстороннє трактування історії, що вказало би взаїмні провини 
цих народів; і, нарешті, зовсім не підносила того, що дійсно в ми-
нулому Русі заслугувало на признання й наслідування. Саме через 
„Исторію Русовъ” ширяв той нездоровий туман над минулим, туман, 
отрійливі випари якого вглинули в себе численні твори української 
літератури: козацькі ідеали, лицарство вогню й меча та шкідливе 
засліплення”2). Зокрема шкідливий вплив „Исторіи Русовъ” бачив 
автор на українську історичну повість безпосередньо й через манеру 
Гоголевого „Тараса Бульбы”. „Рецепта писати була зрештою занад-
то проста: змалювати з одного баку утиск, віроломність, фанатизм 
панів, з другого – неописану відвагу, благородність тощо”. Також 
у науці призвичаїлись опиратись на „Исторіи Русовъ”: іще 1883 р. 
навів професор харківського університету Буцинський „Исторію 
Русовъ” як джерело в своїй монографії про Хмельницького, а в 
шкільних підручниках Іловайського й Рождественського повторюва-

1) Там само, сс. 294–295.
2) Там само, сс. 295–296.
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лись живцем за „Исторіею Русовъ” „до останніх часів епізоди про 
те, як чвертували Остряницю, спалили іншого в мідяному волі, й ба-
гато іншого”1). „Тепер, – писав автор, – „Исторія Русовъ” має своє 
значіння як пам’ятка літератури, в якій відбились настрої, погляди 
й тенденції деякого збору людей на Задніпрю в початках XIX ст., – і 
тільки як такий прояв треба її розглядати”2).

Свою працю закінчив Яновський похвалою для Куліша за те, 
що єдиний серед українців не звертав уваги на фалшиво зрозумілий 
патріотизм і ясно здавав собі справу з шкідливого впливу „Исторіи 
Русовъ”. Автор нагадував його слова в „Епило-зі” до російського ви-
дання „Чорної Ради” з 1857 р. й наводив довшу цитату з другого тому 
його „Исторіи возсоединенія Руси”. З уваги, що тут висловив Куліш 
найповніше й найяскравіше свою думку про „Исторію Русовъ”, не 
зашкодить навести її в цілості. З могутньою силою поезії Куліш 
порівнював таку ж силу літописних оповідань, що „діють у свою 
чергу могутньо, й горе! не самі тільки справжні. Давно похоронене 
встає із могил силою осяяного новим світлом літописного слова й 
невідпорно вмішується в життя і справи нових поколінь. Недореч-
ним леґендам у роді замурування одного гетьмана в кам’яному стовпі 
та спалення іншого в мідяному волі завдячуємо появу в минулому 
столітті рукопису, що став незабаром популярним під заголовком 
„Исторія Руссовъ”. її видали нам за твір авторитетного в тому часі 
архиєпископа Кониського; вона наробила багато шкоди українській 
інтеліґенції. Своїми правдоподібними оповіданнями про небувалі 
події й обставини3) цей виріб темного фанатизму опізнив зрозуміння 
міжнародніх відносин – не тільки Польщі й Південної Русі, але 
навіть цієї останньої й Північної Русі. В часі видання в Харкові 
„Запорожск-ої Старины” утворено згідно з оповіданням „Исторіи 
Руссовъ” народні думи про польсько-українське минуле, що мали 
очевидно за ціль фанатизувати українське серце. Ці думи впливовий 

1) Там само, сс. 296–297.
2) Там само, с. 298.
3) Тут і згадав Куліш у нотці про статтю Пушкіна про „Літопис Ко-

ниського”, що „служить нам проречистим доказом, як і найвищий ум буває 
нікчемний з недостачі того, що дійсно можна назвати історичною освітою 
в людині й суспільстві” (П .Куліш .  Исторія возсоединенія Руси. Т. II. Спб. 
1874, с. 149).
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поет Шевченко, як сливе всі його сучасники, приймав за твори само-
го народа; не сумнівавсь він і в псевдооповіданнях Кониського, що 
послужили їм за основу. Сліпа віра в літописні перекази без наукової 
перевірки була згубна для нього самого й для багатьох інших лю-
дей, що піддавалися впливові його віршів. Не чому іншому, але 
впливові псевдо-Кониського й псевдонародніх співів „Запорожск-ої 
Старины” треба приписати фалшиве наставления усієї української 
інтеліґенції 40-х років, найголоснішим органом якої став, на жаль, 
Шевченко. За Косинського, Наливайка й інші історичні особи, ще 
гірші від них, змальовані в дусі історичного писання, одідиченого 
з колишніх часів, заплатили тоді гарячі молоді люди, здібності яких 
без цих леґенд і без їх недоладного пояснення могли би знайти собі 
іншу роботу”1).

Цей голос Куліша свідчить заразом, як дуже пішов за ним 
Яновський. І пізніше в „Крашанці русинам і полякам на Великдень 
1882 року” в Кулішевій згадці про „чернечі хронічки” треба бачити в 
першій мірі „Исторію Русовъ”.

Новий знадібок до авторства „Исторіи Русовъ” приніс 
1918 р., а саме статтейку Євгена Онацького в 1 ч. „Нашого Мину-
лого” п. з. „Ще про автора „Исторіи Русовъ”. Працюючи в Музеї 
ім. Тарновського в Чернігові, попав автор серед паперів Полетик, 
що були в руках Лазаревського, на лист Н.Кондоїді, дуже близького 
приятеля Григорія Полетики за життя й виконавця його тестаменту 
по смерті, до нього, а в тому листі стояли між іншим слова: „Объ 
исторіи вашей безъ всякаго изъятія всhмъ объявлять буду, въ надеждh 
что сей трудъ вашъ въ каждомъ благомыслящемъ россіянинh возбу-
дитъ отличное удовольствіе и отмhнную къ вамъ признательность”. 

1) Там само, сс. 148–150. Яновський переочив слова Куліша з його перед-
мови до „Матеріяловь для исторіи возсоединенія Руси” (Москва, 1877), де 
він між іншим таке говорить: „Наші українські повісті, драми, поеми, ліричні 
вірші, що відносяться до минулого, повні дитячого белькоту про ту славу, 
якою гордились козаки, ці навісні й нещадні спустошителі сусідніх земель, 
не тільки чужих, але й споріднених їм щодо племени й православної віри”. А 
„початок цієї фантасмагорії, шкідливішої, ніж може видаватись на поверхо-
вний погляд, поклав поперше невідомий досіль автор так званого Літопису 
Кониського (Исторія Руссовъ), а подруге високоталановитий автор „Тараса 
Бульбы”, що основується на ньому” (сс. VII–VIII).
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Для автора статтейки „ясно, що 1) в вищенаведенім листі йде мова 
про „історію”, себто працю (сей трудъ вашъ) по історії, а не про 
„исторію” в розумінні події, 2) що ця історія уважалася заслугую-
чою на увагу й вдячність громадянства і 3) що ця історія могла бути 
тільки „Исторіею Русовъ”, про походження котрої з родини Полетик 
згідно говорять всі дослідувачі”. На погляд автора особливо важ-
не те, що „знайшлося нарешті свідоцтво, яке устами майже самого 
Григорія Полетики підтвердило, що Григорій Полетика дійсно пи-
сав якусь „исторію”. Раніше ми про це мали свідоцтво лише сина 
Григорія Полетики – Василя Полетики, сумніватися в щирості якого 
немає ніяких підстав”. На біду в листі знайшовсь „неясний пункт, ко-
трого тим часом проминути не можна: про яку саме історію збирався 
Кондоїді всім проголошувати – про історію, вже написану, чи тільки 
ще почату, а може ще тільки запроєктовану?.. На жаль, з контексту ви-
вести відповіді не можна, і це знову позбавляє нас права з рішучістю 
сказати, хто саме є автором „Исторіи Русовъ”. Одначе приймаючи на 
увагу відомий лист Василя Полетики про те, що написання історії 
України було батьковим і нарешті зробилось синовим „предметом”, 
автор міг „скоріше прийняти гадку, що в 1781 р. „Исторія Русовъ” 
була тільки почата, а скінчена ген пізніше вже іншою рукою – рукою 
спадкоємця сина”1).

З українського державницького становища поглянув на 
„Исторію Русовъ” проф. Дмитро Дорошенко в статті п. з. „Исторія 
Русовъ” як пам’ятка української політичної думки другої поло-
вини XVIII століття” в третій книжці „Хліборобської України” за 
1921 р. Автор починає статтю твердженням, що „небагато можна на-
звати творів, які мали б такий великий вплив на розвиток української 
політичної й національної свідомости”, який мала „Исторія Русовъ” 
у своєму часі, й писав далі ось-як: „Минуло вже 150 років з часу 
її правдоподібного написання, ось мине незабаром сто літ, як вона 
стала відомою серед українського громадянства, а ще й досі, читаю-
чи цей стародавній твір, писаний архаїчною мовою, почуваємо, як 
б’ється пульс живого патріотичного почуття його таємного автора, 
а між його й наглими думками простягається невидима нитка, що 

1) Онацький Євг. Ще про автора „Исторіи Русовъ” (Наше минуле, 1918, 
ч. І, сс. 147–148).
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в’яже нас з далеким поколінням, що так само, як і ми тепер, боліло 
душею над справою державности української. В його палких тира-
дах, надхнених гарячим українським патріотизмом, в його сміливих 
історичних концепціях, що не стільки відповідають фактичній 
дійсності, скільки ідеальному представленню української держав-
ности й традиційним поглядам на неї того стану, до якого належав 
сам автор, – ми добачаємо прояв невигаслої традиції самостійної 
української держави, традиції, що через довгі десятки літ подає руку 
нашим теперішнім змаганням утворити велику державу українську, 
достойну великого українського народа”1).

У справі авторства „Исторіи Русовъ” Дорошенко виводив, що 
„доволі приглянутись до життя й діяльности Гр.Полетики, щоб 
згодитись з Лазаревським, що почесний титул „українського Тита 
Лівія” належить власне йому”2). Тим то й зайнявсь автор життєписом 
Григорія Полетики та його писаннями, щоб мати підставу написа-
ти, що „окремі політичні й історичні погляди, розкидані в усіх цих 
писаннях, виступають перед нами уложеними в одну струнку си-
стему, в один суцільний історичний світогляд, коли ми звернемося 
до „Исторіи Русовъ”. Порівнявши арґументи, звороти, мову всіх 
цих „записок” та „Исторіи”, зникають сумніви, що автором і тих 
і другої була одна й та сама особа, зрозумілою стає й сама тема – 
дати історію України в освітленню державно-національної ідеології. 
Автор „Исторіи” не був з фаху істориком; сама історична наука в 
другій половині XVIII в. стояла на невисокому щаблі й історична 
критика ледве-ледве ставила свої перші, непевні кроки; матеріяли 
лежали невідомі, незібрані, невпорядковані й неперевірені; коли до-
дати ще загальні погляди того часу на „поучаючі” завдання історії 

1) Дорошенко Д. „Исторія Русовъ” як пам’ятка української політичної 
думки другої половини XVIII століття (Хліборобська Україна. Книжка третя, 
Відень, 1921, с. 183). Про Пушкіна написав м. ін. автор, що він „висловив 
сумнів, щоб „Исторія Русовъ” була написана арх. Юрієм Кониським, зро-
бивши дуже влучну увагу, що в автора „Исторіи Русовъ” „сердце дворянина 
бьется подъ монашескою рясою” (с. 184). Ці слова сказав Пушкін про самого 
Юрія Кониського, що походив із шляхетської сім’ї, як і його слова про Ко-
ниського як „великого живописця” виплили без сумніву з опінії про Конись-
кого як красномовного проповідника.

2) Там само, с. 187.
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і палкий український патріотизм автора, – то нам не буде дивним, 
що його „Исторія Русовъ” вийшла не науковим історичним твором, 
а політичним памфлетом; вона прислужилася дуже мало науковому 
дослідженню українського минулого, але допомогла пробудженню 
національної думки; коротко кажучи, вона мала значіння політичне, 
а не наукове. Для нас же тепер вона має інтерес як покажчик найви-
щого рівня, якого досягла українська політична думка в кінці XVIII 
століття; в її світлі стає зрозумілим для нас рух шляхти ніженського 
полку в обороні автономії Гетьманщини в 1767 p. i таємна місія 
Капніста до Берліну в 1791 році”1).

Підкресливши ідею „Исторіи Русовъ”: „повну самобутність 
українського народу й відрубність його державної організації, що 
зберігається при всяких формах державних союзів та сполучень”, 
автор висловив думку, що „оборона цієї відрубности в формі авто-
номного гетьманського ладу, ґарантованого державними трактатами, 
в часи, коли політика російського уряду вела до скасування цього 
ладу, – правдоподібно й спонукала автора написати свою „Исторію 
Русовъ”. Отже ця історія має свою політичну мету: знайти й показа-
ти в минулому базу для обґрунтування ідеї української державности, 
показати її на весь зріст в минулому й оборонити ті форми, які вда-
лося зберегти досі – в сучасному”2).

Дорошенко думав, що починаючи від доби Скоропадського, ав-
тор „Исторіи Русовъ” писав „як сучасник, що чув про події від живих 
свідків, а пізніше й сам був свідком того, що діялося. Подув життя 
почувається в змалюванні подій XVIII віку й політики московсь-
кого уряду щодо гетьманської України. Канальські роботи, постої 
московської армії, ґвалти й насильства московських начальників, 
звірства „тайної канцелярії” – все це оповідається як свіжа буваль-
щина й виклад автора досягає часом високого драматизму”3).

На думку Дорошенка – „автор „Исторіи Русовъ” зовсім не був 
виключним ідеологом шляхетського стану, для якого рідний край за-
микався в межах певного соціяльного класу, як це було колись для 
старої польської шляхти: у нього було далеко ширше поняття „нації” 

1) Там само, с. 189.
2) Там само, с. 191.
3) Там само, с. 196.
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і в своїх громадських поглядах він стояв безперечно на висоті по-
ступових ідей свого часу; особливо виразно виступає його думка 
про політичну свободу і його велика гуманність, в чому не можна 
не бачити яскравого виразу ідей визвольної французької філософії 
другої половини XVIII століття. Незалежно навіть від питання про 
авторство, – чи написав книгу Григорій Полетика, чи його син Ва-
силь, чи може хто інший, – „Исторія Русовъ” показує нам, що серед 
українського громадянства кінця XVIII в., серед його інтеліґентніших 
кругів – зовсім не зникли державно-національні традиції українські; 
і коли маса цього громадянства пасивно ставилась до руйнування 
автономії краю і „спокойно ожидала событія”, то знайшлись се-
ред нього й такі люди, що суворо осудили цю пасивність і серед 
замираючої політичної громади піднесли голос протесту. Цей голос 
зробив своє діло аж через цілих півстоліття, коли він став одним із 
факторів національного відродження, а в свій час він рятував честь 
свого покоління, яке допустило себе бути німим свідком руйнування 
останків державної самостійности рідного краю”1).

У скороченій формі подав автор думки з своєї статті в „Огляді 
української історіографії”. Зокрема про авторство „Исторіи Русовъ” 
сказано тут, що „можна майже з певністю уважати за автора „Исторіи 
Русовъ” Григорія Полетику”2), а „окремі риси політичних поглядів і 
думок, висловлюваних у писаннях Полетики, виступають перед нами 
уложеними в одну струнку систему, в один суцільний історичний 
світогляд, коли звернутись до „Исторіи Русовъ”. Порівнявши 
арґументи, звороти, мову всіх цих „записок” з „Исторіею Русовъ”, 
зникають сумніви, що автором і тих і другої була одна й та сама осо-

1) Там само, с. 197. Найкраще зрозуміння й оцінку ваги історичного 
діла автора „Исторіи Русовъ” (с. 198) бачив Дорошенко в словах Сергія 
Єфремова, де про автора „Исторіи Русовъ” сказано, що „серед українського 
громадянства будив він приспану думку про волю рідного краю, він пер-
ший виразно поставив ідею автономії України, він зберіг автономістичний 
принцип і через голови недолугих зрадників та перекинчиків переніс його в 
пізніші часи, коли його можна було вже до нового дерева прищепити й на но-
вих підвалинах заснувати. „Исторія Русовъ” була немов пророкуванням про 
близьке національне відродження України й оправданням її нового письмен-
ства, з якого те відродження почалося” (Історія українського письменства. К. 
1911, с. 117).

2) Дорошенко Д. Огляд української історіографії. Прага. 1923, с. 49.
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ба, зрозумілою стає й сама мета – дати історію України в освітленню 
державно-національної ідеології”1).

У Григорієві Полетиці бачив автора „Исторіи Русовъ” та-
кож М.Горбань. Порівнявши з собою рукописне „Историческое 
извhстіе, на какомъ основаніи Малая Россія была подъ Республи-
кою Польскою” батька з надрукованою в додатку до „Кіевск-ої Ста-
рины” 1893 р. „Записк-ою о началh, происхожденіи и достоинствh 
малороссійскаго дворянства” сина з 1808 р., Горбань дійшов до ви-
сновку, що „вся історична частина записки В.Г.Політики про права 
шляхетські вкраїнського панства написана на підставі записки свого 
батька та навіть переписана”2). Та й узагалі „В.Г.Політика не виявляє 
власної історичної ерудиції, – він користується працями батька, ро-
бить навіть пляґіят, якщо це не буде занадто гостро, – його записка 
це в історичній частині записка його батька, що переховується й досі 
майже невідома в Києві. Звідси можна зробити висновок: коли ще в 
кінці першого десятиліття В.Г.Політика так рабськи копіював праці 
свого батька, не мав власної історичної ерудиції, то ледве чи є змо-
га припускати, щоб „Исторія Русовъ” з її навіть усіма помилками 
була написана ним. Найповніше, що коли вона й пройшла через його 
руки, то як через руки редактора, та й то редактора несміливого, що 
не міг би внести великих змін в працю свого батька”3).

Три роки пізніше, 1926 р., надрукував акад. Микола Василен-
ко „Историческое извhстіе” Григорія Полетики в „Збірці матеріялів 
до історії Лівобережної України та українського права XVII–
XVIII вв.” (Український Археографічний Збірник, І. К. 1926, 
сс. 147–161). Історика української національно-політичної ідеології 
вражають тут слова „проклятый измhнникъ” про гетьмана Мазепу 
(с. 161).

1) Там само, c. 50.
2) Горбань М. Кілька уваг до питання про автора „Исторіи Русовъ” (Чер-

воний Шлях, X. 1923, чч. 6–7, с. 149).
3) Там само, сс. 149–150.
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IV

Вирішення питання, чи був Григорій Полетика автором „Исторіи 
Русовъ”, чи ні, а навіть чи міг ним бути, чи ні, вимагає попереднього 
розгляду всього того з „Исторіи Русовъ”, що може кинути якийнебудь 
промінчик світла на розуміння своєї теми в її автора, на його світогляд, 
на джерела його твору тощо.

Початок передмови з’ясовує таке становище історії України су-
против історії Росії: „Исторія Малой Россіи до временъ нашествія 
на нее Татаръ, съ Ханомъ ихъ Батыемъ, соединена съ Исторіею всея 
Россіи, или она-то и есть единственная Исторія Россійская; ибо извест-
но, начало сея Исторіи, вмhстh съ началомъ правленія Россійскаго, 
берется отъ Князей и Княжествъ Кіевскихъ, съ прибавленіемъ къ 
нимъ одного только Новгородскаго Князя Рюрика, и продолжает-
ся до нашествія Татарскаго безпрерывно, а изъ сего времени бытіе 
Малой Россіи въ Общей Россійской Исторіи едва упоминается; по 
освобожденіи же ея отъ Татаръ Княземъ Литовскимъ Гедиминомъ, 
и совсhмъ она въ Россійской Исторіи умолчена. Посему предлагае-
мая здhсь Исторія Малороссійская писана на два періода, т. е. до 
нашествія Татарскаго экстрактомъ, а отъ сего нашествія пространно 
и обстоятельно”.

Правда, „Историковъ и Лhтописцевъ сего времяни было въ Ма-
лой Россіи довольно”, одначе, „какъ сія страна, какъ бы созданная 
или осужденная для руинъ, отъ частыхъ нашествій иноплеменни-
ковъ, а еще частhйшихъ набhговъ и браней отъ народовъ сосhднихъ, 
и наконецъ отъ непрестанныхъ междоусобій и побоищъ, претерпhла 
всhхъ родовъ разоренія, губительства и всесожженія, и, такъ сказать, 
обагрена и напоена кровію человhческою и покрыта пепломъ, то въ 
такой несчастной землh можно ли было что либо сберечь цhлое?” 
Так питавсь автор, щоб умотивувати своє дальше речення: „А по сей 
причинh взята сія Исторія изъ лhтописей и записокъ Бhлорускихъ, 
яко изъ страны единоплеменной, сосhдствующей и отъ руинъ 
Малоросійскихъ удаленной” (с. 1).

Далі йде те оповідання передмови про Юрія Кониського й 
Григорія Полетику, яке стало властивою причиною для дослідників 
приписати авторство „Исторіи Русовъ” то першому, то другому. 
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Хоч імення Юрія Кониського й Полетики наведено для надання 
вірогідности творові, все таки автор полапавсь, що в читача може 
зродитися сумнів ось із якого приводу: „Одни воинскія дhйствія по-
кажутся, можетъ быть, инымъ сомнительными, яко множественны 
суть. Но разсуждая о положеніи земли сея между народами, почти 
непримиримыми, судя о временахъ и обстоятельствахъ, въ которыя 
народъ сей всегда почти былъ въ огнh и плавалъ въ крови, надоб-
но заключить, что сего народа все упражненіе и ремесло состояло 
въ бойнh и убійствахъ”. На доказ своїх слів наводив автор Польщу, 
що тільки тоді була могутня і страшна, коли мала в себе „войска 
Малоросійскія”, а коли не стало їх, упадати почала, а „послhдствія 
ея извhстны” (с. 11). Останні слова вказують, що передмова до 
„Исторіи Русовъ” і сама „Исторія” писана вже по першому розборі 
Польщі.

В найближчих словах передмови треба бачити мотив, що звелів 
авторові написати свою „Исторію”. Ось він: „Историки Польскіе 
и Литовскіе, справедливо подозрhваемые въ баснословіяхъ и 
самохвальствh, описывая дhянія народа Рускаго, яко бы въ 
подданствh у Поляковъ бывшего, затмhвали всемhрно великіе по-
двиги ихъ, подъятые на пользу общаго отечества своего и Польскаго. 
Самыя даже постановленія и преимущества ихъ въ семъ отечествh 
скрывали, сближая, какъ можно, народъ сей къ рабскому состоянію 
и ничтожеству. А когда дошла повhсть ихъ до временъ гоненій и 
тиранствъ Польскихъ, на народъ Рускій произведенныхъ, поводомъ 
выдуманной отъ нихъ Уніи, а паче какъ дошло до освобожденія на-
рода сего отъ ига Польскаго собственнымъ своимъ мужествомъ и 
безпримhрною почти храбростію, то тутъ изрыгнули писатели оные 
всh свои поношенія и всhхь родовъ неправды и клеветы на сей на-
родъ и на ихъ вождей и начальниковъ, называя ихъ непостояннымъ 
или бунтливымъ хлопствомъ, по своевольству, будто, и буйству свое-
му бунты и нестроенія поднявшимъ. Но дhла Гетмановъ Рускихъ: 
Косинскаго, Наливайка, Остряницы и наконецъ великія діла Хмель-
ницкаго, переписки ихъ и деклараціи, доказываютъ тому весьма про-
тивное, и всякъ здравомыслящій человhкь увидитъ въ нихъ истину 
несомнительную и подвиги благородные и справедливые; увидитъ 
притомъ и признаетъ умный, что всякое твореніе имhеть право за-
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щищать бытіе свое, собственность и свободу, и что къ тому оно 
снабдено самою природою или Творцемъ своимъ достаточными 
орудіями или способомъ” (сс. II–III).

Щодо „мужества и предпріимчивости народа Рускаго” радив ав-
тор „баснословцамъ и критикамъ” заглянути до грецьких, римських 
і інших чужих історій, щоб побачили в них Кагана, Кия, Оскольда, 
Святослава, Володимира, Ярослава й інших „великихъ Государей 
или Князей Рускихъ, воевавшихъ славно съ воинствомъ Рускимъ въ 
Европh, Азіи, Греціи, и на самыя столицы ихъ Константинополь и 
Римъ нападавшихъ”, і ставив питання: „И такому народу, поживши 
нhсколько въ соединеніи съ Поляками и Литовцами во всегдашнихъ 
почти войнахъ за ихъ и за свое отечество, можно ли было потерять 
природную свою храбрость, которая потомъ и надъ самими Поляка-
ми и Литовцами довольно наконецъ себя показала?” (с. III).

Нарешті автор висловив жаль, що не зважаючи на все сказане, 
„привнесены нhкоторыя нелhпости и клеветы въ самыя лhтописи 
Малоросійскія, по несчастію, творцами ихъ, природными Руски-
ми, слhдовавшими по неосторожности безстыднымъ и злобливымъ 
Польскимъ и Литовскимъ баснословцамъ. Такъ, на пр., въ одной 
учебной исторійкh выводится на сцену изъ Древней Руси, или 
нынhшней Малоросіи, новая нhкаясь земля при Днhпрh, назван-
ная тутъ Украиною, а въ ней заводятся Польскими Королями новыя 
поселенія и учреждаются Украинскіе козаки; а до того сія земля буд-
то была пуста и необитаема, и Козаковъ въ Руси не бывало. Но видно 
господинъ писатель такой робкой исторійки не бывалъ нигдh, кромh 
своей школы, и не видалъ въ той сторонh, называемой имъ Украи-
ною, Рускихъ городовъ, самыхъ древнихъ или, по крайней мhрh, 
гораздо старhйшихъ отъ его Королей Польскихъ, то есть: Черкаса, 
Крылова, Мишурина и стараго Кодака при рhкh Днhпрh, Чигирина 
при Тясминh, Уманя при Росh, Ладыжина и Чагарлыка при Бугh, 
Могилева, Рашкова и Дубосара при Днhстрh, Каменнаго Затона и 
Бhлозерска у вершины Лимана. Изъ сихъ городовъ были иные про-
винциальными и областными Рускими городами чрезъ многіе вhки. 
Но у него все это пустыня, и Князи Рускіе, выводившіе великія 
флотиліи свои въ Черное море изъ рhки Днhпра, то есть изъ самыхъ 
тhхъ странъ, и воевавшіе на Грецію, Синопъ, Трапезонтъ и на самый 
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Цареградъ съ войсками областей оныхъ, преданы имъ ничтожеству 
и забвенію; равно какъ и сама Малоросія возвращена кhмъ-то изъ 
Польскаго владhнія безъ усилія и добровольно, и бывшія при томъ, 
отъ войскъ Рускихъ противъ Поляковъ и ихъ Королей и посполитого 
рушенья, тридцать четыре кровопролитныя брани, не заслуживаютъ 
того, чтобы отдать сему народу и его вождямъ за подвиги ихъ и ге-
ройство должную справедливость. Однако, кто что ни говори, а все-
гда конецъ дhло блажитъ. Пріиди и виждь!” (сс. III–IV).

У своїй історичній концепції йшов автор „Исторіи Русовъ” за 
сильно розвиненою традицією в такому напрямку на Гетьманщині. 
Уже Протестація митрополита Іова Борецького й інших православ-
них українських єрархів писала про українських козаків, що вони 
„того то правого руського народу з Яфетового насіння плем’я, яке 
Чорним морем і сушею воювало грецьке цісарство. Військо того 
саме покоління плавало за руського монарха Олега в своїх монок-
силах по морі й по землі (приправивши колеса до човнів) і штурму-
вало на Константинопіль. Саме вони воювали за святого руського 
монарха Володимира Великого Грецію, Македонію й Ілірію. Їх саме 
предки христились рівно з Володимиром і приймали християнську 
віру від константинопільської церкви”1). Тут також виступає Україна 
як окрема країна від Польщі (і nic inszega tak barzo Rzeczypospolitej i 
Ukrainy nie turbuje, jako unia, i dlo niej prześladowanie Rusi)2).

„Исторія Русовъ” обіймає історію України до скасування 
гетьманства й утворення генерал-губернаторства під управою 
гр. Рум’янцева-Задунайського. Коротенький перегляд історії України 
до нападу татар служить тільки переходом до малюнку дальших 
подій. Означуючи межі Слов’янщини, автор покликавсь на історію 
„Преподобнаго Нестора Печерскаго и его послhдователей и пред-
шественниковъ, ту Исторію писавшихъ, кои всh были Академики 
или Члены того главнаго училища, которое во Славянахъ заведено 
было въ городh Кіевh Кириломъ, философомъ Греческимъ, скоро по 
введеніи туда религіи Христіанской. А взята она изъ книгъ Священ-
ныхъ библій и изъ древней обширной библіотеки, въ Кіевh собран-

1) Жуковичъ. Протестація митрополита Іова Борецкаго и другихъ 
западно-русскихъ іерарховь. Спб. 1909, с. 15.

2) Там само, с. 16.
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ной, но въ нашествіе варваровъ и бывшія руины погибшей; отъ чего 
и самыя училища крылись въ однихъ монастыряхъ и подземныхъ 
жилищахъ, даже до дней Рускаго избирательнаго Князя или Гетма-
на Сагайдачнаго и Митрополита Кіевскаго Петра Могилы, древнюю 
Академію Кіевскую возстановившихъ” (с. 1). Побіч терміну „русів” 
українці названі також „русняками по волосамъ” (cc. 2 й 3).

По злуці з Литвою „права и обычаи Рускіе не токмо подтвердилъ 
Гедиминъ тамошнему народу во всемъ ихъ пространствh, но ввелъ 
ихъ въ своей землh вмhстh съ письменами или грамотою Рускою; 
почему и доднесь въ Княжествh Литовскомъ видны по древнимъ ар-
хивамъ и у частныхъ особъ старыя привилегіи и другіе документы, 
писанные письмомъ Рускимъ, а коренное право Руское, извhстное 
подъ именемъ судныхъ статей и собранное въ одну книгу, Статутъ 
называемую, переведено послh съ Рускаго на языкъ Польскій, что и 
въ самой той книгh при концh напечатано” (сс. 5–6). Думку істориків 
про прилучення Русі до Литви збройною силою назвав автор „ошиб-
кою весьма грубою; ибо извhстно по всhмъ лhтописямъ и самимъ 
достовhрнымъ преданіямъ и такъ сказать осязательнымъ, что по 
покореніи Ханомъ Татарскимъ Батыемъ всhхъ Княжествъ Рускихъ, 
пребывали они во владhніи Татарскомъ... слhдовательно Литовско-
му Князю въ 1320 году воевать было въ Руси не съ кhмъ болhе, какъ 
только съ Татарами; да и по самимъ трактатамъ, привилегіямъ и пак-
тамъ, соединяющимъ Рускій народъ съ Литвою и Польшею, видимо 
есть, что онъ соединялся и договаривался, яко вольный и свободный, 
а отнюдь не завоеванный. Хотя же и было нhсколько войска Рускаго 
между Татарами, воевавшими съ Гедиминомъ, а между начальни-
ками ихъ были конечно и отродки Княжескіе; но они принуждены 
были быть между ими по власти своихъ владhтелей, воюя за ихъ ин-
тересы, вопреки своимъ, обыкновенно страха ради Татаръ, готовыхъ 
истребить семейства ихъ и жилища при малhйшемъ подозрhніи” 
(с. 6). Україна зо свого боку віддячилась Литві, бо живучи „въ со-
вершенномъ единствh съ Княжествомъ Литовскимъ, оказала сему 
Княжеству великія и важныя услуги, ратоборствуя за него со мно-
гими непріятельствовавшими народами, а паче съ безпокойными и 
заносчивыми Крыжаками, Ливонцами и Прусами, отъ коихъ многія 
учинены пріобрhтенія въ пользу Княжества Литовскаго, во взаим-
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ность и благодарность Литовцамъ за помощь ихъ Малоросіянамъ 
противъ Татаръ” (с. 6).

А коли Литва з’єдналася з Польщею, „то и Малоросія, подъ 
древнимъ названіемъ Руси, соединилась тогда вмhстh съ Литвою въ 
Королевство Польское на трактатахъ и условіяхъ, равномhрно всhмъ 
тремъ народамъ служащихъ, въ которыхъ между пространными 
положеніями главное заключалось въ сихъ достопамятныхъ словахъ: 
„Принимаемъ и соединяемъ, яко равныхъ къ равнымъ и вольныхъ къ 
вольнымъ”. Сіе постановленіе отъ времяни до времяни каждымъ Ко-
ролемъ при коронаціи подтверждаемо было подъ названіемъ Пакта 
Конвента; и на основаніи того по тогдашнему правительственному 
формулу учреждены въ трехъ оныхъ націяхъ три равные Гетмана, 
съ правомъ намhстниковъ Королевскихъ и верховныхъ военачальни-
ковъ и съ названіемъ: одного короннымъ Польскимъ, другаго Литов-
скимъ, а третьяго Рускимъ” (с. 7).

Дуже замітні для світогляду автора „Исторіи Русовъ” такі його 
слова про виборний принцип і лицарство: „Чины правительственные 
и самые Гетманы съ урядниками городскими и земскими, выбираемы 
были изъ рыцарства вольными голосами и утверждаемы Королемъ 
и Сенатомъ; а Сенатъ составлялся изъ особъ, выбранныхъ Сеймомъ 
или общимъ собраніемъ, которое составляли Депутаты, посылаемы 
отъ народа, состоявшаго тогда изъ трехъ классовъ: шляхетства, ду-
ховенства и поспольства. Шляхетство, по примhру всhхъ народовъ и 
державъ, естественнымъ образомъ составлялось изъ заслуженныхъ 
и отличныхъ въ землh породъ и всегда оно въ Руси именовалось ры-
царствомъ, заключающимъ въ себh Боляръ, произшедшихъ изъ Кня-
жескихъ фамилій, урядниковъ по выборамъ, и простыхъ воиновъ, 
называемыхъ Козаками по породh, кои производя изъ себя всh чины 
выборами и ихъ по прошествіи урядовъ возвращая въ прежнее званіе, 
составляли одно рыцарское сословіе, искони тако самымъ ихъ Ста-
тутовымъ правомъ утвержденное, и они имhли вhчистою собствен-
ностью своею однh земли съ угодьями, а поспольствомъ владhли по 
правамъ и рангамъ, и повинность посполитыхъ была установлена 
правами. А владhвшіе ими въ отношеніи власти ихъ надъ посполь-
ствомъ, считались и назывались отчичами или вотчинниками, отъ 
слова и власти, взятыхъ по древнимъ Патриціямъ, то есть отцамъ 
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народнымъ, управлявшимъ первоначальными семействами и обще-
ствами народными, съ кротостію и характеромъ отеческими. Духо-
венство, выходя изъ рыцарства по избраніи достойныхъ, отдhлялось 
только на службу Божію, а по земству имhло одно съ ними право” 
(сс. 7–8).

Наддніпрянської України не треба ставити нарівні з Галичиною, 
бо „полуденная часть Руси или Малоросіи т. е. Галиція, съ своими 
округами, не принадлежитъ въ составъ нынhшняго Малоросійскаго 
съ Польшею соединенія”. „Почему весьма ошибаются тh писатели, 
кои, приписывая все завоеваніямъ Польскимъ, полагаютъ за одно 
нынhшнее соединеніе съ Польшею Литвы и Малоросіи съ преж-
нимъ непосредственнымъ завладhніемъ Польшею Галиціи, которая 
въ семъ соединеніи, въ договорахъ и пактахъ, при томъ заключен-
ныхъ, не имhла никакого участія. Однако Казимиръ Великій, соеди-
няя Галицію съ Польшею, убhжденъ бывши справедливостію и ува-
жая Венгерцевъ, всегда за нее интересовавшихся, уравнилъ во всhхъ 
преимуществахъ шляхетство и народъ тамошній съ шляхетствомъ 
и народомъ Польскимъ, а равномерно и религію Рускую Греческаго 
исповhданія съ религіею Католическою Римскою, и утвердилъ все 
то своими привилегіями и пактами. И сія часть Малоросіи, такъ же 
какъ и вся оная земля, никогда оружіемъ Польскимъ покорена не 
была, а только помощію Польскою и Литовскою освобождена отъ 
другихъ владhтелей и притязателей, каковы были Татары и Венгер-
цы” (с. 8). До речі, назва „Галиція” і слова „нынhшнее соединеніе 
съ Польшею Литвы и Малоросіи” дають свідоцтво, що „Исторія Ру-
совъ” написана по першому й перед третім розбором Польщі.

Гетьманові князеві Остафієві Ружинському звелів автор „Исторіи 
Русовъ” „произвесть въ Малоросіи реформу войскамъ и устроенію 
ихъ другимъ отъ прежняго образомъ. Войска сіи по древнему 
заведенію считались въ жилищахъ своихъ по околицамъ изъ одного 
селенія, и по куренямъ, изъ нhсколькихъ вмhстh селеній составлен-
нымъ, и назывались всh жильцы вообще куренною или околичною 
шляхтою, служивые изъ нихъ старые товариствомъ, а молодые Коза-
ками. Курени и околицы управлялись выбранными изъ нихъ Атама-
нами и товарищами, кои и маловажныя ихъ распри разбирали и ми-
рили ихъ; а по земскимъ спорамъ и тяжбамъ и по важнымъ дhламъ 
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разбирались и судились въ повhтовыхъ и городскихъ судилищахъ. 
По службh жь вhдомы были хорунжими повhтовыми, отъ которыхъ 
чинились смотры и описи Козакамъ и ихъ вооруженію, и у нихъ блю-
лись знамена или хоругвы повhтовыя, подъ стражею товарискою, 
на коихъ гербы были, съ одной стороны повhтовый, а съ другой 
національный” (с. 15). За дозволом короля Жигмонта Першого геть-
ман Ружинський, „пресhкая своевольства и нестроенія, учредилъ въ 
Малоросіи двадцать непремhнныхъ Козацкихъ полковъ, въ двh тыся-
чи каждый, назвавъ ихъ по знатнhйшимъ городамъ, какъ-то: Кіевскій, 
Черниговскій, Сhверскій, Переяславскій, Каневскій, Черкаскій, 
Чигиринскій, Уманскій, Корсунскій, Бряцлавскій, Калжинскій, 
Кропивянскій, Острянскій, Миргородскій, Полтавскій, Гадяцкій, 
Нhжинскій, Лубенскій, Прилуцкій и Винницкій. Каждый полкъ 
раздhлилъ на сотни, названныя такъ же по городамъ и мhстечкамъ. 
Во всякій полкъ опредhлилъ выбранныхъ товариствомъ и Козаками 
изъ заслуженныхъ товарищей полковниковъ, сотниковъ и старшинъ 
полковыхъ и сотенныхъ, кои оставались въ чинахъ на всю уже ихъ 
жизнь и завели съ тhхъ поръ чиновное въ Малоросіи Шляхетство, 
или такъ сказать наслhднее Болярство, зависhвшее прежде отъ вы-
боровъ и заслугъ, по примhру всhхъ другихъ народовъ и земель 
благоустроенныхъ Христіанскихь. Полки оные наполнены тогда и 
впредь наполняемы были выбранными изъ куреней и околицъ Шля-
хетскихъ молодыми Козаками, записанными въ реестръ военный до 
положеннаго на выслугу срока, и отъ того названы они реестровыми 
Козаками” (cc. 15–16).

Від загальної назви „Рускихъ воиновъ Козаками вышла въ 
послhдствіи та ошибка, въ которую впали всh писатели Малоросійскіе 
и Польскіе, полагая въ своихъ лhтописяхъ и исторіяхъ, что послh 
Гетмана Князя Михайла Вишневецкаго, всh другіе Гетманы выби-
раемы были изъ простыхъ или реестровыхъ Козаковъ. Но это весь-
ма несправедливо и здравому разсудку предосудительно”, бо козаки 
мали завжди в своїх полках і провінціях багатьох урядовців різних 
ступнів. „А вhроятно произошли у писателей таковыя нелhпыя о 
выборахъ заключенія по общему слову или названію, употребитель-
ному и теперь между воинствомъ, что всякій Генералъ есть солдатъ, 
а Гетьманъ – Козакъ, слhдовательно всh офицеры и рядовые суть 



372

МИХАЙЛО  ВОЗНЯ К   ► СТУДІЇ НАД УКРАЇНСЬКИМИ ЛІТОПИСАМИ

воины, и названія сіи всhмъ имъ свойственны и приличны”. Та й 
про українських козаків і їх назву оповідають письменники дивні 
речі. Одні з них пишуть, що „сіи Козаки суть пришельцы въ Русь”. 
„Польскіе жь историки показываютъ еще, будто они набирались 
изъ разной вольницы или сволочи, и поселены отъ ихъ Королей на 
пустыхъ земляхъ внизу рhкъ Днhпра и Буга. Но таковыя нелhпыя 
мнhнія значатъ больше, чhмъ ошибки историческія, и не приводя 
другихъ истинъ, опровергаетъ ихъ самый разсудокъ; ибо то неоспо-
римо, что всякой народъ долженъ имhть своихъ воиновъ и по необ-
ходимости изъ самихъ себя, чтобы ввhрять свою судьбу и безопас-
ность не иностранному, а своему воинству, а иначе было бъ крайнее 
безуміе и неосторожность, похожія на то, какъ бы заставить стеречь 
коршунамъ голубей, а волкамъ овецъ” (с. 18). Назва козаків узята з 
мови їх народу, себто „Козаки и Козаре, по легкости ихъ коней, упо-
добляющихся козьему скоку. Что бы же были они иностранцы или 
пришельцы, и Рускій народъ ввhриль бы такимъ бродягамъ судьбу 
свою и безопасность, сего ничто не доказываетъ, и выдумки о томъ и 
заключенія суть безразсудны. Равно и мнhніе Польскихъ историковъ, 
приписующихъ заведеніе Козаковъ ихъ Королямъ, касается только 
до холостыхъ Запорожскихъ Козаковъ, собравшихся въ низу Днhпра 
изъ Рускихъ охотниковъ, о коихъ Исторія пространно повhствуетъ. 
Осhдлые жь и запасные Козаки, названные отъ того реестровыми 
Козаками, были во всhхъ провинціяхъ и повhтахъ Рускихъ, и вид-
ны они доселh по древнимъ кашнутамъ и самымъ осhдлостямъ, 
т. е. околицамъ и куренямъ. А Короли Польскіе, Владиславъ Второй 
и Стефанъ Баторій, чрезъ Гетмановъ своихъ Рускихъ, хотя дhлали 
о Козакахъ распоряженія, но то касалось только до управленія и 
комплектованія ихъ полковъ, конныхъ Козацкихъ и пhшихъ сердюц-
кихъ, которые набирались изъ семействъ Козачьихъ, жительствовав-
шихъ околицами и куренями своими во всhхъ воеводствахъ Рускихъ, 
и касалось еще до умноженія ихъ чиновниковъ и урядниковъ, а от-
нюдь не до новыхъ заведеній Козачества, о чемъ свидhтельствуютъ 
самые тhхъ Королей привилегіи и универсалы” (с. 19).

По-своєму потрактував автор „Исторіи Русовъ” наслідки 
люблинської унії для українських земель. Приготуванням до неї 
можна уважати такі слова привілею короля Жигмонта Авґуста з 

373

Михайло Возняк  ►Псевдо-Кониський  і псевдо-Полетика...

1563 р.: „Дозволяемъ рыцарству Литовскому и Рускому привиллегіи 
правъ и вольностей земскихъ внести и вписать въ новосочиняемый 
Статутъ, такимъ образомъ, какъ и въ коронh Польской оныя вписа-
ны, и равномhрно употреблять, вольностями своими пользоваться, и 
имhть, такъ какъ прежде сего, чинъ рыцарскій Шляхетскій обоихъ 
народовъ Литовскаго и Рускаго то употребляли и пользовались”. Не 
диво, що автор знає; про такий привілей того ж короля з 1569 р.: 
„Землю Рускую и Княженіе Кіевское и всhхъ оныя земли жителей 
вообще и каждаго особливо отъ послушанія, владhнія, должностей и 
повелhній Великаго Княжества Литовскаго на вhчное время изъем-
лемъ, освобождаемъ и къ Польскому Королевству, какъ ровныхъ къ 
ровнымъ, свободныхъ къ свободнымъ, и какъ собственный и истин-
ный къ первому и къ собственному тhлу и главh, со всhми вообще и 
съ каждымъ особливо, съ городами, мhстечками, селами, повhтами 
или уhздами, и всhми ихъ, каковыя бъ ни были, имhніями, оную 
землю и Княженіе Кіевское предреченной Коронh или Королевству 
Польскому присовокупляемъ и соединяемъ” (с. 21).

Дуже важне для характеристики автора „Исторіи Русовъ” те, 
що він говорить про козацьке судівництво. Оповівши, як то король 
Баторій призначив до кожного козацького полку по одному судді 
й по одному писарі, „повелhвъ Козакамъ судиться по службh и во 
всhхъ дhлахъ, до особы служивой касающихся, въ своихъ полкахъ 
и сотняхъ; а только по дhламъ земскимъ разбираться по прежнему, 
яко шляхтh, въ судахъ повhтовыхъ”, снував автор далі так свої дум-
ки: „Отъ сего въ послhдствіи родилось у нhкоторыхъ писателей то 
ошибочное заключеніе, что, яко бы всегда, Козаки и по всhмъ ихъ 
дhламъ, даже и земскимъ, судилися особымъ какимъ-то правомъ Ко-
зацкимъ, отмhннымъ отъ шляхетскаго. Но это мнhніе весьма неспра-
ведливо и опровергается самыми приговорами судебными, въ архи-
вахъ имhющимися, по которымъ всh разборы земскіе и городскіе 
производились и взысканія присуживались между Козаками и ихъ 
чиновниками по Статутовымъ артикуламъ, для шляхетства узако-
неннымъ; одни же служивые, то есть реестровые, да и то во вре-
мя службы, судились отъ ихъ старшинъ правомъ воинскимъ, един-
ственно до особы касающимся. Хотя же самыя судилища городскія 
и повhтовыя во время руинъ и гоненій, за Унію происходившихъ, и 
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отъ упадка чиновнаго шляхетства Малоросійскаго, въ Католичество 
Римское и въ Поляцтво обратившагося, разрушились и измhнились, 
а дhла ихъ по должности перешли было въ полки и сотни, но и тутъ 
судились также Козаки и удовольство получали по правамъ ихъ шля-
хетскимъ, особаго же для нихъ права нигдh не видно. Даже и самые 
Поляки, сделавшись послh непримиримыми Козакамъ врагами, пра-
ва сего никогда у нихъ не отнимали, а напротивъ того остающаяся и 
до днесь между ими околичная шляхта (изъ Козаковъ произшедшая, 
ничhмъ отъ нихъ не разнствующая и большею частію не имущая 
собственныхъ земель своихъ, а на владельческихъ, подъ Чиншею 
или на оброкh, живущая) пользуется у нихъ по одной породh всhми 
правами и преимуществами шляхетскими. Ежели же поводомъ тако-
го противорhчія есть тотъ пунктъ, который послh руинъ въ статьяхъ 
Козацкихъ положенъ: „Чтобы никто изъ чиновъ постороннихъ и не 
Козацкихъ въ дhла ихъ войсковыя не мhшался; а гдh будетъ два Ко-
зака, тамъ они третьяго судить могутъ”, то сія статья сама собою до-
казываетъ, что рhчь въ ней идетъ о дhлахь и разборахъ войсковыхъ, 
а отнюдь не земскихъ. Но при всемъ томъ и она права шляхетскаго 
у Козаковъ не отнимаетъ, ибо само право сіє, изъ первыхъ преиму-
ществъ шляхетскихъ, узаконяется свободою судиться шляхтh чрезъ 
своихъ выборныхъ судей, а не иныхъ” (с. 27).

Головні основи відношення українського народу до Литви й 
Польщі викладені ось-як на початку прохання Наливайка до короля 
Жигмонта Третього: „Народъ Рускій, бывъ въ соединеніи, первhе съ 
Княжествомъ Литовскимъ, потомъ и съ Королвствомъ Польскимъ, 
не былъ никогда отъ нихъ завоеваннымъ и имъ раболhпнымъ, но, 
яко союзный и единоплеменный, отъ единаго корене Славянскаго 
альбо Сарматскаго произшедшій, добровольно соединился на оди-
накихъ и равныхъ съ ними правахъ и преимуществахъ, договорами и 
пактами торжественно утвержденныхъ, а протекція и храненіе тhхъ 
договоровъ и пактовъ и самое состояніе народа ввhрены симъ по-
мазанникамъ Божіимъ, Свhтлhйшимъ Королямъ Польскимъ, яко 
же и Вашему Королевскому Величеству, клявшимся въ томъ при 
коронаціи предъ самимъ Богомъ, держащимъ въ десницh своей все-
ленную и ея царей и царства. Сей народъ въ нуждахъ и пособіяхъ 
общихъ соединеной націи ознаменовалъ себя всемhрною помощію 
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и единомысліемъ союзнымъ и братерскимъ, а воинство Руское про-
славило Польшу и удивило вселенную мужественными подвигами 
своими во бранехъ и въ оборонh и разширеніи Державы Польской. 
И кто устоялъ изъ сосhдствующихь державъ противу ратниковъ Рус-
кихъ и ихъ ополченія? Загляни, найяснhйшій Королю, въ хроники 
отечественныя, и онh досвhдчутъ тое; вопроси старцевъ своихъ, 
и рекутъ тебh, колико потоковъ пролито крови ратниковъ Рускихъ 
за славу и цhлость общей націи Польской, и коликія тысячи и тмы 
воиновъ Рускихъ пали остріемъ меча на ратныхъ поляхъ за интересы 
ея” (сс. 35–36).

Вину латинського духовенства й польської влади признали 
„Историки Польскіе, Вагнеръ и другіе, сколько ни увеличивали винъ 
Козацкихъ и сколько не прикрывали самовластныхъ посягательствъ 
вельможъ и Духовенства Римскаго на землю Рускую” (сс. 39–40).

При гетьмані Петрі Конашевичеві Сагайдачному піднесено, що 
в братському манастирі він „возобновилъ съ помощію Митрополита 
Кіевскаго, Петра Могилы, древнюю Кіевскую Академію, заведен-
ную со временъ послhдняго крещенія Россіи, но отъ нашествія на 
Россію Татаръ крывшуюсь въ разныхъ монастыряхъ и пещерахъ” 
(с. 48).

Король Володислав IV змальований як „извhстный Рускій 
патріотъ, ходатайствовавшій нhкогда за войска Рускія у Короля 
отца своего, вмhстh съ Густавомъ, Королемъ Шведскимъ” (с. 58). 
Відповідно до такої ролі Володислав IV виводив перед польською 
верхівкою, „что всякое правленіе насильственное и тиранское, како-
во теперь наше въ Руси, никогда не было прочно и долговременно, 
но, яко нhчто вынужденное и взаимными интересами и согласіемъ 
неукрhпленное, всегда оно разрушалось и съ трескомъ падало. А что 
народъ Рускій съ городами, селеніями и землями своими соединялся 
съ Польшею добровольно на одинакія и равныя съ нею права и пре-
имущества, сего опровергнуть мы ни чhмъ не можемъ, яко утверж-
деннаго торжественными договорами и пактами, въ привиллегіяхъ 
и архивахъ хранящимись. Ежели же на опроверженіе того постав-
лять причиною возмущенія народныя, то справедливость требуетъ 
противоставить имъ и гоненія ихъ, нарушающая права и свободы 
народныя” (с. 59).
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Крім досіль узятих під увагу мотивів приходять у словах Бог-
дана Хмельницького до козаків і деякі нові, як ось: „Bсh народы, 
живущіе во вселенной, всегда защищали, и будутъ защищать вhчно, 
бытіе свое, свободу и собственность, и самыя даже пресмыкающіяся 
по землh животныя, каковы суть звhри, скоты и птицы, зашищаютъ 
становища свои, гнhзда свои и дhтища свои до изнеможенія; и при-
рода, по намhренію Творца всhхъ и Господа, снабдила разными къ 
тому орудіями въ самыхъ членахъ ихъ” (с. 62). Або така відповідь 
Хмельницького на зауваження про присягу на вірність: „Вынужден-
ныя клятвы неважны, – oтвhчaлъ Хмельницкій, – и Богъ всевидhцъ 
обратитъ ихъ на главу того, кто ихъ вынудилъ и призывалъ имя Его 
всуе. Законы Божественные, естественные и гражданскіе всегда 
такія клятвы уничтожаютъ; и вы отъ нихъ свободны; а больше всhхъ 
клятвъ обязаны вы своему отечеству, самою природою, и вhрh 
святой, символомъ ея, вами исповhдуемымъ. О семъ поборайте и 
за нихъ стойте; а болhє сихъ жертвъ ничего отъ васъ не требуется” 
(сс. 63–64).

Дякуючи Хмельницькому за післаний полон, кримський хан за-
певнював його про свою незмінну приязнь не тільки до нього, але й 
„ко всей націи Малоросійской” (с. 66).

Шукання протекції для України мотивував Хмельницький тим, 
що вона „не токмо намъ полезна, но почти неизбhжна, и здравомыс-
лящий человhкъ, или совершенный политикъ, съ перваго взгляду 
примhтить, что самое положеніе земли нашей, открытой со всhхъ 
сторонъ и неудобной къ укрhпленію, дhлаетъ насъ игралищемъ 
неизвhстной судьбы и слhпыхъ случаевъ” (с. 97). Старіші разом 
із гетьманомъ годились „на протекцію Московскую, яко къ народу 
единовhрному и единоплеменному”, але молоді ,,весьма имъ про-
тивились”, висловлюючи вустами свого представника Богуна по-
гляди, відомі з цитати, наведеної вище при реферуванні статті Дра-
гоманова в „Порядку” з 1881 р. в обороні автора „Исторіи Русовъ” 
перед Костомаровим. Виводи представника молоді були потрібні 
авторові „Исторіи” для такого висновку у відношенні до Москов-
щини: „Словомъ сказать, соединиться съ такимъ неключимымъ на-
родомъ есть тоже, что броситься изъ огня въ пламя”. Представник 
українського духовенства протиставив польським і турецьким да-
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рункам московські, вказуючи на те, що „Московскіе дары суть всh 
въ рогожахъ, то неизбhжно и народъ, живучи съ ними, доведенъ 
будетъ до такой бhдности, что уберется онъ въ рогожи и подъ ро-
гожи” (с. 98). У справі релігійности закинули козаки москалям, що 
„вhръ у нихъ столько, сколько слободъ и въ нихъ домовъ, а нерhдко 
и въ одномъ домh нhсколько ихъ вмhщается, и одно семейство отъ 
разновhрства не можетъ вмhстh ни пить, ни hсть изъ одной посуды, 
а вся вhра состоитъ у нихъ въ разборh образовъ и крестовъ, и кто 
изъ нихъ лучшій, тотъ есть и достойнhй къ почитанію и сильнhе къ 
помощи людской” (с. 99).

Характеристичний для автора „Исторіи Русовъ” вивід, як то 
Богдан Хмельницький „велhлъ произвесть во всей Малоросіи 
нобилитацію или производство въ Казаки, и учинено оное изъ 
свободныхъ войсковыхъ и городовыхъ жителей, служившихъ въ 
прежнія войны волонтирами Запорожцами и въ охочекомонныхъ 
полкахъ и представившихъ на то достаточныя свидhтельства; а 
другихъ никакихъ жителей въ сіе производство не допущено, и про-
изводство въ Козаки строго разбиралось, и надобно было къ тому 
имhть природное произхожденіе, или доказательства на заслуги; 
ибо состояніе и порода Козацкая признаваемы были достоинствомъ 
Шляхетскимъ. Почему и сихъ, вновь произведенныхъ въ Козаки, 
опредhленіями правительствъ приговорено написать въ компуты 
Козацкіе и привесть на то къ присягh, считая ихъ впредь на ряду 
другихъ Козаковъ и въ одномъ съ тhми Шляхетномъ достоинствh. 
Но зaвchмъ тhмъ, по компутамъ и переписямъ Козацкимъ видны 
при нhкоторыхъ фамиліяхъ отмhтки, что они произходятъ изъ но-
вописанныхъ Козаковъ. И такъ несправедливо иные заключаютъ, 
что въ Малоросіи яко бы свободно было переходить изъ Козаковъ 
въ мужики, а изъ мужиковъ въ Козаки по произволу каждаго” 
(сс. 104–105).

Молоді козаки мотивували своє бажання злучитися з Туреч-
чиною тим, що „у нихъ воинской народъ въ нарочитомъ уваженіи 
и почтеніи, и для поселянъ нhтъ у нихъ ни арендъ Жидовскихъ, 
ни великихъ налоговъ и индуктовъ, каковы въ Польшh; а что все-
го важнhе, то нhтъ у нихъ крhпостныхъ и продажныхъ людей или 
крестьянства, какъ въ Московщинh тое водится, и сіе все видно и 
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вhроятно въ сосhднихъ Княжествахъ Молдавскомъ и Волошскомъ, 
которые намъ служить могутъ примhромъ. И когда намъ, по сло-
вамъ Гетманскимъ, неможно пробыть самимъ собою безъ сторонней 
протекціи, то Турецкая протекція есть отъ всhхъ другихъ надежнhй 
и пожиточнhй, и, не смотря на ихъ бусурманство, каждый Турокъ, 
поклявшійся одною своею бородою, никогда уже клятвы своей не 
переступитъ и слова своего не перемhнитъ. Христіанскія жь клят-
вы и самыя присяги бываютъ одною маскою, подъ которою скры-
ваются коварства, предательства и всhхъ родовъ неправды, и самыя 
ихъ важныя дhйствія, называемыя политикою и министеріею, суть 
одинъ искусный обманъ, и чhмъ обманъ сей выработается боль-
шимъ и вреднhйшимъ, тhмъ славятся и превозносятся творцы онаго 
первhйшими въ державахъ и единственными у нихъ умными людь-
ми, или великими министрами и политиками” (с. 118).

Про переяславську умову автор написав, що „статьи договорныя 
состоятъ во многихъ пунктахъ, но экстрактомъ изъ нихъ служатъ для 
Козаковъ и ихъ начальниковъ и народа только три: первая, чтобы 
пребывать имъ на всhхъ прежнихъ договорахъ и пактахъ, заключен-
ныхъ съ Польшею и Литвою и утвержденныхъ привиллегіями Ко-
ролей Польскихъ и Великихъ Князей Литовскихъ, и по нихъ поль-
зоваться всhми преимуществами и свободами вhчно и безо всякой 
отмhны; вторая, чтобы собственность всhхъ родовъ имhнія ихъ и 
пріобрhтенія его ненарушимо при нихъ и наслhдникахъ ихъ пребыла 
вhчно подъ охраненіемъ правъ ихъ стародавнихъ Рускихъ, Литов-
скими называемыxъ, и по нихъ шафовать ими и всякими образами 
корыстоваться было бы свободно и невозбранно; и третья, чтобы 
въ дhла ихъ и судилища никто другой не входилъ и не мhшался, а 
сами они судиться и управляться между собою должны по своимъ 
правамъ и своими избранными изъ себя судьями и начальниками. Въ 
преимуществахъ правительства національнаго положенъ, между про-
чимъ, сей пунктъ: „Ежели мы, Гетманъ, съ старшиною и войскомъ, 
кому за службу пожалуемъ хуторъ, мельницу или деревню, а онъ 
учнетъ просить Государя о подтвержденіи, то Государь да изволитъ 
оное подтвердить”. Наконецъ, привнесена статья и о Шляхетствh 
Польскомъ, оставшемся по единовhрству въ Малоросіи, чтобы имъ 
пребывать здhсь при своихъ правахъ и преимуществахъ, равныхъ 
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съ природною Шляхтою и подъ протекціею войска” (с. 120). Слова 
„Исторіи” про наслідки цієї статті зацитовані вже в згадуваній статті 
Драгоманова.

Про ненависть польської шляхти на Лівобережжі до українців, 
зокрема козаків, оповів автор „Исторіи Русовъ” ось що: „Ненависть 
Польской Шляхты не преставала и за тhмъ гнать Малоросіянъ, а 
паче Козаковъ во всякое время, и неудачи со стороны правитель-
ства и искушенія народнаго, хотя нhсколько унизили ихъ, но не 
совсhмъ изтребили. Они мало по малу вошли вновь во всh уряды и 
командованія Козацкія и, занимая предъ ними и предъ чиновниками, 
изъ нихъ произшедшими, первенство и преимущество, тщеславясь 
одною породою своею и эдукаціею, забыли и затмили, наконецъ, то, 
что они пришельцы въ землh чужой и оставлены въ протекціи тhхъ, 
коихъ презирали и ненавидhли, и кои могли и должны были изгнать 
ихъ или истребить во время революцій, но удержаны отъ того одною 
вhрою и снисхожденіемъ Гетмана Хмельницкаго, народомъ отмhнно 
любимаго. Плодомъ поверхности ихъ надъ природными чиновника-
ми и Шляхтою было униженіе сихъ въ собственной своей землh и въ 
своихъ природныхъ правахъ и преимуществахъ. Имъ позавидовавъ 
и поревновавъ, многіе изъ природныхъ Малоросіянъ, а паче изъ по-
повичей, вышедшихъ въ чиновники посредствомъ инспекторій, при-
стали къ ихъ системh и, приладивъ кой-какъ фамиліи свои къ Поль-
скимъ, стали тщеславиться ихъ произхожденіемъ. А къ симъ еще 
премногіе возникнувъ изъ Жидовства, принужденнаго креститься въ 
прежде бывшія надъ ними всеобщія побоища, и поверстанные въ 
Шляхту извhстнымъ о перекрестахъ статутовымъ артикуломъ, со-
ставили, наконецъ, изъ смhшенія сихъ языковъ и породъ единствен-
ный бичь для Козаковъ и всhхъ Малоросіянъ. Они, управляя ими во 
всhхъ урядахъ и правительствахъ и набогатившись около ихъ разны-
ми происками, а паче пользуясь тhхъ простотою и подчиненностью, 
отняли у нихъ всh права ихъ Шляхетскія природныя, отъ самой 
неизвhстной древности безпрерывно при нихъ бывшія, и подъ титу-
ломъ рыцарства всhми договорами и привиллегіями имъ подтверж-
денныя, присвоивъ ихъ однимъ своимъ породамъ. А напослhдокъ, 
вытиснувъ многихъ изъ нихъ на слободы и другія провинціи, осталь-
ныхъ приправили въ то состояніе, въ каковомъ они нынh находят-
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ся” (с. 121). Наведена цитата в ніякому разі не може походити від 
українського шляхтича.

У своїх грамотах московський цар не тільки затвердив усе з 
переяславських договорів, але й „оказалъ при томъ открытую бла-
годарность свою къ Малоросійскимъ чинамъ и народу, сравнивъ 
ихъ личными преимуществами съ боярами, дворянами и всhми 
степенями Московскими или Великоросійскими, чего въ догово-
рахъ не было объяснение, а вмhщалось то въ пактахъ съ Польшею 
и въ привиллегіяхъ Королевскихъ, статьями утвержденныхъ, въ 
коихъ нhсколько разъ узаконено и подтверждено, что соединяем-
ся, яко равный съ равными и вольный съ вольными” (сс. 121–122). 
Ратифіковані статті й царські грамоти опублікували врочисто по всій 
Україні, а ориґінали поклали „въ архивъ Трибунала Малоросійскаго, 
подъ охраненіе національнаго присяжнаго архиваріуса, которыя 
со многими другими національными документами и хранились съ 
таковымъ тщаніемъ болhе ста лhтъ, но, напослhдок, во время ча-
стыхъ перемhнъ Малоросійскаго Трибунала или правительства и по 
навhтамъ антипатріотовъ народныхъ, произшедшихъ изъ смhшенія 
Полятства и Жидовства, стали онh сокровенны въ иномъ хранилищh” 
(с. 122).

В уста кримського хана вклав автор „Исторіи Русовъ” докір 
Богданові Хмельницькому за переяславську умову, виводячи, що 
„таковое соединеніе причинствовать будетъ къ вhчной враждh 
на Козаковъ и на Московію отъ всhхъ сосhдствующихъ державъ, 
между которыми Малоросія, по положенію своему, есть первымъ 
и всегдашнимъ сборищемъ или плацомъ, удобнымъ къ нашествію 
непріятельскому, ихъ побоищамъ и раззореніямъ сего народа. Вой-
ны же съ Московіею суть неизбhжны и безконечны для всhхъ на-
родовъ, ибо, не смотря на то, что она недавно вышла изъ владhнія 
Татарскаго, единственно по случаю междоусобій Татарскихъ, ко-
торымъ и теперь есть данница, не смотря, что въ ней всh чины и 
народъ почти безграмотны и множествомъ разновhрствъ и стран-
ныхъ мольбищъ сходствуютъ съ язычествомъ, a свирhпостію пре-
восходятъ дикихъ, не смотря, говорю, на невhжество и грубіянство, 
припомнить надобно привязчивость ихъ за самыя мhлочи и бредни, 
за которыя они вели сумазбродную и долголhтнюю ссору и войны 
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со Шведами и Поляками, замhтивъ въ перепискахъ съ ними нhчто 
въ словахъ нескладное, за что и между собою они безпрестанно де-
рутся и тиранствуютъ, находя въ книгахъ своихъ и крестахъ что-то 
неладное и не по нраву каждаго. Припомнить надобно жадность ихъ 
къ властолюбію и притязаніямъ, по которымъ присвоиваютъ они 
себh даже самыя царства, имперіи Греческую и Римскую, похитивъ 
на тотъ конецъ Государственный гербъ царствъ оныхъ, то есть, орла 
двуглаваго, по наследству, будто, Князю ихъ Владиміру, бывшему 
зятемъ царю Греческому Константину Мономаху, принадлежащего, 
хотя тотъ Владиміръ былъ дhйствительно Князь Рускій Кіевскій, а 
не Московскій, отъ СкиÄовъ происходящій. Припомнимъ, наконецъ, 
непостоянное правленіе ихъ царственное и истребленіе самыхъ Ца-
рей, которыхъ нhсколько сами они злодhйски умучили, а одного 
продали Полякамъ на убой. А доказано уже, что, гдh нhтъ постоян-
ной религіи и добрыхъ нравовъ, тамъ и правленія постояннаго быть 
не можетъ, и Русаки ваши пресмыкаться будутъ между Москалями, 
какъ овцы между волками” (cc. 134–135).

На виводи хана буцім то відповів Хмельницький, що „когда 
народъ Рускій нынешнею протекціею своею избралъ себh зло, то, 
конечно, между зломъ, его окружавшимъ, избралъ меньшее; когда 
онъ есть несчастливъ, то повhрь, несчастливъ своимъ сосhдствомъ, 
которое, безъ всякихъ причинъ, всегда его тревожило и оскорбля-
ло, а теперь объ немъ ревнуетъ и терзается такою жалостію, ка-
кова бываетъ аспидова надъ человhческою головою. Извhстно же 
по Исторіямъ, что народъ сей изъ самой отдаленнhйшей древно-
сти былъ въ землh своей самостоятельнымъ и самодержавнымъ, 
подъ управленіемъ собственныхъ Князей своихъ, довольно слав-
ныхъ великими своими дhяніями и войнами. Но первое нашествіе 
и опустошеніе Татарское съ Ханомъ своимъ Батыемъ завело его въ 
протекцію Литовскую, а послh и въ соединеніе съ Польшею. Сіе 
соединеніе разрушили сами Поляки неслыханнымъ и тиранскимъ 
своимъ правленіемъ; а свободу и вольность народную возстанови-
ло правосудіе Божіе, подвигнувши народъ къ невероятной храбро-
сти и мужеству” (сс. 135–136).

Іван Виговський змальований як „природный Полякъ”, що 
„сохранилъ въ себh характеръ націи своей во всей полнотh и, по 
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безмhрному честолюбію своему, всегда желалъ себh достоинства 
Гетманскаго, какимъ бы то ни было образомъ” (с. 143).

З приводу втечі Юрія Хмельницького на Запоріжжя заговорив 
автор про невдоволення запорожців переяславською умовою таки-
ми словами: „Они крайне недовольны были соединеніемъ ихъ съ 
Россіею, а паче обращеніемъ съ ея войсками: а подали къ тому при-
чины, кажется, ничего не значущія, но много подhйствовавшія на 
умы народные. Въ бытность сихъ Козаковъ въ походахъ, вмhстh съ 
стрhльцами и сайдачниками Россійскими, терпhли они отъ сихъ сол-
датъ частыя и язвительныя насмhшки по поводу бритья своихъ го-
ловъ. Солдаты оные, бывши еще тогда въ сhрыхъ зипунахъ и въ лы-
чаныхъ лаптяхъ, небритыми и въ бородахъ, то есть, во всей мужичей 
образинh, имhли однако о себh непонятное высокомhріе или какой-
то гнусный обычай давать всhмъ народамъ презрительныя названія, 
какъ-то: Полячишки, Нhмчурки, Татаришки, и такъ далhе. По сему 
странному обычаю называли они Козаковъ чубами и хохлами, а ино-
гда и безмозглыми хохлами, а сіи сердились за то до остервененія, 
заводили съ ними ссоры частыя и драки, а наконецъ нажили непри-
миримую вражду и дышали всегдашнимъ отвращеніемъ” (с. 145).

Про погляд автора на запорожців довідуємося при характеристиці 
Брюховецького, що „былъ нарочито богатъ и Запорожецъ, т. е., изъ 
числа тhхъ людей, которые обыкновенно тамо жнутъ, идhже не 
сіютъ, и росточаютъ такъ, какъ и собираютъ” (с. 158). Про Івана 
Сірка сказано між іншим, що „онъ былъ и Запорожецъ, сіе есть родъ 
шута или юрода” (с. 174).

Усе таки Брюховецькому велів автор сміливо запротестувати 
перед царем із приводу чуток, що розпустили поляки „объ отдачh 
имъ въ подданство Малоросіи”, бо український нарід „соединился 
съ Россіею съ доброй воли своей и единственно по единовhрству. 
Слhдовательно, укрhплять его или другому дарствовать ни почему 
и никто не властелинъ, и въ противномъ случаh готовъ онъ опять за-
щищать себя оружіемъ до послhдней крайности, и лучше согласится 
умереть съ оружіемь въ рукахъ, чhмъ сносить постыдное иго отъ 
враговъ своихъ. И сіе есть истинно и непреложно, о Царю! Если же 
замhшалась при семъ злоба за Воеводъ, то и тутъ главными орудіями 
есть не народъ, а правительство Россійское присылкою ихъ противъ 
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правъ и договоровъ народныхъ, съ инструкціями, прямо Египетски-
ми или Вавилонскими” (с. 165).

Що автор „Исторіи Русовъ” не був задоволений з московської 
політики на Гетьманщині, це видко з такого апокрифічного листа 
Петра Дорошенка до Івана Брюховецького: „Таковъ начальникъ въ 
народh, каковъ ты, Иване, повиненъ есть суду Божію и человhческому. 
Народъ, ввhрившій тебh судьбу свою, пролилъ неизчетное множе-
ство крови своей, потерялъ также безчисленныхъ предковъ своихъ 
и потомковъ, на брани избіенныхъ, ведучи долголhтныя войны съ 
Поляками за вольность свою и свободу. Но какую онъ имhетъ теперь 
вольность и свободу? По истинh никакой, а одну злобную химеру! 
Годичные труды ихъ и все, пріобрhтенное потомъ ихъ, отымаютъ у 
нихъ Воеводы и приставы; судъ же и разправа въ ихъ рукахъ. И что 
остается несчастному народу? Одна бhдность, тоска и стенаніе! Вы 
съ Старшинами своими обогащены въ Москвh однhми женщинами; 
но и то, за приданное ихъ, народъ отплачиваетъ; и ты уподобляешься 
точно такому пастуху, который держитъ корову за рога, а другіе ее 
доютъ. Когда нhтъ уже у тебя своей силы и отваги, то можно поис-
кать и сторонней, и когда нhтъ въ Христіанствh правды, то можно 
попытаться оной и у иновhрцевъ. А то есть весьма справедливо, что 
когда человhкъ тонетъ, то и за бритву хватается; и это не есть грhхъ 
и глупость, но крайность, вынужденная необходимостью. Я готовъ 
все уступить на пользу народа, даже и самую жизнь свою; но оста-
вить его въ тяжкой неволh и думать мнh несносно” (с. 166).

Про Івана Мазепу написав автор подібне, що й про Виговського, 
а саме, що він „былъ природный Полякъ изъ фамилій Литовскихъ” 
(с. 184). У маніфесті до українського народу велів автор Мазепі ви-
бирати з двох лих менше, „изъ видимыхъ золъ, насъ обышедшихъ, 
избрать меньшее, чтобы потомство наше, повергнутое въ рабство на-
шею неключимостію, жалобами своими и проклятіями насъ не обре-
менило” (с. 203). У даних обставинах шведів треба було українцям 
уважати „своими пріятелями, союзниками, благодhтелями и какъ 
бы отъ Бога низпосланными для освобожденія насъ отъ рабства, 
презрhнія и возстановленія въ первую степень свободы и само-
державства. Ибо извhстно, что прежде были мы то, что теперь Мо-
сковцы: правительство, первенство и самое названіе Руси отъ насъ 
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къ нимъ перешли. Но мы теперь у нихъ, какъ притча во языцhхъ” 
(с. 204).

Руїна Батурина ось-як змальована в „Исторіи Русовъ”. Знищив-
ши п’яних сердюків, „Менщиковъ ударилъ на гражданъ безоруж-
ныхъ и въ домахъ ихъ бывшихъ, кои ни мало въ умыслh Мазепиномъ 
не участвовали, выбилъ всhхъ ихъ до единого, не щадя ни пола, 
ни возраста, ни самыхъ ссущихъ младенцевъ. За симъ продолжал-
ся грабежъ города отъ войскъ, а ихъ начальники и палачи занима-
лись, между тhмъ, казнею перевязанныхъ Сердюцкихъ Старшинъ 
и гражданскихъ урядниковъ. Самая обыкновенная казнь ихъ была 
живыхъ четвертовать, колесовать и на колъ сажать, а дальше выду-
маны новые роды мученія, самое воображеніе въ ужасъ приводящіе. 
И удивительна ли сія жестокость въ такомъ человhкh, каковъ Мен-
щиковъ? Когда онъ былъ пирожникомъ и разнашивалъ по Москвh 
пироги, то слишкомъ ласкался къ тhмъ людямъ, кои пироги его по-
купали, а когда сталъ Княземъ и полководцемъ, то уже слишкомъ 
варварски терзалъ людей, оставившихъ ему превеликія богатства. 
Трагедію свою Батуринскую кончилъ онъ огнемъ и жупеломъ: весь 
городъ и всh публичныя его зданія, т. е., церкви и присудствен-
ныя мhста съ ихъ архивами, арсеналы и магазейны съ запасами, со 
всhхъ сторонъ зажжены и превращены въ пепелъ. Тhла избіенныхь 
христіанъ и младенцевъ брошены на улицахъ и стогнахъ града „и 
не бh погребаяй ихъ!” Менщиковъ, спhша отступленіемъ и бывъ 
чуждъ человhчества, бросилъ ихъ на съhденіе птицамъ небеснымъ 
и звhрямъ земнымъ, а самъ, обремененный безчетными богатствами 
и сокровищами городскими и національными, и взявъ изъ арсенала 
315 пушекъ, удалился отъ города и, проходя окрестности городскія, 
жегъ и раззорялъ все, ему встрhчавшеесь, обращая жилища народ-
ныя въ пустыню” (сс. 206–207).

Поступуванню царських військ протиставив автор „Исторіи 
Русовъ” поведення шведського війська. По чиєму боці були його 
симпатії, хай посвідчить такий його малюнок: „Вступленіе Шведовъ 
въ Малоросію ни мало не похоже было на нашествіе непріятельское, 
и ничего оно въ себh враждебнаго не имhло, а проходили они селенія 
обывательскія и пашни ихъ, какъ друзья и скромные путешественни-
ки, не касаясь ни чьей собственности и не дhлая во все тhхъ озар-
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ничествъ, своевольствъ и всhхъ родовъ безчинствъ, каковы своими 
войсками обыкновенно въ деревняхъ делаются подъ титуломъ: „Я 
слуга Царскій! Я служу Богу и Государю за весь міръ Христіанскій! 
Куры и гуси, молодицы и дhвки, намъ принадлежатъ по праву воина 
и по приказу его Благородія!” Шведы, напротивъ, ничего у обывате-
лей не вымогали и насильно не брали, но гдh ихъ находили, поку-
пали у нихъ добровольнымъ торгомъ и за наличныя деньги. Каждый 
Шведъ выученъ былъ отъ начальства своего говорить по Руски сіи 
слова къ народу: „Не бойтесь! Мы ваши, а вы наши!” Но не смотря 
на то, народъ здhшній уподоблялся тогда дикимъ Американцамъ, 
или своенравнымъ Азіятцамъ. Онъ, выходя изъ засhкь своихъ и 
убhжищъ, удивлялся кротости Шведовъ, но за то, что они говори-
ли между собою не по Руски и ни мало не крестились, почиталъ 
ихъ нехристями и невhрными, а увидhвши ихъ ядущихъ по пятни-
цамъ молоко и мясо, счелъ и заключилъ безбожными бусурманами 
и убивалъ вездh, гдh только малыми партіями и по одиночкh найти 
могъ, а иногда забиралъ ихъ въ плhнъ и представлялъ къ Государю, 
за что давали ему жалованье, сначала деньгами по нескольку рублей, 
а напослhдокъ по чаркh горhлки, съ привhтствіемъ: „Спасибо, Хох-
ленокъ” (сс. 208–209).

Навіть у маніфест Карла XII попала провідна ідея „Исторіи 
Русовъ”. В маніфесті король заявляв, що йому було „извhстно 
по сосhднимъ слухамъ и протесту Гетмана Мазепы, что Царь 
Московскій, бывши врагъ непримиримый всhмъ народамъ въ свhтh 
и жадничая покорять ихъ своему игу, повергши и Козаковъ въ не-
ключимое свое рабство, презирая, отнимая и касуя всh ваши права 
и свободы, – звертавсь маніфест до українців, – торжественными съ 
вами договорами и трактатами утвержденныя, забылъ при томъ и 
безстыдно презрhлъ самую благодарность, всhми народами за свя-
тость чтимую, которою одолжена вамъ, Козакамъ, и народу Руско-
му Московія, доведенная междоусобіями своими, Самозванцами 
и Поляками до ничтожества и почти небытія, но вами удержана и 
усилена. Ибо извhстно всему свhту, что народъ Рускій съ своими 
Козаками, бывъ сначала народомъ самодержавнымъ, т. е., отъ самаго 
себя зависимымъ, подъ правленіемъ Князей своихъ или Самодерж-
цевъ, соединялся потомъ съ Литвою и Польшею для сопротивленія 
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съ ними противъ Татаръ, ихъ раззорявшихъ, но послh, за насиліе и 
неистовства Поляковъ, освободившись отъ нихъ собственною своею 
силою и храбростію, соединился съ Московіею добровольно и по 
одному единовhрству, и, сдhлавъ ее такову, какова она теперь есть, 
отъ нея попираемъ и озлобляемъ нынh безсовhстно и безстыдно” 
(сс. 209–210).

При дальшому читанні „Исторіи Русовъ” вражає опис 
кари, яку потерпіли „премногіе чиновники и знатные Козаки, 
подозрhваемые въ усердіи ихъ къ Мазепh, по тому что они не 
явились въ общее собраніе для выбора новаго Гетмана”. Вони „от-
ыскиваемы были изъ домовъ ихъ и преданы различнымъ казнямъ 
въ мhстечкh Лебединh, что около города Ахтырки. Казнь сія была 
обыкновеннаго Менщикова ремесла: колесовать, четвертовать 
и на колъ сажать, а самая легчайшая, почитавшаясь за игрушку, 
вhшать и головы рубить. Вины ихъ изыскивались отъ признанія 
ихъ самихъ, и тому надежнымъ средствомъ служило препо-
хвальное тогда таинство, – пытка, который догматъ и по нынh 
извhстенъ изъ сей пословицы Руской: „Кнутъ не Ангелъ, души не 
вынетъ, а правду скажетъ”, и которая производима была со всею 
аккуратностію и по узаконенію Соборнаго Уложенія, сирhчь, сте-
пенями и по порядку, – батожьемъ, кнутомъ, и шиною, т. е. раз-
женнымъ желhзомь, водимымъ съ тихостію или медленностію по 
тhламъ человhческимъ, которые отъ того кипhли, шкварились и 
воздымались. Прошедшій одно испытаніе, поступалъ во второе, 
а кто всhхъ ихъ не выдерживалъ, таковый почитался за вhрное 
виновнымъ и веденъ на казнь. Пострадало такимъ образомъ, не 
превозмогшихъ таковыхъ уроковъ пытки, до 900 человhкъ. Число 
сіе можетъ быть увеличено; но, судя по кладбищу, отлученному 
отъ Христіанскаго и извhстному подъ названіемъ „Гетманцовъ”, 
должно заключать, что зарыто ихъ сдhсь очень не мало. И ежели 
въ человhчествh славится тотъ великодушіемъ, кто презираетъ 
ужасы и опасности, то уже нhтъ для тhхъ и титуловъ, кои были 
орудіями и участниками Лебединскихъ тиранствъ и звhрскихъ 
лютостей, ужасающихъ самое воображеніе человhческое” 
(сс. 212–213). Це й привело автора до рефлексії, зацитованої вже 
з приводу згадуваної статті Драгоманова.
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Автора „Исторіи Русовъ” боліло, що єдині українці не одер-
жали ніякої нагороди від царя Петра за побіду над Карлом XII. 
Він писав: „Одни Малоросіяне и ихъ войска остались при семъ 
поношеніемъ и притчею въ людhхъ, т. е., безъ награжденія и благо-
дарности. И хотя они въ истребленіи арміи Шведской болhе всhхъ 
показали ревности и усердія, хотя они около года губили Шведовъ 
въ землh своей, во всhхъ мhстахъ и случаяхъ, гдh только удоб-
но постигнуть ихъ могли, не преклоняясь при томъ ни на какія 
льщенія и обнадеживанія Королевскія и Мазепинскія, однако пред-
логомъ невhрности сего одного человhка, избраннаго Царемъ въ 
свои наперсники, все то было забыто, и они за симъ неправеднымъ 
образомъ и единственно по навhтамъ и ябедамъ злобнаго любим-
ца, Менщикова, повержены въ презрhніе, поруганіе и гоненіе; а 
убытки ихъ, раззоренія и опустошенія, двумя арміями причинен-
ныя и почти неизчетныя, остались безъ всякаго вознагражденія и 
уваженія; словомъ сказать: „Воздали имъ злая за благая, и нена-
висть за возлюбленіе” (с. 218)1).

Згадавши про пожар Печерського манастиря в Києві, автор пи-
сав: „Неоцhненною потерею считалась самая первая въ Россіи, мно-
гочисленная и найдревнhйшая, библіотека, собранная и умноженная 
Великимъ Княземъ Кіевскимъ, Ярославомъ Владиміровичемъ, и сбе-
реженная въ пещерахъ отъ всhхъ прежде бывшихъ непріятельскихъ 
нашествій и руинъ, но нынh, къ стыду содержателей ея и къ край-
нему сожалhнію просвhщенныхъ соотечественниковъ, среди 
благоденствія и тишины, пламенемъ поглощенная. Въ ней содержа-
лись великія тысячи книгъ рукописныхъ и разныхъ драгоцhнныхъ 
манускриптовъ, писанныхъ на разныхъ языкахъ, и многія между 
ними на такихъ, которые и ученымъ тогдашнимъ мужамъ не были 
свhдомы, а особливо всh записки и документы, до исторіи правленій 
Славянскихъ племенъ и царствъ и до ихъ законовъ и устройствъ 
касающіесь. Государь, при печальномъ извhстіи о такой важной 
потерh, не могъ удержаться отъ слезъ; но она была невовзратна” 
(сс. 225–226).

1) Про тягарі й надужиття, яких допускалось російське військо в Україні, 
заґарнізоване тут по повороті з пруського походу, оповідає „Исторія Русовъ” 
на сс. 220–221.



388

МИХАЙЛО  ВОЗНЯ К   ► СТУДІЇ НАД УКРАЇНСЬКИМИ ЛІТОПИСАМИ

Панування Петра II подобалось авторові „Исторіи Русовъ”, бо 
„правленіе ero началось дhяніями, прямо Царскими. Онъ, возстанов-
ляя народамъ права ихъ и достоянія, властолюбіемъ и притворства-
ми поврежденныя, подтвердилъ Малоросіи всh съ нею договоры и 
прежнія ея привиллегіи и, на основаніи оныхъ, заразъ уничтожилъ 
Малоросійскую Коллегію, и членовъ ея Великоросійскихъ разпу-
стилъ по ихъ жилищахъ, а Малоросійскихъ оставилъ присутство-
вать въ Генеральной Канцеляріи и въ Генеральномъ Судh, которые 
тогда же возстановлены” (с. 232). Звістка про згадану „Колеґію” 
була „громовымъ ударомъ” для гетьмана Скоропадського (с. 226). 
Автора „Исторіи Русовъ” сердила „Колеґія” головно тому, що за неї 
„учреждены сборы со всhхъ жительствъ, произрастеній, скотовод-
ства, пасhкъ и промышленности, не уваживъ при томъ ни какихъ 
состояній и привиллегій” (с. 227).

Російська судова влада виходить звірською з малюнку автора 
„Исторіи Русовъ”. Ось його слова про Таємну Канцелярію: „Тайная 
сія Канцелярія не сходствовала ни съ какими гражданскими и ду-
ховными судилищами и ихъ правами и обрядами, а была она един-
ственною въ своемъ родh и во всемъ мірh, и только подобилась 
нhсколько Священной Римской Инквизиціи. Въ ней не принимались 
доказательства и оправданія, ни письменныя, ни свидhтельскія, ни 
совhстныя, т. е., подъ присягою; но испытывали и взыскивали въ ней 
собственнаго признанія въ возводимыхъ винахъ, или подозрhніяхъ. 
Не признающій себя виновнымъ долженъ вытерпhть то пыткою 
чрезъ три пріема или перемhны и разными орудіями, а наконецъ ог-
ненными, т. е., разкаленною желhзною шиною и зажженною сhрою” 
(с. 228).

Свої думки вклав автор „Исторіи Русовъ” також в уста полков-
ника Полуботка й велів йому виголосити таку промову перед Пе-
тром І: „Вижу, Государь, и понимаю, изъ какого источника почерп-
нулъ Ты злость тую, которая не сродна сердцу Твоему и неприлична 
характеру Помазанника Божія. Правота и кротость, судъ и милость, 
суть единственное достояніе всhхъ Монарховъ міра сего, и законы, 
управляющее всhмъ вообще человhчествомъ и охраняющіе его отъ 
золъ, есть точное зерцало Царямъ и Владыкамъ на ихъ должность и 
поведеніе, и они первые блюстители и хранители имъ быть должны. 
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Откуда же произходитъ, что Ты, о Государь! поставляя себя выше 
законовъ, терзаешь насъ единою властію своею и повергаешь въ 
вhчное заключение, присвоивъ въ казну собственное имhніе наше? 
Вина, на насъ возводимая, есть одна должность наша, и должность 
священная, во всhхь народахъ тако чтимая, а отнюдь не законопре-
ступная и осужденію повинная. Мы просили и просимъ отъ лица 
народа своего о пощадh отечества нашего, неправедно гонимаго и 
безъ жалости раззоряемаго, просимъ о возстановленіи правъ нашихъ 
и преимуществъ, торжественными договорами утвержденныхъ, ко-
торыя и Ты, Государь, нhсколько разъ подтверждалъ. Народъ нашъ, 
бывши единоплемененъ и единовhренъ Твоему народу, усилилъ его 
и возвеличилъ царство Твое добровольнымъ соединеніемъ своимъ 
въ такое время, когда еще въ немъ все младенчествовало и выходило 
изъ хаоса смутныхъ временъ и почти изъ самаго ничтожества. И сіе 
одно недовлhло бы ему погубить у васъ мзды своея: но мы, съ на-
родомъ своимъ, не преставали, сверхъ того, знатно помогать вамъ 
всhмъ во всhхъ воинскихъ ополченіяхъ и пріобрhтеніяхъ вашихъ, 
и, не говоря о Смоленщинh и Польшh, одна Шведская война до-
казываетъ безпримhрное усердіе наше къ Тебh и Россіи. Ибо всhмъ 
извhстно, что мы одни цhлую половину арміи Шведской погубили 
въ землh своей и въ жилищахъ нашихъ, не вдаваясь при томъ ни въ 
какія льщенія и искушенія, и сдhлавъ Тебя въ состояніи пересилить 
удивительное мужество и отчаянную храбрость Шведовъ; но за то 
пріобрhли себh одно поношеніе и озлобленіе и, вмhсто благодарно-
сти и воздаянія, повержены въ самое неключимое рабство, платить 
дань поносную и несносную, и заставлены рыть линіи и каналы и 
осушать непроходимыя болота, утучняя все то тhлами нашихь мерт-
вецовъ, падшихъ цhлыми тысячами отъ тяжестей, голода и клима-
товъ. Bсh оныя бhды и скорби наши усовершенствованы, наконецъ, 
нынhшнимъ правленіемъ, нашимъ. Владычествующіе надъ нами чи-
новники Московскіе, незнающіе правъ и обычаевъ нашихъ и почти 
безграмотные, знаютъ только одно то, что они властны дhлать намъ 
все, не касаяся однихъ душъ нашихъ. И такъ, бывши мы окружены 
со всhхъ сторонъ гоненіями и напастьми, къ кому иному прибhгатъ 
должны съ воплями своими, какъ не къ Тебh, Августhйшій Мо-
нархъ? Ты покровитель нашъ и споручитель за благоденствіе наше. 
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Но злоба любимца Твоего, непримиримаго врага нашего и местника, 
совратила Тебя съ пути истины и мерзитъ царствованіе Твое. Повер-
гать народы въ рабство и владhть рабами и невольниками есть дhло 
Азіятскаго тирана, а не Христіанскаго Монарха, который долженъ 
славиться и дhйствительно быть верховнымъ отцемъ народовъ. Я 
знаю, что насъ ждутъ оковы и мрачныя темницы, гдh уморятъ насъ 
гладомъ и притhсненіемъ, по обычаю Московскому; но, пока еще 
живъ, говорю тебh истину, о Государь! что воздаси Ты непремhнно 
отчетъ предъ Царемъ всhхъ Царей, Всемогущимъ Богомъ, за поги-
бель нашу и всего народа” (сс. 229–230).

Інша судова установа „Министерская Канцелярія или, такъ на-
званная, Тайная Экспедиція заставляла трепетать Малоросіянъ въ 
самыхъ отдаленнhйшихъ ихъ жилищахъ и въ своихъ домахъ. Она 
была точное изчадіе великой оной Санктпетербургской Тайной 
Канцеляріи, и не преставала, отъ времени до времени, допрашивать, 
разпрашивать, мучить разными орудіями и, наконецъ, пекти шиною 
попадавшихся ей несчастныхъ людей. Дhла ея и подвиги значили бы 
въ нынhшнее время бредъ горячки, или помhшанныхъ умовъ, а тог-
да они были самыя важныя, таинственныя и прибыточныя. Въ ней 
истязывались и мучились люди, какъ бы въ Римскомъ чистилищh, 
единственно по доносамъ и всhхъ родовъ прицhпкамъ и придиркамъ 
перехожихъ и квартировавшихъ солдатъ, а паче изъ бhглецовъ и дру-
гихъ бродягъ; а доносы состояли: о словh и дhлh Государевh. И сіе 
слово и дhло было для злодhевъ и бездhльниковъ какъ бы сигналъ, 
или лозунгъ, либо талисманъ, на ихъ злобу и мщеніе, и состояло оно 
изъ трехъ пунктовъ: касательно жизни, чести и благосостоянія Госу-
даревой особы и его фамиліи. Каждый обыватель, хотя бы онъ былъ 
найчестнhйшій человhкъ и дознаннаго поведенія, подвергался му-
чительствамъ по доносу самаго дознаннаго злодhя и бездhльника. 
Когда не уподчивалъ кто солдата и всякаго бродяги, когда не обда-
рилъ его или, по неосторожности, озлобилъ чhмъ такого, то уже горе 
тому! Бродяга тотчасъ идетъ къ городскому или сельскому началь-
нику и кричитъ передъ нимъ, что имhетъ на такого-то именно до-
несть слово и дhло Государево: „Куй его и меня!” Начальство, не 
имhя ничего о начальствh испытывать, но, оцhпенhвши отъ одного 
слова доносителева, оковываетъ въ цhпи оговореннаго, равно и до-
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носчика, отсылаетъ ихъ подъ крhпчайшею стражею и видомъ самаго 
ужаснаго секрета въ Министерскую Канцелярію; а тамо, не входя въ 
изслhдованіе о состояніи доносителя и оговореннаго, о причинахъ 
самаго доноса, и можетъ ли онъ быть справедливъ, и не входя даже 
въ разсудокъ, могъ ли оговоренный по разстоянію и способамъ жи-
тельства сдhлать какое зло Государю и его фамиліи, которыхъ онъ 
никогда не видалъ и видhть не можетъ, но, повинуясь слhпо своей 
инструкціи, опредhляють доносителя въ пытку, и когда онъ въ три 
разные ея пріемы выдержитъ и утвердитъ доносъ свой, то уже огово-
ренный есть безотвhтенъ и его мучатъ и умерщвляютъ непремhнно. 
Преданіе общее и достовhрное повhствуетъ о самомъ мhстh, гдh 
была Министерская Канцелярія, что „ежели бы перстомъ руки Боже-
ской изрыть частицу земли на мhстh ономъ, то ударила бъ изъ него 
фонтаномъ кровь человhческая, пролитая Министерскою рукою” 
(с. 238).

За панування Анни Іванівни витерпіла Україна зокрема ба-
гато від двох Біронів. Один міністер, улюбленець цариці, „былъ 
человhкъ умный, но крайне властолюбивый и къ корыстямъ жад-
ный. Извhстная Тайная Канцелярія, сіе пугалище дворянъ и всhхъ 
зажиточныхъ людей, бывъ въ точной его дирекціи, была достаточ-
нымъ орудіемъ выполнять всh его пожеланія и самыя мановенія. 
Всякъ, вhруяй въ Бирона и творяй волю его, спасенъ и прославленъ, 
а не вhруяй въ него и противяйся ему, осужденъ есть и погибшій. 
Наглая и лютая казнь знатнаго Министра, Волынскаго, даетъ совер-
шенное понятіе о тогдашнемъ правленіи и о всhхъ его превратно-
стяхъ и варварствахъ Биронскихъ. О неистовствахъ брата его, слиш-
комъ хромаго и почти безногаго Бирона, содрогаются отъ одного 
воспоминанія обыватели Стародуба и его окружностей. Онъ, бывъ 
совершенный калека, имhлъ, однако, чинъ полнаго себh Генерала 
Россійскаго, и, квартируя нhсколько лhтъ съ войскомъ въ Стародубh 
съ многочисленнымъ штатомъ, уподоблялся пышностію самому гор-
дому Султану Азіятскому; поведеніе его и того жь больше имhло 
въ себh варварскихъ странностей. И, не говоря объ обширномъ 
сералh, сформированномъ и комплектуемомъ насиліемъ, хватали 
женщинъ, особенно кормилицъ, и отбирали у нихъ грудныхъ дhтей, 
а вмhсто ихъ заставляли грудью своею кормить малыхъ щенковъ изъ 
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псовой охоты сего изверга; другіе же его скаредства мерзятъ самое 
воображеніе человhческое” (cc. 242–243).

Царицю Єлисавету славив автор за те, що вщасливила 1755 р. 
український нарід „уничтоженіемъ тягостныхъ и затруднительныхъ 
внутреннихъ зборовъ, наложенныхъ прежними правительствами. 
Издревле, по привиллегіямъ и правамъ, народъ сей пребывалъ сво-
боденъ отъ всhхъ таковыхъ налоговъ” (с. 247).

Зацікавлює вдоволення автора „Исторіи Русовъ” із генерал-
губернатора України графа Петра Рум’янцева, що став на чолі 
„Малороссійской Коллегіи”, складеної з чотирьох російських і чо-
тирьох українських урядовців. Автор писав, що „Коллегія сія вошла 
въ правленіе, яко роса на пажить, и яко иней на руно, т. е., съ пол-
ною тишиною и кротостію, отличающею ее отъ прежнихъ Коллегій 
Малоросійскихъ, имhвшихъ духа бурна и характеръ презорства 
и ненависти. Особенно народъ Малоросійскій обрадованъ былъ 
своимъ Генералъ-Губернаторомъ, памятуя благодhянія отца его, 
бывшаго прежде въ Малоросіи правителемъ, и онъ дhйствительно 
оправдалъ надежды народныя патріотическими своими поступ-
ками для его блага; и во первыхъ: усмирилъ раззорявшія народъ 
воинскія команды, прохожія и квартировавшія, коихъ поступки съ 
народомъ здhшнимъ умалены были мало чhмъ отъ нашествія Та-
тарскаго и другихъ непріятелей. Десятокъ солдатъ разгонялъ пре-
жде цhлыя деревни, а капральство ихъ потрясало самыя города и 
мhстечка; управа же на нихъ была самая ближайшая: Кіевъ, Полта-
ва и Смоленскъ, гдh начальства ихъ такъ были неприступны, какъ 
Султаны Азіятскіе, а привязки ихъ и претензіи мудренhе всhхъ 
узловъ Гордіанскихъ. Все у нихъ до послhдней булавки значило 
интересъ Государевъ, и за него придирки и взысканія были безко-
нечны” (сс. 255–256).

Далі хвалив автор Рум’янцева за те, що він „замhтилъ, между 
прочимъ, что продовольствіе консистующихъ и пограничныхъ 
войскъ выстаченіемъ на нихъ отъ обывателей въ натурh провіанта и 
фуража, есть одинъ поводъ къ злоупотребленіямъ и сдирствамъ отъ 
чиновъ воинскихъ, и что сіи нарочито требуютъ выстаченія оныхъ 
во время, къ поставкамъ неудобное, и потому вымогаютъ и берутъ 
за то деньгами, по чему сами захотятъ, отягощая и раззоряя народъ 
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до крайности. Въ отвращеніе сего зла, учредилъ Графъ одинакій 
сборъ денежный со всhхъ обывателей Малоросійскихъ, обходя од-
нихъ чиновниковъ и служащихъ Козаковъ, повелhвъ платить съ каж-
даго дыма, т. е., съ жилой хаты, по рублю и двh копhйки въ годъ, 
что составляетъ съ души мужеска пола по 35 копhекъ. И сія подать 
вносится въ Казначейства Повhтовыя, для того учрежденныя, а изъ 
нихъ, повелhніемъ Канцеляріи скарбу Малоросійскаго, отпускают-
ся деньги въ полки и команды воинскія на продовольствіе войскъ 
и ихъ лошадей, по установленнымъ штатамъ и цhнамъ. Народъ 
Малоросійскій, такими учрежденіями бывъ довольно облегченъ и 
облагодhтельствованъ, прославлялъ за то новое свое начальство” 
(с. 256).

Одначе Рум’янцівський опис викликав велике незадово-
лення автора, що писав: „Но какъ блаженство человhческое, по 
недовhдомымъ судьбамъ, всегда почти преслhдуется какимъ ни 
есть зломъ, его обременяющимъ, и даетъ матерію самымъ фило-
софамъ препираться цhлые вhки о началахъ добра и зла, доселh 
ими нерhшенныхъ, то и народъ Малоросійскій, при благоденствіи 
своемъ, посhщенъ былъ симъ общимъ жребіемъ злаго навhта. 
Графъ Румянцевъ въ 1767 году повелhлъ учинить всему народу 
и его имhнію Генеральную опись, которая, какъ въ своемъ родh, 
такъ и способh ея произведенія, была новость необыкновенная. 
Коммисіонерами къ тому наряжены въ каждый повhтъ штабъ, 
оберъ и унтеръ-офицеры со многими писарями и рядовыми изъ 
Великоросійскихъ консистующихъ полковъ и гарнизоновъ, кои, 
знавъ только строить и ранжировать солдатъ и ихъ школить, по-
ступали по тhмъ правиламъ и съ поселянами. Въ каждомъ селеніи 
выгоняли народъ изъ жилищъ его на улицы, не обходя никого, и 
даже самыхъ ссущихъ младенцевъ, строили ихъ ширенгами и 
держали такъ на всякихъ погодахъ, въ ожиданіи прохода по ули-
цамъ главныхъ Коммисіонеровъ, кои, дhлая имъ перекличку, 
замhчали каждаго на грудяхъ крейдою и угольями, чтобы съ дру-
гими не замhшался. Скотъ обывательскій, держанный вмhстh 
при своихъ хозяевахъ, также пересмотрhнъ и переписанъ, яко 
значущій имhніе, хозяевъ. Ревъ скотскій и плачь младенцевъ из-
дали возвhщали о приближеніи къ нимъ Коммисіонеровъ со много-
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численною ассистенціею. Послh людей и скотовъ принимались за 
помhщиковъ и владhльцевъ. Отъ нихъ требованы были крhпости и 
доказательства на владhнія помhстьями и землями, и тутъ-то потря-
сали всh сокровища каждаго. Обыкновенно домогались нhякихсь 
Писцовыхъ книгъ и жалованныхъ Царскихъ грамотъ; но онh здhсь 
были у однихъ поповъ на парафіи, да и то Архіерейскія; а какъ 
помhщикамъ, по правамъ и договорнымъ статьямъ ихъ, всh надачи 
и пожалованья происходили отъ Гетмановъ и Трибунальныхъ пра-
вительствъ, а только не многіе имhли на то подтвержденія Царскія 
по ихъ желаніямъ и случившимся нарочитымъ оказіямъ, то и пред-
ставлены отъ всhхъ владhтелей универсалы Гетманскіе и декреты 
Судовые; но ихъ сначала считали за пашпорты или покормежныя, 
а не много что за свидhтельства обыкновенныя, и послh уже мало 
по малу приходили они въ свою силу, смотря по старательствамъ 
владhльцевъ и ихъ пожертвованіямъ. Опись оная, со всhми ея 
страшными слhдствіями и поисками, не имhла своего окончанія и 
нечаянно уничтожилась. Возгорhвшаясь съ Турками война за дhла 
Польскія дала Малоросіянамь другую работу. Все въ ней кипhло 
и шумhло, и все занималось выстаченіемъ войска, работниковъ, 
погонщиковъ, фуръ съ волами и провіанта къ арміямъ, со всhми 
другими къ нимъ принадлежностями. Малоросіяне, не смотря на 
тогдашнюю свою тягость и безпримhрныя заботы, прославляли 
Бога, имъ тако благодhтельствовавшаго, приписывая Промыслу 
Его открытіе войны на избавленіе ихъ отъ Генеральной описи и ея 
послhдствій, грозившихъ, по ихъ мнhнію, разрушеніемъ собствен-
ности и стяжанія каждаго” (сс. 256–257).

Захоплення автора „Исторіи Русовъ” заведенням грошевого по-
датку 1 рубель і 2 копійки від замешканої хати вказує на нього як 
на великого землевласника. Правда, згідно з виводами дослідника 
справи цього податку, рублевий податок, що завів Рум’янцев, був із 
технічного боку без порівняння вигідніший від попереднього, прав-
да, „він зменшив також число конфліктів населення з військами з 
причини давніх зборів у натурі, одначе не усунув їх до останку, бо 
жовніри далі кормились фактично на кошт населення, якщо не за 
його добровільною згодою, то грабунками. Таким робом утриман-
ня військ стало тепер для населення подвійним: воно й платило ру-
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блевий податок на його удержання, й ще кормило його безплатно”1). 
Усуваючи надужиття при добиранні попереднього податку, рубле-
вий податок створив нові надужиття і самоволю з боку багатішої й 
сильнішої частини населення при розложенні податку без контролі 
адміністрації. До того він був більший і тяжчий від попереднього. 
Своєю тяжкістю і способом розкладу та стягання мав рублевий по-
даток погані наслідки для українського простого народу: причиню-
вавсь до його зубожіння і збільшив випадки втеч селян. У відповідь 
на останнє дідичі й уряд прикріплювали щораз більше селян до 
землі. А що дідичі були відповідальні за збір рублевого податку з се-
лян, збільшилась тим самим їх влада над селянами, а в сумі рублевий 
податок став однією з найважніших причин закріпощення селянства. 
Словом, із державного становища податкова реформа збільшила 
суму приходів на утримання розставлених в Україні військ і увела 
більший лад у збиранні грошей, але „якщо поглянути на цю реформу 
з погляду інтересів нижчих кляс населення України – посполитих, 
підсусідків і козачих підпомічників, то вона не принесла їм добра, 
як думав автор „Исторіи Русовъ”, а, навпаки, причинилась до їх 
зубожіння й закріпощення”2).

Щождо малюнку Рум’янцівського опису в „Исторіи Русовъ”, ав-
тор наведених рядків думав, що „цей опис такий образовий і повний 
таких деталів, що ледве чи можна запідозрити автора у видумці або ж 
у прибільшенні, але й не можна сказати, що так описували всюди”3). 
Тут і не зашкодить зазначити, що автор „Исторіи Русовъ” був не-
вдоволений Рум’янцівським описом головно тому, що при ньому 
вимагали від землевласників документів на право посідати землю. 
Ця обставина вказує також на те, що автора „Исторіи Русовъ” треба 
шукати між великими землевласниками.

1) Максимовичъ Г.А. Дhятельность Румянцева-Задунайскаго по 
управленію Малороссіей. Т. І. Ніжен, 1913, с. 118.

2) Там само. с. 119.
3) Там само, с. 313. У справі перебільшення опису в „Исторіи Русовъ” 

Максимович покликавсь у нотці на голоси двох інших авторів: за „дещо 
перебільшений” уважав його Червінський в XV т. „Матеріаловь для оцhнки 
угодій Черниг. губ.” (с. 62); також Рклицький у праці „Козаки Золотоношска-
го уhзда по даннымъ Румянцевской описи” уважав його за перебільшений 
„під впливом ворожого відношення автора до опису” (с. 3).
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Правда, великий землевласник був і Григорій Полетика, як його 
гіпотетичне приймають за автора „Исторіи Русовъ”, одначе вже саме 
захоплення її автора „Малоросійською Колеґією” за Рум’янцева 
виключає авторство Григорія Полетики. У закінченні своєї відповіді 
на „Наставленіе выборному отъ Малороссійской Коллегіи въ 
Коммисію о сочиненіи проекта новаго уложенія, г. коллежскому 
совhтнику и члену той Коллегіи, Наталину” висловивсь Григорій 
Полетика між іншим ось-як: „Заключая сіе мое возраженіе, къ тебh 
обращаюсь, виновница общаго Россійскаго и нашего собственнаго 
благополучія, Всемилостивhйшая Государыня наша! Ваше Импера-
торское Величество, призывая въ сіе почтеннhйшее государствен-
ныхъ чиновъ собраніе, дали намъ свободную и непринужденную 
волю представить Вамъ нужды и недостатки наши, обязали насъ 
присягою поступать въ семъ великомъ дhлh по лучшему нашему 
разумhнію, съ непремhнною вhрностію къ Вашему Императорско-
му Величеству, съ усердіемь къ любезному отечеству и съ любовію 
къ согражданамъ нашимъ. По данной намъ отъ Вашего Величества 
свободh представили мы нужды и недостатки наши, изъ которыхъ 
за первhйшую и самой нашей жизни дражайшую надобность по-
читаемъ сохраненіе правъ, привилегій, преимуществъ, вольностей 
и обыкновеній нашихъ и дhйствительное оными пользованіе. По 
вhрности жь къ Вашему Императорскому Величеству, по усердію къ 
отечеству и любви къ согражданамъ нашимъ, не могъ я инако здhсь 
говорить, какъ только, что предлагаемыя Малороссійскою Коллегіею, 
къ поправленію состоянія нашего, средства всh принужденны, всh 
насильны, всh отяготительны, всh несходны ни съ состояніемъ на-
шего народа, ни съ воспитаніемъ, ни съ обыкновеніями онаго. Нена-
добными почтены наши законы, которые, однако, больше многихъ 
другихъ съ человhколюбіемъ сходствуютъ; уничтожена наша служ-
ба, которая предкамъ Вашего Императорскаго Величества всегда 
была пріятна и отъ нихъ многократно похвалена; описанъ съ худой 
стороны и непріятными красками нашъ народъ, который правами и 
поведеніемъ своимъ, нельзя сказать, чтобъ другихъ былъ хуже; пред-
ставлены способы къ нашему отягощенію, можно сказать, къ неми-
нуемому разоренію. Не такими, Всемилостивhйшая Государыня, не 
такими средствами приводится народъ къ благоденствію, каковыя 
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представляетъ Малороссійская Коллегія. И такъ, никакой намъ дру-
гой надежды не осталось, кромh на Бога и на Ваше Императорское 
Величество”1). Ясно, що від одного й того самого автора не можуть 
походити й наведені слова Григорія Полетики й цитати з „Исторіи 
Русовъ” із захопленням її автора „Малоросійською Колеґією” за 
Рум’янцева (с. 255).

Ось іще один приклад із цього ж Полетичиного „Возраженія”. 
На початку першого розділу „Наставленія” про владу й суди наво-
дились такі слова царської грамоти з нагоди прилучення України 
до царської держави: „Войско Запорожское содержать по прежнимъ 
правамъ и привилегіямь, каковы имъ даны отъ Королей Польскихъ и 
Великихъ Князей Литовскихъ, и ихъ нарушать ни въ чемъ не велhно, 
и шляхтh, въ Малой Россіи оставшейся, Суды Земскіе и Городскіе 
отправлять по правамъ ихъ, чрезъ выбранныхъ ими старшинъ, а то-
вариществу войсковому судиться: гдh три человhка Козаковъ, тог-
да два третьяго судятъ”2). У своїй відповіді Полетика зазначив, що 
останнє „сказано для того, когда бы кто принужденъ былъ управы 
требовать на Козака въ случаяхъ наглыхъ и скорой справедливости 
требующихъ въ отсутствіи старшины, то чтобъ въ суды ихъ ни Боя-
ринъ, ни Воевода Россійскіе мhшаться не могли, соглашенось было, 
чтобъ Козаки сами между собою суды производили, и два третьяго 
судить могли”3).

Що пояснення Полетики не те саме, що про цю справу на-
писав автор „Исторіи Русовъ” (с. 27), найкраще видко з деся-
того розділу „Наставленія” і „Возраженія”. У десятому розділі 
„Наставленія” читаемо таке: „Въ Дворянское достоинство по пра-
вамъ и установленіямъ, особливо, по артикулу 26, роздhла 3, рав-
нымъ образомъ и по Гетманскимъ Статьямъ, жаловать за знамени-
тыя услуги по удостоеніямъ, предоставлено единственно власти 

1) Милорадовичъ А. Возраженіе депутата Григорія Политики на 
Наставленіе Малороссійской Коллегіи господину жъ депутату, Димитрію 
Наталину (Чтенія въ Истор. Общ. Исторіи и Древностей Россійскихъ. Мо-
сква, 1858, кн. 3, Смhсь, сс. 101–102).

2) Наставленіе выборному отъ Малороссійской Коллегіи въ Коммисію о 
сочиненіи проекта новаго уложенія, г. коллежскому совhтнику и члену той 
Коллегіи, Наталину (там само, с. 52).

3) Милорадовичъ А. Возраженіе с. 75.
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Государевой; но здhсь и самые Козаки, не выключая и тhхъ, кои изъ 
мужиковъ, по пріобрhтенному женидьбою, или инымъ какимъ об-
разомъ, грунту, въ Козаки входятъ, въ семъ достоинствh почитаются, 
пользуясь въ Судахъ однимъ правомъ и дворянамъ токмо свойствен-
ными преимуществами и будучи вездh по судамъ именуемы, такъ 
какъ и сами себя называя шляхтою”1). На ці слова реаґував Григорій 
Полетика ось-як: „Никто спорить не можетъ, что въ дворянское до-
стоинство, по Малороссійскимъ правамъ и статьямъ Гетманскимъ, 
жаловать предоставлено одной высочайшей Государевой власти, по 
удостоеніямъ чиновъ, право къ сему имhющихъ; но чтобъ въ Малой 
Россіи въ семъ достоинствh почитались Козаки, сіе Коллегія гово-
ритъ, не вникнувъ въ общее право и форму правленія республики 
Польской. По правамъ и установленіямъ оной республики, великая 
разность есть судиться шляхетскимъ правомъ и имhть шляхетскія 
преимущества. Я уже въ возраженіи моемъ на первый пунктъ до-
казалъ, что Козаки, какъ чинъ войсковый, издревле судились шля-
хетскимъ правомъ такъ, какъ и нынh тhмъ же правомъ судятся всh 
военнослужащіе, въ томъ чинh и оставшіеся въ Польшh, въ службh 
находящееся Козаки; но сего не довольно. Судятся въ Польшh 
тhмъ же шляхетскимъ правомъ духовные чины, не изъ шляхетства 
произшедшіе, судятся военнослужащіе Татаре, судятся Жиды, какъ 
то ясно видhть можно въ книгh Статутъ, раздhлh 10-мъ арт. 27-мъ, 
и раздhлh 12-мъ артикулахъ 7 и 10-мъ, и во многихъ конституціяхъ, 
но преимуществами шляхетству дозволенными пользоваться не мо-
гутъ, развh когда изъ Татаръ кто шляхетствомъ пожалованъ будетъ, а 
Жидъ приметъ Христіянскую вhру. Извhстно же вchмъ, знающимъ 
Польскія и Литовскія права, коль велики суть и важны шляхетскія 
преимущества, которыми всh выше писанные люди пользуются, 
хотя судятся шляхетскимъ правомъ и безчестіе шляхетское имъ пла-
тится. Почему, естьли въ судахъ Козаковъ, или они сами себя называ-
ютъ шляхтичами, то дhлается по неосторожности и единственно по 
тому, что они судятся шляхетскимъ правомъ”2). Цей закид Полетики 
можна зробити й авторові „Исторіи Русовъ” за те, що він написав у 
ній в цій справі.

1) Наставленіе, с. 62.
2) Милорадовичъ А. Возраженіе, с. 90.
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А вже цілком дивно, що автор „Исторіи Русовъ” і словом не 
згадав про Комісію для укладу нової конституції, депутатом до 
якої вибрала Григорія Полетику шляхта Лубенського полку. У 
Комісії боронив Полетика завзято привілеїв української шляхти, як 
доказує його участь у ній і зокрема промова з 1 вересня (21 серпня) 
1768 р., надрукована на сс. 346–356 XXXVI тому „Сборника Импе-
раторскаго Русскаго Историческаго Общества”. І тут, відмінно від 
автора „Исторіи Русовъ”, він повів різницю між українською шлях-
тою й українським козацьким військом, заявляючи, що шляхетські 
привілеї потвердили польські королі й російські царі. А втім „всh 
же такія подтвержденія даны не одному шляхетству, но и прочимъ 
Малыя Россіи чинамъ, какъ-то: духовенству, малороссійскому ко-
зацкому войску и мhщанамъ”1). Словом, у виводах Григорія Поле-
тики нема провідної думки „Исторіи Русовъ”, що українське горо-
дове козацтво користало в усій повноті з шляхетських прав або було 
шляхтою.

Григорій Полетика вибивався своєю освітою з-поміж української 
шляхти. Від 1737 р. побирав освіту в київській духовній академії, 
де вчився латинської, німецької, грецької і єврейської мови. Дня 
20 (9) липня 1746 р. висловив він у своєму проханні „намhреніе 
въ Академію Наукъ определиться переводчикомъ для перево-
ду съ латинскаго и съ нhмецкаго языковъ на русскій языкъ и для 
продолженія наукъ”2). Полетика предложив і свідоцтво з київської 
духовної академії, яке стверджувало, що він „во все свое въ академіи 
кіевской пребываніе имhлъ безпорочное житіе, и добронравіемъ 
своимъ прочіимъ и добродhтельному житію примhромъ былъ. На 
которомъ добродhтельномъ житіи, аки на незыблемомъ основаніи 
съ начала назидая ученіе риторическое и философское искусство, 
такожъ и священныхъ языковъ еврейскаго и греческаго ученіе совер-
шилъ съ довольною пользою своею и другихъ превосхожденіемъ; 
что же касается до нhмецкаго языка, котораго подъ великимъ учите-
лемъ Симономъ Тодорскимъ... учился, въ томъ такъ преуспhлъ, что 

1) Сборникъ Императорскаго Русскаго Исторического Общества, 
т. XXXVI. Спб. 1882, с. 356.

2) Матеріалы для исторіи Императорской Академіи Наукъ, VIII. Спб., 
1893, с. 149.
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и самъ совершенно съ похвалою своею и пользою слышащихъ его 
оный преподавать можетъ”1).

Канцелярія Академії Наук відіслала Полетику за свідоцтвом 
із німецької й латинської мови до проф. Штеліна, з російської й 
латинської до проф. Тредьяковського, а з грецької до адьюнкта 
Крузіуса. Одержавши повідомлення, що Полетика „въ наукh своей 
довольное искусство имhетъ, и впредь отъ него лучшаго плода упо-
вать можно”, канцелярія Академії Наук призначила його переклада-
чем латинської й німецької мови й позволила йому продовжувати 
вищі науки. При тому визначили йому 120 рублів плати річно, від 
серпня 1746 р.2). Для дальших наук відіслали його до професорів 
Лєруа від французької мови й Ріхмана від математики3).

Звільнений в лютому 1748 р. на власне бажання з Академії Наук, 
став Полетика перекладачем при Синоді, де полишився до 1761 р. На 
той час припала також перша його спроба наукової праці, а саме стат-
тя „О началh, возобновленіи и распространеніи ученія и училищъ въ 
Россіи, и о нынhшнемъ оныхъ состояніи”, що почала складатися для 
березневої книжки „Ежемhсячныхъ Сочиненій” за 1757 p. Редаґував 
їх Ґерард Фрідріх Міллер, ворог Ломоносова. Міллер звернувся до 
академічної канцелярії в справі авторських відбиток, бо праця По-
летики в формі листів до приятеля мала продовжуватись і в дальших 
місяцях, обіймаючи 12 або й більше аркушів друку4). Дня 19 (8) бе-
резня зажадала академічна канцелярія прислати їй статтю Полетики 
на розгляд, а 22 (11) березня урядовець канцелярії Ломоносов заявив 
усно Міллерові, що „піесу гдна Полетики за тhмъ будто печатать 
непристойно, понеже въ оной съ 10-го вhка послh рождества Хри-
стова по 17 вhкъ ни о какихъ школахъ въ Россіи не упомянуто, а 
были де еще при великомъ князh Иванh Васильевичh архитекторы, 

1) Там само, с. 150.
2) Там само, с. 151. Свідоцтво Крузіуса на cc. 158–159, Штеліна на с. 162, 

а Тредьяковського на сс. 165–166. Останній між іншим писав про Полетику 
ось що: „Помянутый малороссіянинъ, переводя съ латинскаго языка, пока-
залъ себя, что онъ тотъ языкъ изрядно разумhетъ, переводить съ него можетъ; 
однако россійскій языкъ есть по большей части діалектъ малороссійскій въ 
разсужденіи рhчей и цhлыхъ изображеній” (с. 166).

3) Там само, с. 218.
4) Билярскій. Матеріалы для біографіи Ломоносова. Спб. 1865, с. 321.
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выписанные изъ Италіи, и при царh Иванh Васильевичh зачалась 
де типографія, что де все надлежало было описать, и упомянуто де 
только о Кіевскихъ школахъ, а не о Московскихъ”. Тому Ломоно-
сов зажадав від Міллера „сію піесу выкинуть изъ Ежемhсячныхъ 
Сочиненій, и на то мhсто взнесть что нибудь другое”. Міллер 
відповів, що такого не можна вимагати від автора, бо не згадують 
про школи ні літописи, ні інші звістки, які без сумніву використав 
автор для своєї статті. „Иное есть архитектура, или практика архи-
тектурная, иное архитектурная школа. Были де при великихъ князяхъ 
Московскихъ и при царh Иванh Васильевичh и медики, токмо не 
было медицинской школы. О московскихъ школахъ обстоятельное 
дано будетъ извhстіе во второмъ письмh, въ третьемъ о семинаріяхъ, 
въ четвертомъ о типографіяхъ, и ничего де достопамятнаго о сихъ 
матеріяхъ пропущено не будетъ”. Після того бачився Міллер з Поле-
тикою й питав його, чи хоче доповнити свою працю згідно з думкою 
Ломоносова. Але Полетика „на то сказалъ, что не нaмhpeнъ онъ под-
вергать свое сочиненіе напрасной гдна Ломоносова критикh. Буде 
Канцелярія въ противность даннаго въ предисловіи на Сочиненія на 
11 страницh обhщанія запретить намhрена, чтобъ оно было не пе-
чатано, то онъ можетъ въ печать производить въ другомъ мhстh. А 
часть оригинала тогда случилась быть при немъ для исправленія кор-
ректуры, которой онъ назадъ не отдалъ, развh Канцелярія о справед-
ливости споровъ Ломоносова противъ реченнаго сочиненія изволитъ 
разсудить по двумъ листамъ, которые уже набраны и исправлены, а 
между тhмъ набрать можно и третей листъ”1). Дня 24 (13) березня 
прийшла з канцелярії рішуча заборона друкувати статтю Полетики 
в журналі. По боці Ломоносова станув і президент Академії Кирило 
Розумовський, признаючи статтю Полетики за наповнену „многими 
непристойностями”2).

Початок праці Полетики зберігся в академічному архіві й, по-
знайомившись із ним, прийшов історик петербурзької Академії Наук 
Пекарський до переконання, що „твір Полетики був для свого часу 

1) Там само, сс. 324–325.
2) Пекарскій П. Редакторъ, сотрудники и цензура въ русскомъ журналh 

1755–1764 годовъ. Спб. 1867 (Сборникъ статей, читанныхъ въ Отд. рус. яз. и 
слов. ИАН. т. II, №4), сс. 46–47.
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дуже замітний з уваги на докладність поданих у ньому звісток про 
Петра Могилу”1). Ця оцінка зробила вражіння на Олександра Ла-
заревського, що з копії Л.Майкова видав початок статті Полетики 
в XI т. „Чтеній въ Историческомъ Обществh Нестора Лhтописца” 
(матеріалы, cc. 49–59), запримічуючи при тому, що з надруковано-
го „уривка статті Полетики можна зробити висновок як про науко-
ву цікавість автора, так і про його здібності до літературних праць 
такого роду”2). „В усякому разі друкований уривок являється но-
вою замітною пам’яткою літературної діяльности здогадного ав-
тора „Исторіи Русовъ”, що без сумніву заслуговує на детальну 
монографію”3).

Захований уривок статті Полетики дає гарне свідоцтво авторові 
за його поважний науковий підхід до своєї теми. Для цієї праці цікаве 
зо статті Полетики те, що можна порівняти з аналогічними місцями 
„Исторіи Русовъ”. Протиставляючись чужим письменникам, що до 
часу Петра Великого не находили в східній Слов’янщині „никакихъ 
училищъ и ученій”, навпаки, писали, що „нашъ народъ былъ такъ 
грубъ и невhдущъ, что, кромh своего природнаго, ни на которомъ 
иностранномъ языкh не умhлъ читать и писать, тhмъ меньше о нау-
кахъ имhлъ понятія”, Полетика писав ось що: „Я не сомневаюсь, что 
имъ странно покажется, когда я скажу, что у насъ еще въ десятомъ 
вhкh, то есть, при самомъ началh воспріятія христіанской вhры 
науки начались; однако мы имъ то доказать можемъ изъ нашихъ 
лhтописей. Ибо древній и достовhрнhйшій нашъ лhтописатель пре-
подобный Несторъ упоминаетъ, что великій князь Володимеръ и 
бывшій при немъ митрополитъ Михаилъ учредили въ Кіевh многія 
училища, изъ которыхъ произошло немалое число людей разумныхъ. 
Можетъ же кто-нибудь во опроверженіе сказать, что таковыя учи-
лища заведены были для обученія одной россійской грамотh, но я 
на то отвhчаю, что преподобный Несторъ пишетъ не о россійской 
грамотh, но точно о философіи, которой обучать на россійскомъ 

1) Пекарскій П. Исторія Императорской Академіи Наукъ въ Петербургh. 
Спб. 1873, с. 610.

2) Лазаревскій Ал. Записка Г.А.Полетики о началh Кіевской Академіи 
(Чтенія въ Историческомъ Обществh Нестора Лhтописца, т. XI, Київ, 1896. 
Отд. III, с. 46).

3) Там само, с. 47.
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языкh еще было нhкогда; хотя бы положить, что подъ именемъ 
философіи разумhются тh части наукъ, изъ которыхъ собственно 
она состоитъ, или по общему ученыхъ людей разумhнію всh прочія 
науки. Притомъ же и тh ученые люди, которые изъ Греціи присланы 
были къ Владимиру, не думаю, чтобъ къ другому чему употребляе-
мы были, какъ къ обученію греческаго языка и наукъ, чему дока-
зательствомъ суть переводы Священнаго Писанія и прочихъ книгъ, 
учиненные при Владимирh съ онаго языка”1).

В нотці навів Полетика слова з приписуваного Нестерові літопису, 
на яких він опер свою думку. Сутня частина нотки пригадує, що „пре-
освященный Михаилъ, митрополитъ Кіевскій и всея Руси, свhщась 
съ сыномъ своимъ княземъ Володимеромъ, какъ наипаче утвердити 
православную вhру, и начаша отъ отцевъ и отъ матерей взимать мла-
дыя дhти, и давати во училище учитися грамотh, и бысть множество 
училищъ книжныхъ. Тhхже всhхъ учителей грамотныхъ призыва-
ше къ себh митрополитъ, и наказываше православіе и благочестіе 
крhпко соблюдати, и безумныхъ рhчей и неподобныхъ ошаятися. И 
бысть отъ сихъ множество любомудрыхъ философовъ, яко збытися 
пророчеству глаголющему: въ земли Рустей во оны дни услышатъ 
словеса книжная, и ясенъ будетъ языкъ гугнивыхъ. Сіи бо никогда 
не слышали словесъ божественныхъ писаній, нынh же благодатію 
Хріста Бога быша дивни философи...”

На Нестора покликавсь також автор „Исторіи Русовъ”, кажучи, 
що укладачі літопису перед Нестором і по ньому „всh были Акаде-
мики или Члены того главнаго училища, которое во Славянахъ за-
ведено было въ городh Кіевh Кириломъ, философомъ Греческимъ, 
скоро по введеніи туда религіи Христіанской”. Сам же літопис узятий 
„изъ книгъ Священныхъ библій и изъ древней обширной библіотеки, 
въ Кіевh собранной, но въ нашествіе варваровъ и бывшія руины по-
гибшей; отъ чего и самыя училища крылись въ однихъ монастыряхъ 
и подземныхъ жилищахъ” аж до часу гетьмана Сагайдачного й ми-
трополита Петра Могили, „древнюю Академію Кіевскую возстано-
вившихъ” (с. 1).

Що інше читаємо в уривку статті Полетики. Згадавши про те, 
що Ярослав Мудрий заснував також школу в Новгороді, він писав: 

1) Там само, сс. 50–51.
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„Я сего здhсь, не имhя изъ исторіи нашей доказательствъ, и утверж-
дать не хочу, чтобъ вышеупомянутыя училища процвhтали чрезъ 
послhдующіе вhки. Съ большимъ основаніемъ думать можно, что 
нестроенія, ненависть, междоусобныя брани, произшедшія между 
наслhдниками Владимира, какъ къ раззоренію и опроверженію 
правленія отечества нашего способствовали, такъ послужили и къ 
истребленію проникающихъ наукъ”. Далі Полетика доказував, що 
„съ начала седмагонадесять вhка паки возобновлены науки и заве-
дены порядочныя училища”1) в Києві за гетьмана Сагайдачного й 
митрополита Петра Могили. Цікавий вислів автора, що „гетманы не 
всh такого свойства были, какъ Сагайдачный; нhкоторые изъ нихъ 
болhе склонны были къ воинскимъ упражненіямъ, нежели къ нау-
камъ, другіе, можетъ быть, никакой помощи имъ учинить не могли 
ради бывшихъ ссоръ и несогласій у козаковъ съ поляками”2) – все 
те, й метода й думка, що не мають нічого спільного з авторством 
„Исторіи Русовъ”.

Після невдатної спроби надрукувати працю про шкільництво По-
летика не покидав пера. 1759 р. (друге видання 1767 р.) надрукував 
він у Петербурзі свій переклад із грецької мови п. з. „Епиктета стои-

1) Там само, с. 52.
2) Там само, с. 59. Крім Нестора цитуються в уривку статті Полетики 

такі речі: передмова до Острозької Біблії, Хроніка Пясецького, Історія Воло-
дислава – Кобєжицького, Про хоробрих сарматських полководців – Семена 
Старовольського, „Лhтопись рукописная малороссійская”, Світ польський 
Окольського, Корона Польська Нєсєцького, передмова до Православного ві-
роісповідання, передмова до Требника Могили, Київські печери Івана Гер-
бінія, привілей Івана Казіміра Хмельницькому, дві грамоти надання царів 
Олексія й Івана (1660 і 1694) для Братського манастиря в Києві. В уривку 
наведені дві грамоти патріярха Теофана, яких не передрукував Лазаревський 
тому, що їх надруковано в II т. „Памятниковъ Кіевской Археографической 
Коммиссіи” (сс. 49 й 59). За рукописними й друкованими джерелами до своєї 
праці поїхав Полетика шукати до Києва, як про це писав у листі до тодішнього 
печерського архимандрита Зосима Валькевича з 2 березня (19 лютого) 
1758 р., прохаючи його дальших звісток, як привілею польських королів 
Могилі на заведення шкіл у Печерському манастирі, відомостей про перешко-
ди й заборони київських шкіл із боку єзуїтів, докладних звісток про початки 
печерської друкарні аж до крою черенок включно, присилки Трифологія з 
1618 й 1619 рр., спису київських митрополитів із однієї рукописної книги 
тощо (Там само, сс. 47–48).
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ческаго философа Енхиридіонъ и АпоÄегмы и Кевита ßивейскаго 
картина или изображеніе житія человhческаго”, 1762 р. там само 
й переклад із тієї самої мови п. з. „Ксенофонта о достопамятныхъ 
дhлахъ и разговорахъ Сократовыхъ четыре книги и оправданіе Со-
кратово предъ судіями”, 1762 там само „Истинныя основанія и долж-
ности христіанскія вhры, или Наставленіе язычникамъ, обращаю-
щимся въ христіанскую вhру”, а 1763 р. там само „Словарь на шести 
языкахъ: на Россійскомъ, Греческомъ, Латинскомъ, Французскомъ, 
Нhмецкомъ и Англинскомъ”1).

З 1766 р. маємо авторитетне посвідчення доброго знання 
церковної історії в Полетики. З Ґетінґену прохав 16 квітня 1766 р. 
Авґуст Людвиг Шлецер повідомити його, чи немає сліду, що зберігся 
десь у рукописах найдавніший слов’янський переклад Біблії, бага-
то місць із якої стрічаються в літописах. Тут і вказував Шлецер, що 
„може зволить д. надв. радник Полетика, який зокрема добре знає 
руську церковну історію, подати деякі звістки”2). До речі, наведене 
свідоцтво Шлецера про Полетику цілком не промовляє за його автор-
ством того про берестейську унію, що незгідно навіть із побіжним 
знанням церковної історії пописав автор ,,Исторіи Русовъ”.

Тоді, від 1764 р., працював Полетика як головний інспектор у 
Морському Шляхетному Кадетському Корпусі, з якої служби з огля-
ду на хворобу звільнивсь у лютому 1773 р. На час згаданої служ-
би припадає також і праця Полетики в Комісії для укладу нової 
конституції та зібрання багатющого матеріялу в обороні прав і 
привілеїв української шляхти3). Звільнившись від служби в ранзі 
колезького радника та з пенсією 500 рублів сріблом на рік, відтоді 

1) Русскій Біографическій Словарь. Спб. 1905, с. 323.
2) Общественная и частная жизнь Августа Людвика Шлецера имъ са-

мимъ описанная (Сборникъ Отд. Рус. Яз. и Слов. ИАН. XII. Спб. 1875, 
с. 356).

3) Скорописна копія збірника Григорія Полетики з половини XIX ст. 
на 310 листках попала до київської університетської бібліотеки. Це „Права, 
привилегіи, преимущества, волности и свободы Малороссійскаго шляхет-
ства, данныя оному отъ Королей польскихъ и Великихъ Князей литовскихъ 
и утвержденныя отъ Всепресвhтлhйшихъ Государей, Царей, Імператоровъ 
и Імператрицъ всероссійскихъ, поданныя въ Коммиссію о сочиненіи проек-
та новаго уложенія. Іюнія 20 дня 1768 года” (Масловъ С. Обзоръ рукописей 
Библіотеки Импер. Университета св. Владимира. Київ, 1910, с. 31).
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проживав у Юдинові, Погарського повіту, до своєї смерті, ведучи 
численні маєткові процеси за свої добра в Чернігівському, Новгород-
Сіверському, Харківському й Курському намісництвах. Щоб особи-
стими впливами поперти процесові справи, поїхав до Петербурґу, де 
захворів і помер у грудні 1784 р.

Головно з часу, коли Полетика проживав на емеритурі в Юдинові, 
походить його листування, що опублікував Лазаревський у низці 
книжок „Кіевск-ої Старины” за 1893–1895 рр. й окремою відбиткою 
п. з. „Частная переписка Григорія Андреевича Полетики (1750–
1784 гг.)” (Київ, 1895), цікаве тим, що знайомить нас із сільським 
життям багатого українського дідича-шляхтича при кінці XVIII ст. 
Один лист із того листування, а саме лист Григорія Полетики до 
Якова Гамалії з 25 (14) липня 1783 р. промовляє проти того, щоб 
Полетика був автор „Исторіи Русовъ”. У ній оповідається що „неудо-
влетворительными справками канцеляристовъ и народною молбою 
подвигнутый, Гетманъ Брюховецкій послалъ въ Москву Старши-
ну Генеральнаго, Григорія Гамалію, и Канцеляриста Каспаровича, 
и писалъ чрезъ нихъ къ Царю” (с. 165). В листі до Якова Гамалії 
писав Полетика між іншим таке: „какъ по малороссійской исторіи 
мнh извhстно, Григорій Гамалhя отъ Хмельницкаго и другихъ геть-
мановъ къ царямъ никогда посыльникомъ не былъ, а бывшie всh въ 
посланничествh мнh также извhстны; а былъ только онъ въ Москвh 
съ гетьманомъ Брюховецкимъ, для подписанія договорныхъ пун-
ктовъ; тогда онъ и дворяниномъ пожалованъ”1). Полишаючи вже на 
боці питання, чи посилав котрий гетьман Гамалію до царя до Мо-
скви, крім поїздки Гамалії разом із Брюховецьким до Москви, чи ні, 
для питання Полетичиного авторства „Исторіи Русовъ” важне запе-
речення Полетики, що промовляє проти такого авторства.

Цій арґументації міг би хтось протиставитись, твердячи, що 
„Исторія Русовъ” написана коло 1770 р. Одначе в ній самій міститься 
очевидний доказ, що до 1775 р. вона не була готова. Річ у тому, що в 
ній поміж польськими істориками названий також Ваґнер (Истори-
ки Польскіе, Вагнеръ и другіе, с. 39), себто Даніель-Ернст Ваґнер, 
„Geschiehte von Pohlen” якого вийшла перший раз 1775 р., а другим 

1) Частная переписка Григорія Андреевича Полетики (1750–1784 г.г.). 
Київ, 1895, с. 85.
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виданням 1788 р. Якщо взяти під увагу, що якийсь час проминув, 
заки твір Ваґнера дістався до рук автора „Исторіи Русовъ”, таким 
способом іще зменшається віддалення між часом, коли Полетика 
буцім то написав „Исторію Русовъ”, і 1783 р., коли писав лист до 
Якова Гамалії. А з цього виходить, що одна й та сама особа не могла 
писати „Исторіи Русовъ” і згаданого листа.

Не від речі буде навести ще дещо з вище згаданого листа По-
летики до Гамалії, цікаве для характеристики Полетики. Він був во-
рог вигадок у виводі шляхетства й у листі до Якова Гамалії висло-
вив острах перед намірами Михайла Гамалії, що „хочетъ родъ свой 
выводить отъ Григорія, а не отъ Андрея Гамалhи, для того, чтобъ 
вывесть себя русскимъ дворяниномъ, а не польскимъ шляхтичемъ. 
Если такъ сдhлаетъ, – писав Полетика, – то осрамитъ онъ весь родъ 
вашъ, ибо гералдія, примhтивъ таковую въ родословныхъ разницу, 
не пропуститъ безъ изслhдованія и всh ваши сказки почтетъ неосно-
вательными и вhроятія не достойными. Сколько его одинъ изъ хо-
лопецкихъ Гамалhй не уговоривалъ, чтобъ онъ отъ сихъ нелhпыхъ 
мнhній отсталъ и родословную бы свою подалъ согласно съ ними 
и въ малороссійскомъ, тоесть новгородскомъ, намhстничествh, од-
нако онъ свою чуху поретъ и хочетъ де записываться въ курскомъ 
намhстничествh, думая, какъ мнh кажется, закрыть свои ложныя 
повhсти симъ способомъ, а того не знаетъ, что все напослhдокъ 
придетъ въ свое мhсто, тоесть въ герольдію, и тамъ разберутъ всю 
правду и ложь”. Полетика прохав Якова Гамалію „хотя посторон-
нимъ образомъ написать къ нему (себто Михайлові Гамалії), что вы 
освhдомились, что нhкоторые ваши однофамильцы вздумали было 
выводить свой родъ не такъ, какъ въ самомъ дhлh есть, тоесть отъ 
бездhтнаго Григорія, а не отъ Андрея, почему вы за долгъ почли 
остеречь ихъ и вывесть изъ невhжества, чтобъ они всему роду на-
шему не нанесли посрамленія, когда въ герольдіи изслhдованы бу-
дутъ сказки”1). Ворог казок не міг переладовувати „Исторіи Русовъ” 
казками.

Як ставивсь Полетика до історичної теми, на це є доказ у його ви-
даному уривку ненадрукованої наслідком спротивлення Ломоносова 
статті 1757 р. Не може бути й сумніву, що пізніше ще зросла його 

1) Там само, сс. 86–87.



408

МИХАЙЛО  ВОЗНЯ К   ► СТУДІЇ НАД УКРАЇНСЬКИМИ ЛІТОПИСАМИ

критичність. На основі того, що досіль продерлося до публічного 
відома, можна твердити, що з сучасників Григорія Полетики ніхто 
не був більше від нього приготований написати історію України. Що 
він не написав її, свідчать слова листа його сина до Рум’янцева, що 
рукописи, які зібрав батько в останніх днях свого життя й він сам, 
„относятся по большей части до малороссійской исторіи, начертаніе 
которой было его (себто батька), а наконецъ сделалось моимъ (себто 
син Василь пише про себе) предмhтомъ”1). Правдоподібно, збиран-
ням друкованих і рукописних матеріялів до історії України й наміром 
написати її й обмеживсь Григорій Полетика. Хворування, процеси й 
господарка ледве чи дозволили йому бодай почати її.

Збережене листування Полетики містить низку свідоцтв, як пиль-
но збирав він історичні твори по пожарі його великої бібліотеки дня 
3 червня (23 травня) 1771 р. на Василівському острові в Петербурзі. 
Як писав того ж року до президента адміралтейської колеґії 
Голенищева-Котузова, його бібліотека складалась „изъ нhсколькихъ 
тисячъ книгъ”, і багато людей могло ствердити, „что она была одна 
изъ лучшихъ въ россійскомъ государствh библіотекъ; а особливо, 
что касается до собранія моего россійскихъ рукописныхъ и печат-
ныхъ книгъ, то безъ похвальбы, – писав Полетика, – могу предъ ва-
шимъ сіятельствомъ выговорить, что таковаго не токмо ни у одно-
го изъ партикулярныхъ людей не было, но и съ государственными 
россійскими библіотеками моя въ первенствh, въ рhдкости и древ-
ности книгъ препираться могла”2).

Навіть згадки в листах Полетики про пошукування різних 
історичних книг дають вимовне свідоцтво, як поважно трактував він 
справу. Відвізши восени 1780 р. трьох своїх синів: Василя, Івана й 
Павла до Вітебську на науку, він писав уже з Могилева 18 (7) вересня 
до них і зокрема до найстаршого Василя звертавсь ось із яким про-
ханням: „Ещежъ, Васенька, прошу тебя, когда можетъ сыскаться въ 
тамошнихъ библіотекахъ – Starowolscii, Eques Polonus и сія книжка 
невелика, то на мой щетъ всю переписать, естьли жъ велика и пере-
писка дорого станетъ, то пожалуй найми переписать хотя тh самыя 

1) Лазаревскій Ал. Очерки, замhтки и документы по исторіи Малороссіи, 
I, c. 41.

2) Там само, с. 38.
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мhста, на которыхъ онъ говоритъ о началh и учрежденіи козаковъ и 
о всемъ, что до нихъ касается, замhчая – на которой страницh или 
страницахъ то написано, да и титулъ и мhсто печатанія книги про-
писать. Я уже давно его печатнаго сыскиваю и ожидаю, но видно, 
что недождаться”1).

З листа до синів із Юдинова 12 (1) травня 1783 р. відомо, що 
в найстаршого сина лишив він реєстр книг, які мав він вишукати й 
закупити. „Хотя я въ данномъ тебh, Василій, – звертавсь до нього 
батько, – реестрh и записалъ Твардовскаго войну домовую, но я уже 
оную получилъ отъ преосвященнаго могилевскаго, и для того ты ее 
не покупай, а вмhсто того не сыщется ли Vespas Koсhovii, Annales 
Pоloniae Сlimacteres Tom. III. Cracoviae 1683 и другія какія попадутъ-
ся служащія къ россійской, а особливо къ малороссійской исторіи, 
о которыхъ ты знаешь, что у меня ихъ нhтъ”2). Цей лист батька до 
синів закінчувавсь таким проханням: „Еще жъ не попадется ли вамъ 
– Alb. W.Koialowicz, Historiae Lituanae, pars prior, Dantisci 1650. Po-
sterior. Antverpiae. 1669, то купите”3).

Згаданий тут могилівський преосвящений це Юрій Кониський. 
Один із збережених його листів до Полетики, з Могилева з 14 (3) 
червня 1782 р., стає вимовним свідоцтвом того, як неодно з своїх книг 
завдячував йому Полетика: „Annales Rudawscy, – писав Кониський, – 
прошу принять въ число книгъ вашихъ, при коемъ еще посылаются 
Piasecy Chronicon и Starowolscy, Tractatus tres, no требованію вашему, 
да сверхъ того два томы Длугоша, съ коихъ въ послhднемъ приданы 
старые польскіи писатели, какъ то: Кадлубко, Sarnicius Oreсhowius 
еtc., и еще посилаются жъ Regenwolscy, Systema Chronologicus, и 
Pastory, Historia Polona plenior. Kojałowicza и Кобержицкаго, какъ и 
Старовольскаго, Eques Polonus, не находится у мене. Равно жъ къ 
благоденствію вашему не могу услужить вамъ ни однимъ гербаромъ, 
понеже самъ не имhю”4).

1) Частная переписка Григорія Андреевича Полетики, с. 74.
2) Там само, с. 83.
3) Там само, с. 84.
4) Там само, с. 176. У справі гербовника писав Полетика й до сина Ва-

силя 12 (1) травня 1783 р. ось що: „Тебh, наконецъ, Васенька, особливо при-
казываю, справляйся пожалуй у всhхъ у кого можешь, нhтъ ли гдh въ Литвh 
нашей фамиліи или въ гербовникахъ, естьли есть какія особливыя на Лит-



410

МИХАЙЛО  ВОЗНЯ К   ► СТУДІЇ НАД УКРАЇНСЬКИМИ ЛІТОПИСАМИ

Бібліотека Полетики й дісталась найстаршому синові 
Василеві згідно з заповітом батька з 1 грудня (20 листопада) 
1784 р., де був ось-який розпорядок щодо бібліотеки: „Какъ 
старшій сынъ мой Василій Полетика до сего времени оказыва-
етъ къ наукамъ большую отъ другихъ охоту и уже въ оныхъ наро-
читыя успhхи имhетъ, то библіотека моя вся, состоящая изъ ру-
кописныхъ и печатныхъ книгъ, тако жъ и всh писма и извhстія, 
подлинныя и копіи касающіяся до ученыхъ дhлъ и исторіи, от-
казываются мною ему одному”1). Як бачимо, Полетика не зга-
дав тут про якусь свою рукописну історію, а при „извhстіяхъ” 
відрізнені „подлинныя” й копії, певне дуже часто роблені його 
рукою. Останнє вказує на те, що навіть маючи діло з рукописами 
Полетики, треба наперед дійти, чи це його власні писання, чи 
копії чужих.

Писаннями й паперами Григорія Полетики покористувавсь його 
син у меморіялі з 1808 р. п. з. „Записка о началh, происхожденіи и 
достоинствh малороссійскаго дворянства, писанная маршаломъ Ро-
менскаго Повhта Василемъ Полетикою”, надрукованому з паперів 
Адріяна Чепи в Яготинському архіві Миколи Репніна в додатках 
до „Кіевск-ої Старины” за 1893 р. п. з. Записка о малороссійскомъ 
дворянствh”. Сказане вище про різницю в думках Григорія Поле-
тики й „Исторіи Русовъ” має подібну силу й щодо „Записки” Ва-
силя Полетики, стиль якого ще більше відбігає від стилю „Исторіи 
Русовъ”2) ніж стиль батька.

Ледве чи могли бути в другому десятку XIX ст. такі для чита-
ча зрозумілі слова передмови до „Исторіи Русовъ”: „Извhстный 
ученостію и знатностію Депутатъ Шляхетства Малоросійскаго, 

ву, только справляйся твердо и достовhрно” (cc. 82–83). За книгами з історії 
України звертавсь Полетика й до інших осіб, напр. до братанича Григорія 
Івановича Полетики, що був одним із урядовців російського посольства у 
Відні, за книгою „Marcina Borzymowskiego, Nawigacja do Lubeka”, виданою 
у Люблині 1662 р., зазначуючи, що йому з неї потрібна тільки стаття „о po-
czątku kozaczyzny” (Лазаревскій Ал., Очерки, І, с. 46).

1) Частная переписка Григорія Андреевича Полетики, с. 221.
2) Про невільничу залежність „Записки” Василя Полетики від рукопис-

ного писання батька Григорія аналогічного змісту пор. вище згадану статтю 
М.Горбаня.
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господинъ Полетыка, отправляясь по должности Депутатства 
въ великую оную Имперскую Коммиссію для сочиненія проек-
та новаго уложенья”, як пару років по 1775 р. (появі Ваґнерової 
історії Польщі). Треба виключити можливість, що Григорій По-
летика писав би так про свою ученість, а з другого боку, не 
дуже свідчило б про пієтизм, який мав син Василь до батька, 
називати його без імення. Найправдоподібніше згадка про По-
летику без наведення його ймення говорить, що подані слова 
писані в часі, коли відгомін виступів Полетики на Комісії ще 
був живий.

А втім це чиста видумка, що Полетика потребував конче 
„Исторіи Русовъ” для своїх виступів. Навпаки, Полетичине ,,В 
Коммиссію о сочиненіи проекта новаго уложенія Представленіе” 
відоме. Воно виводить, що „Малая Россія во время бытности сво-
ей под Полшею имhла и ползовалась тhми же самыми правами и 
привилегіями, которыми ползовались и другіе того королевства 
и великаго княжества Литовскаго жители, а при доброволномъ 
своемъ под державу россійскаго Монарха Государя Царя и вели-
каго князя Алексhя Михайловича подданствh, какъ в договор-
ных статьях, так и в данных всhмъ чинамъ оныя жалованныхъ 
грамотах испросила, чтоб ей при тhхъ же правах и привилегіяхъ 
содержимой быть безъ всякаго нарушенія в вhчныя времена, 
и то ей подтверждено, какъ от всhхь Его величества преемни-
ковъ всероссійских государей, такъ и от нынh благополучно 
державствующей, всемилостивhйшей Монархини нашей”. Де-
путат лубенського шляхетства вказував на потребу познайоми-
тися зборам із правами, привілеями, наданнями та свободами 
української шляхти, тим більше, що „правъ и привилегій, дан-
ных малороссійскому шляхетству и прочимъ чинамъ от коро-
лей Полскихъ и великих князей Литовских извhстность столь 
велика и силна, что оныя не токмо всему свhту изданіемъ в 
разных печатныхъ книгах и на разныхъ языках извhстны, но и 
Ея I. В. всемилостивhйшая Государыня наша тhж самыя права 
и привилегіи имhя основаніемъ, и слhдуя природному своему 
великодушію и человhколюбію, единовhрную братію нашу, шля-
хетство и прочих жителей россійскаго народа, обрhтаюшихся в 
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Полшh под именемъ диссидентовъ, приняла въ свое охраненіе, 
защитила и привела ихъ въ первое достояніе”1).

До цього травневого „Предложенія” з 1768 р. додана „Выписка 
изъ привилегій, правъ и договорныхъ статей, на какомъ основаніи 
состоитъ малороссійское шляхетство и чемъ оное доказывается”, 
себто з привілею Жигмонта Авґуста з 7 червня 1563 р., з його ж 
привілею з 1 липня 1568 р., статті 19, 21 й 22 першого розділу й 
50 другого розділу Литовського Статуту, стаття 15 з конституції 
1654 р., стаття 3 із „договорныхъ статей” Богдана Хмельницького 
з 1654 р., стаття 6 з статтей Дем’яна Многогрішного з 1669 р. й 
стаття 4 з статтей Івана Мазепи з 1687 р.2). І мова, навіть правопис 

1) Наказы малороссійскимъ депутатамъ 1767 года и акты о выборахъ де-
путатовъ въ Коммиссію сочиненія уложенія. Київ, 1889, cc. 167–158.

2) Там само, сс. 168–176. Опублікування „Выписки” Полетики дозволяє 
наглядно показати, як Полетика й автор „Исторіи Русовъ” не можуть бути 
однією й тією самою особою. I Полетика й автор „Исторіи Русовъ” покли-
куються на той самий привілей Жигмонта Авґуста з 7 червня 1563 року. В 
„Исторіи Русовъ” читаємо такий текст привілею: „Дозволяемъ рыцарству 
Литовскому и Рускому привиллегіи правъ и вольностей земскихъ внести и 
вписать въ новосочиняемый Статутъ, такимъ образомъ, какъ и въ коронh 
Польской оныя вписаны, и равномhрно употреблять, вольностями своими 
пользоваться, и имhть, такъ какъ прежде сего, чинъ рьщарскій Шляхетскій 
обоихъ народовъ Литовскаго и Рускаго то употребляли и пользовались” 
(с. 21). Полетика ж приводив ось-який текст: „По совhту и согласію всhхъ 
господъ сенаторовъ нашихъ духовныхъ и мірскихъ приговариваемъ и имhть 
хощемъ, дабы отнынh не только-тh господа шляхетство и потомки ихъ, 
всhхъ земель всего нашего государства, кои послушны церкви римской и 
коихъ предки принимали въ коронh полской клейноты и гербы шляхетскія, 
но также и прочіе рыцерскаго и шляхетскаго литовскаго и рускаго народов 
чины, хотя бы предки ихъ клейнотовъ и гербовъ отъ короны полской и не 
брали, а были бы только вhры христіанской, всhми тhми жалованными 
привилегіями и данными волностьми и правами земскими въ вhчныя време-
на равномhрно ползовались, и оныя употребляли, и хотя бы чьи предки клей-
нотовъ или гербовъ въ коронh полской не брали, то однако все вышеписанное 
вhчными временами равномhрно употреблять и волностьми своими ползо-
ваться имhютъ такъ, какъ прежде сего чинъ рыцерскій и шляхетскій обоихъ 
народовъ литовскаго и рускаго то употребляли и ползовались. Также чтобъ 
отнынh ко всякимъ достоинствамъ и началствамъ, въ чины сенаторскія, при-
дворныя и земскія были избираемы и поставляемы не только римской церкви 
повинующіеся, но равномhрно всh рыцерскаго чина и шляхетскаго рода ли-
товскаго и рускаго народовъ чины, только бъ были люди вhры христіанской, 
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„Предложенія” (Полетики) і його зміст, і увесь зміст „Выписки” 
рішуче заперечує ідентичність особи Полетики й автора „Исторіи 
Русовъ”. Просто треба дивуватись, що дослідники питання, роз-
глядаючи передмову до „Исторіи Русовъ” у зв’язку з Григорієм По-
летикою, не порівняли згаданих даних, що походять від нього, з 
„Исторіею Русовъ”.

Правда, шостий пункт „Прошенія лубенскаго шляхетства” ви-
словляв недвозначне невдоволення з Рум’янцівського опису, що „пе-
реписуются жилые наши дворы, пахатные и сhнокосные поля, лhса, 
луги, мелницы и протчия угоди и требуются показаниі, сколко хлhба 
засhвается и сколко на какомъ мhсте сhна укошивается и сколко жъ с 
мелницъ приходу въ год бываетъ; описывается, – нарікала лубенська 
шляхта, – скотъ нашъ и пчелы і ревидуются получаемые доходы; 
люди наши мужеска и женска полу и все ихъ имения, не минуя и 
самихъ дворовыхъ служителей, по душамъ описуются”. „Прошеніе” 
стверджувало, що чогось подібного не було за Богдана Хмельниць-
кого, що на те не було указу, а робивсь опис на приказ Рум’янцева1). 
Зазначене тут невдоволення нагадує подібне невдоволення автора 
„Исторіи Русовъ”, але воно було таке загальне в Україні, що з цього 
не можна робити ніяких висновків.

Зате дещо цікаве виходить із порівняння наказів чернігів-
ського шляхетства й козаків із „Исторіею Русовъ”. Наказ черні-
гівської шляхти сподівався багато доброго від Рум’янцева, а саме, 
що через нього виконає цариця Катерина свою обіцянку повести 
українську шляхту на вищий ступінь щастя, бо „опредhленный 
ею въ Малую Россію генералъ-губернаторъ и объявленный о 
пользh жителей здhшнихъ предстателемъ, по достаточномъ его 
обстоятельствъ сего края испытаніи, паче всhхъ другихъ въ со-

и мы Господарь по заслугамъ и достоинству каждаго изъ нихъ будемъ брать 
и изъ милости нашей определять въ знатныя мhста и возводить на высокія 
достоинства, и никто изъ рыцерскихъ и шляхетскихъ чиновъ, по причинh 
своего закона, только бъ былъ христіанской вhры, отлученъ и отдаленъ отъ 
того не будетъ” (Наказы, сс. 168–169). Очевидно, автор „Исторіи Русовъ” мав 
під руками привілей, що навів Полетика, але на такі зміни, на які позволив 
собі автор „Исторіи Русовъ”, ніколи не дозволяв собі Полетика в тих речах, 
що з певністю належать його перу.

1) Там само, сс. 48–49.
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вершеніи сего великаго дhла споспhшествовать можетъ”1), – 
думка цілком протилежна думці Полетики, а згідна з думкою 
автора „Исторіи Русовъ”. З похвалою зустрінувсь Рум’янцев у 
14-ому пункті чернігівського наказу, що також нагадує нам від-
повідне місце „Исторіи Русовъ”. Тут стоїть: „Подданные наши, 
въ наслhдныхъ, наданныхъ и купленныхъ вотчинахъ нашихъ жи-
вущіе, ежечастно (sic) терпятъ великія обиды отъ переходящихъ 
и стоящихъ Россійскихъ войскъ, не взирая на то, что отъ всhхъ 
насильствъ жители края здhшняго милосердными государей 
Всероссійскихъ, а особливо многими, отъ безсмертной памя-
ти Государя Императора Петра Великаго указами, изданными 
и постановленными съ народомъ договорами, предохранены; и 
хотя таковыя благія распоряженія отъ верховныхъ правительствъ 
и начальниковъ, при всякомъ случаh, къ должному исполне-
нию подтверждаются, а особливо отъ главнокомандующаго 
нынh Украинскою дизизіею, господина Генерала Аншефа, ма-
лороссійскаго Генералъ-Губернатора, Его Сіятельства Графа 
Петра Александровича Румянцева, къ охраненію правленія его 
ввhренной страны и къ усмиренію своевольствъ предприняты и 
предпринимаются всякія мудрыя мhроположенія, но дабы они 
когда либо неучинились слабою народу защитою, и потому по-
стоями обывательскихъ домовъ, безъ показаній отъ земскихъ 
начальствъ или владhльцевъ, а шляхетскихъ домовъ (привилегі-
ями и прежними, особливо же указами Государя Императора Пе-
тра Великаго отъ постоевъ увольненыхъ), отнюдь не занимали, 
лагерами, безъ отводу такого-жъ, не становились, излишнимъ 
употребленіемъ дровъ и обращеніемъ огорожи и другихъ строе-
ній для топленія ненаносили убытковъ, безденежно у обывателей 
хлhбомъ и ничhмъ недовольствовались, въ подводы и ни въ ка-
кія работы безъ добровольнаго найма и заплаты людей и скота 
ихъ не брали, къ вящему и несноснhйшему озлобленію, боями 
и безчестіями никому обидъ не наносили, а паче дабы военные 
начальники въ городахъ и землями подданныхъ нашихъ къ себh 
не брали и пристрастными разысками, или наказаніями ихъ не-
озлобляли”, – прохала шляхта скласти окрему комісію під про-

1) Там само, с. 10.
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водом Рум’янцева, „въ которую бы равное число членовъ изъ 
малороссійскихъ уроженцевъ определено было”1).

Ось друга аналогія. У 13-ому пункті наказу шляхти підне-
сено, що давньою „привилегіею увольнены всh обыватели края 
здhшняго, шляхетскіе подданные, отъ строенія крhпостей и 
всякихъ государственныхъ работъ, которою свободою пользова-
лись они и по возвращеніи Малой Россіи къ соединенію съ Рос-
сіею; въ послhднія времена наряжали ихъ въ великомъ числh 
для строенія линій и крhпостей, въ бывшую турецкую войну 
въ погонщики, для полоненія льду и для многихъ тяжелыхъ 
работъ; а особливо, по имянному указу 1756 года, посланы были 
въ армію набранные изъ посполитыхъ восемь тысячъ человhкъ, 
которые, хотя по всемилостивhйшему Императорскаго Величе-
ства соизволенію на прежнія жилища отпущены, возвратились съ 
великимъ въ числh ихъ уменьшеніемъ”2). Щоб указати аналогію 
в „Исторіи Русовъ”, вистане навести таке речення: „Сверхъ сихъ 
войскъ набрано было въ началh сей войны 8.000 погонщиковъ, 
изъ мhщанъ и посполитыхъ Малоросійскихъ наряженныхъ, 
кои, бывъ отправлены къ арміи въ Пруссію, размhщены тамо 
по полкамъ въ солдаты, фурщики и деньщики, и по окончаніи 
войны воротились оттоль очень не многіе, а больше ихъ померло 
и изкалhчено” (с. 248).

Зокрема вартий уваги восьмий пункт наказу чернігівської 
шляхти, що починається так: „Малороссійскіе Гетманы, начавъ отъ 
Демьяна Игнатовича, по даннымъ имъ въ договорахъ позволеніямъ, 
награждали за государеву въ войскh службу деревнями, земля-
ми, мельницами и всякими угодьями, на каковы награжденія 
отъ стороны государевой обнадежено давать подтвердительныя 
грамоты. Бhдность получившихъ таковыя благодhянія, а отчас-
ти внутреннія неспокойства, чрезъ долгое время къ блаженству 
предковъ нашихъ препятствовавшія, были причиною, что рhдко 
кто искалъ особаго Монаршаго подтвержденія”3). Ще виразніше 
та сама справа порушена на початку наказу козаків Чернігівсько-

1) Там само, сс. 20–21.
2) Там само, с. 19.
3) Там само, с. 16.
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го полку, де читаємо: „Какъ прежде Великій Государь, Его Цар-
ское Пресвhтлое Величество, блаженнія и высокославнія памяти 
Великій Князь Алексhй Михайловичъ, Самодержецъ Всероссій-
скій, при соединеніи Гетмана Богдана Хмелницкого подъ Россій-
скую державу, 1654 году февраля 17 дня пожаловалъ заслуженнихъ 
козаковъ честію дворянскою и всhми свободностьми и преимуще-
ствами, такъ и за гетмана Игнатіева Многогрhшного 7177 (себто 
1669) году подтвержденно и пожалованно: въ недостаткh полно-
го числа реестрового войска, велено Гетману набирать въ козаки 
зъ мhщанскихъ и поселянскихъ дhтей; и какъ напредъ того коза-
ки заслуженные пожалованны били честію дворянскою, то чтобъ 
они при томъ же чину и чести пребывали; а которіе и впредъ до-
служатся, – что разумhется о тhхъ, коихъ Гетманъ зъ войскомъ у 
число реестровихъ козаковъ зъ мhщанскихъ и поселянскихъ дhтей 
примутъ, – яко же по 13 ст. Богдана Хмелницкого узаконено смо-
трить: – кто козакъ, тотъ бы волностію козацкою ползовался и 
честію дворянскою, и чтобы они козаки при томъ же чину и чести 
пребывали, и чтобы отъ козаковъ ни под какіе посланники и гонцы 
въ подводы проводниковъ не требовали”1). Тут поставлене ймення 
Многогрішного побіч імення Богдана Хмельницького, а в „Исторіи 
Русовъ” порівнюється Многогрішний із Богданом. Злука козаць-
кої служби з шляхетськими привілеями однакова тут і в „Исторіи 
Русовъ”, а проти цього протестував Полетика. Тут і зародок генези 
майбутньої ,,Исторіи Русовъ”. Заразом при цьому родиться питан-
ня, чи викладене вище поступування Многогрішного не було при-
чиною переінакшення кінця його життя в „Исторіи Русовъ”, щоб 
прислонити царську неласку й тим самим скріпити права колишніх 
міщанських і селянських синів, що тепер зайняли старшинські міс-
ця серед козацтва, до зрівняння із шляхтою?

1) Там само, сс. 142-143.
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V

„Українському шляхетству доводилось доказувати, що їм гребу-
ють безпідставно й оспорювання прав українського панства є плід 
незнання минулого України, яко незалежної держави, так що, коли на 
те пішло, то права українських панів не менші за права російського 
дворянства, українські пани, можливо, на ті права мають більш да-
них, ніж російські, й що власне не може бути й розмов про якусь 
„уступку” з боку російського уряду, бо Україна являла собою держа-
ву, котра з Росією єдналась на договорних началах і на підвалинах 
договорів і зберігала свої ориґінальні установи. Доводилось це до-
казувати за допомогою різних наукових композицій, що початок свій 
знайшли ще наприкінці XVIII стол. в знаменитій „Історії Русів”, ко-
трою користались українські „патріоти”1). Так почав Мих. Слабченко 
свій нарис „Шляхетська історіографія” у збірці статтей з економічно-
соціяльної історії України. Пригадавши, як загально признали авто-
ром „Исторіи Русовъ” Григорія Полетику, Слабченко запримітив: 
„З листів Полетики, однак, можна вивести безперечно тільки одно 
– любов до історичних робіт у галузі України, для чого обома Поле-
тиками старанно збирались матеріяли”2). З уваги, що Василь Поле-
тика ніде не говорить, що його батько написав „Исторію Русовъ”, що 
ніде нема фактичних даних на те, що сам син написав її, як і з уваги 
на те, що внук Полетики зробив собі копію з неї, коли знайдено її в 
стародубському маєтку Безбородьків, автор виводив ось що: „Отже 
коли сумнились в авторстві Кониського, котрого ім’ям надписується 
„Історія Русів”, то не менш неприємлеме й авторство Полетики”3). 
Таким робом по довгих перипетіях у наукових дослідах Слабченко 
відкинув авторство як Кониського, так Полетики, як відкинув його 
вже давно в своїй старості Михайло Максимович.

Висловивши думку, що розв’язки питання треба шукати „серед 
осіб XVIII стол., котрі справді знали архиєп. Кониського”, виводив 
автор: „Р. 1778 появилася коротка історія України, складена Руба-

1) Слабченко М. Матеріяли до економічно-соціяльної історії України 
XIX століття. Т. І. Одеса, 1925, с. 103.

2) Там само.
3) Там само, с. 104.
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ном і будучим князем Безбородьком, про котрого сучасники гово-
рили, що реставрація українських інституцій діло рук його, бо він 
сподівався „Малороссіею на подобіе бывшихъ гетмановъ управлять”. 
Сподівався він пізніш, а минулим України цікавився ще 60–70-ми 
роками XVIII стол., збирав історичні матеріяли, звертаючись по них 
до різних людей, й нарешті доручив Рубанову (siс) скласти Історію. 
Літопис, опублікований Безбородьком, так само, як „Історія Русів”, 
говорить про договірні начала в минулому України, про систему 
рівенства, добровільну злуку з Москвою, проводить національну 
ідею й, нарешті, спиняється на шляхетстві. При порівнянні деякі 
місця „Історії Русів” і „Краткого літопису” Рубана-Безбородька 
достоменно припадають”1). Тут автор указав на такий збіг текстів у 
тій частині Рубанового літопису, яку писав Безбородько, й „Исторіи 
Русовъ”:

Рубан:
Г о с у д а р ы н я 

Императрица, свhдавъ о томъ, 
повелhть соизволила давать 
имъ, яко знатнымъ особамъ и 
съ таковымъ знатнымъ дhломъ 
присланнымъ, по 100 рублевъ 
каждому на мhсяцъ и отъ 
Полиціи приличную квартиру, 
утверждая то и на будущее 
время (с. 207 – це про 1745 р.).

Гетманъ Графъ Разу-
мовскій, получа жалованную 
грамоту на чинъ свой въ тhхъ 
точно выраженіяхъ, какова дана 
была Гетману Скоропадскому... 
29 Іюня имhлъ торжественный 
въhздъ въ Глуховъ (сс. 211-212 
– це про 1751 р.).

„Исторія Русовъ”
но Государыня, свhдавъ о 
томъ, повелhть соизволила 
давать имъ,    яко знатнымъ 
особамъ и за такимъ   дhломъ 
прибывшимъ, по сту   рублей 
въ мhсяцъ на каждаго, и 
отъ полиціи приличную 
квартиру,     утверждая то и 
на будущія времена (с. 245).

Гетманъ Графъ Ра-
зумовскій... получилъ... высо-
чайшую грамоту   въ тhхъ 
точно выраженіяхъ,     какова 
была дана Скоропадскому, и   
29-го Іюня того года имhлъ   
торжественный въhздъ свой 
въ   городъ Глуховъ (с. 246).

Навівши такі паралелі, снував автор свої дальші думки ось-як: 

1) Там само.
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„Такі ж достоменні виписки можна бачити в уривках „с донесением 
о сем” (Рубан, 210–211 й Іст. Рус., 246), чи про відміну таможенних 
зборів (Рубан, 213 й Іст. Рус., 247), чи „императрица обрадовала на-
род” (Рубан, 214 й Іст., 248) та інш. Закінчення „Іст. Русів” вказів-
кою, що починається війна, котра невідомо як закінчиться, незрозу-
міле для Полетики, ясне для Безбородька, що сам рушив на війну. 
В передмові до обох історичних робіт названо ім’я Кониського, з 
котрим листувався Безбородько. Нарешті, „Історію Русів” знайдено 
в маєтності Безбородька ж. Отже це дає привід думати, що в „Історії 
Русів” маємо одну з редакцій „Краткого Літопису”, котру Безбо-
родько закінчив, виряжаючись до походу. Є відомості, що й батько 
канцлера збирав історичні матеріяли, і це йому, яко генеральному 
писареві, було робити досить легко, так що первотвір можливий іще 
більш ранній”1).

З цих цитат із праці автора найбільшу вагу мають паралелі в Руба-
новому літописі й „Исторіи Русовъ”, що піддали Слабченкові думку 
про Безбородькове авторство „Исторіи Русовъ”. Наведені паралелі й 
зробили головно вражіння на мене. В часі приготовлювання третьо-
го тому „Історії української літератури” мої думки також вертілись 
коло особи Олександра Безбородька вкупі з Василем Рубаном, коли 
бажалось мені вилізти з цілої плетінки суперечностей і натяків у 
справі авторства „Исторіи Русовъ”. Свою думку про Безбородькове 
авторство „Исторіи Русовъ” снував я на вказівці Іконнікова про запо-
зичену тираду про Рум’янцева з Рубанового літопису для „Исторіи 
Русовъ”2), а поміч Рубана йому бачив я в аналогічних словах про ролю 
Юрія Кониського в доставленні буцім то гетьманського літопису в 
передмовах до Рубанового літопису3) й до „Исторіи Русовъ”, і ще 
більше в лишеному без уваги у виводах Слабченка листі Олександра 

1) Там само, сс. 104–105.
2) Иконниковъ В. Опытъ русской исторіографіи, Т. II, кн. 2, с. 1648, прим. 1.
3) Уривок із передмови Рубана до свого видання „Краткой 

лhтописи” навів Лазаревський в „Указатели источниковъ для изученія 
Малороссійскаго Края” (Спб. 1858, с. 6), а перед тим іще навів цита-
ту про походження Рубанового літопису та його доповнення Бантиш-
Каменський у передмові до „Исторіи Малой Россіи” (Москва, 1830, 
сс. XVIII–XIX).
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Безбородька до батька Андрія1). На жаль, в межах Польщі я не міг 
знайти примірника Рубанового літопису, щоб порівняти тексти. Од-
наче поява аналогічної до моєї думки в Слабченка, незнайомого мені 
особисто, далеко від Львова, звеліла мені вернутися до думок, які 
снував я перед десятьма роками, якщо тільки вдасться мені познайо-
митись із Рубановим літописом. Завдяки Дирекціям Українського 
Національного Музею й Бібліотеки Академії Наук у Ленінграді, 
що випозичила книгу львівській установі, я можу порівняти тепер 
„Исторію Русовъ” із її передтечею й поробити відповідні висновки.

В осередку питання авторства Олександра Безбородька, не без 
помочі Василя Рубана, стоїть згаданий щойно лист сина до батька 
Андрія Безбородька з Петербурґу з 11 квітня (31 березня) 1778 р. Ось 
він у повному тексті: „Имhя честь представить вамъ при семъ крат-
кую лhтопись Малыя Россіи по 1775 годъ съ описаніемъ географиче-
скимъ, изъявленіемъ ея правленія и другими нужными свhдhніями, 
изданную г. надворнымъ совhтникомь Рубаномъ, приношу я дань, 
справедливо принадлежащую вамъ, яко во многихъ случаяхъ пря-
мую любовь къ тому краю, любезной отчизнh нашей, доказавше-
му, и котораго всегда усердныя простиралися старанія, чтобъ дhла 
и обстоятельства, славу и честь предковъ нашихъ ознаменяющія, 
извлечены были изъ забвенія. Изъ предисловія вы, милостивый 
государь батюшка, усмотреть соизволите, что къ изданію сея кни-
ги поострилъ я г. Рубана не одними совhтами, но, въ разсужденіи 
послhднихъ временъ, и самыми достовhрними извhстіями, отъ меня 
ему сообщенными. Сожалhть только надобно, что онъ поспhшиль 
нhсколько печатаніемъ предъидущихъ листковъ, въ которыхъ многія, 
противу подлинности, ошибки изъять, да и въ разсужденіи различ-
ныхъ нужныхъ умолчанныхъ обстоятельствъ распространиться я не 
приминулъ бы. Малое сіе сочиненіе служитъ теперь руководствомъ 
къ намhреваемому нами изданію полной Малороссійской исторіи, 
въ которой, конечно, всh погрhшности лhтописи исправлены бу-
дутъ, коль только успhемъ собрать всh потребныя намъ извhстія. 
Упражняяся въ свободное отъ другихъ дhлъ время симъ пріятнымъ 
для меня трудомъ, я благословляю ваши милостивыя родительскія 

1) Цитата з цього листа подана в III т. моєї „Історії української літератури” 
(с. 398).
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въ юности моей попеченія о приведеніи меня въ точное и подроб-
ное познаніе состоянія земли, гдh я родился, и всhхъ въ оной слу-
чившихся событій. Велико и совершенно будетъ мое удовольствіе, 
когда я преуспhю въ семъ предлежащемъ трудh, и особливо когда 
исполненіе онаго будетъ послhдуемо многими другими случаями, 
кои мнh предстали бы на изъявленіе моего нелицемhрнаго къ со-
гражданамъ моимъ усердія”1).

Повний заголовок згаданого на початку наведеного листа Корот-
кого літопису такий: „Краткая Лhтопись Малыя Россіи съ 1506 по 
1776 годъ, съ изъявленіемъ Настоящаго Образа Тамошняго Правленія 
и съ приобщеніемъ списка Преждебывшихъ Гетмановъ, Генераль-
ныхъ Старшинъ, Полковниковъ и Іерарховъ, такожъ Землеописанія, 
съ показаніемъ Городовъ, Рhкъ, Монастырей, Церквей, числа Людей, 
извhстій о Почтахъ и другихъ нужныхъ свhденій. Издана Васильемъ 
Григорьевичемъ Рубаномъ, Господиномъ Коллежскимъ Ассессоромъ 
и Вольнаго Россійскаго Собранія при Императорскомъ Московскомъ 
Университетh Членомъ”. Книжка вийшла в Петербурзі; як рік ви-
дання означений 1777 р.

Коли Рубан носивсь із пляном видати історію України, писав 
Олександер Безбородько 12 (1) серпня 1776 р. з Царського Села до 
батька в цій справі так: „Съ вhрнымъ случаемъ постараться пере-
слать ко мнh книгу, въ коей статьи гетманскія вписаны, конституцій 
двh книги, старую и новhйшую; исторіи Малороссійскія, рукопис-
ныя, одну въ четверть, а другую въ листъ; еще купить самой чистой 
печати статутъ и, коли можно, порядокъ правъ Магдебургскихъ, въ 

1) Григоровичъ Н. Канцлеръ Князь Александръ Андреевичъ Безбородко 
въ связи съ событіями его времени. Т. I. Спб. 1879 (Сборникъ Импер. Русскаго 
Историческаго Общества, т. XXVI), с. 262. Навіть не згадуючи про видання 
листування сина Олександра Безбородька з батьком Андрієм, зайнявся ним 
на підставі ориґіналів, перехованих у Полтавському Крайовому Історичному 
Архіві, Павло Клепацький у статті „Листування Олександра Андрієвича Без-
бородька з своїм батьком, як історичне джерело” в І т. „Ювілейного збірника 
на пошанування акад. Михайла Сергієвича Грушевського”. Наведений тут 
лист надрукував Клепацький у цілості, перечитуючи передостаннє слово 
,,оныя” (у Григоровича: „моимъ”). З приводу цього листа зробив Клепаць-
кий такий висновок: „Прочитавши нижченаведеного листа, ми схиляємося 
до думки, що автором „Історії Русів” був ніхто інший, як О.А.Безбородько” 
(Ювілейний збірник. І. Київ, 1928, с. 284).
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чемъ отъ дому господъ Енковъ пособить могутъ; ибо сіи всh книги 
здhсь тhмъ нужнhе, что находятся люди, кои вознамhрилися издать 
исторію Малороссійскую и напечатать переводъ статута”1).

Про участь Олександра Безбородька у виданому 1777 р. Корот-
кому літописі говорить ось-яке „Предисловіе отъ издателя”: „За-
писки 270 лhтъ, сея Краткія Лhтописи, съ 1506 по 1734 годъ ве-
дены были Генеральными Малороссійскими Писарями, бывшими 
при Гетманахъ, начиная отъ Богдана Хмелницкаго, даже до смерти 
Даніила Апостола, получены мною отъ Преосвященнаго Георгія, 
Епископа Могилевскаго; а съ того времени по 1776 годъ дополне-
ны и Изъявленіе настоящаго тамо образа Правленія, какъ и Списокъ 
Гетманамъ, Генеральнымъ Старшинамъ и Полковникамъ, сочинены 
нынhшнимъ Кіевскимъ Г. Полковникомъ, находящимся при Ея Им-
ператорскомъ Величествh, у принятіи челобитенъ, Александромъ 
Андрhевичемъ Безбородькомъ. Мужемъ, въ знаніи Отечественной 
Исторіи извhданнымъ и способностію къ Дhеписанію одаренными 
достаточно. Землеописаніе и Іерархія, приобщаемыя здhсь, сообще-
ны мнh изъ Украины, а мой трудъ былъ въ изданіи оныхъ въ Свhтъ, 
яко полезныхъ и достойныхъ свhденія вещей. Изданные мною в 
1773 году Краткіе Географическіе, Историческіе и Политическіе о 
Малой Россіи Извhстія, приняты были Обществомъ благосклонно, 
по чему надhюсь, что и сія Лhтопись, таковаго же удостоена бу-
детъ отъ Согражданъ благопринятія, что и приму за единственное 
удовольствіе, и при второмъ сея Книги изданіи, обhщаю исправить 
и погрhшности, какіе здhсь, отъ малосмысленныхъ Печатниковъ, на 
многихъ мhстахъ учинены, и естьли изъ достопамятностей, здhсь 
пропущенныхъ, кто что либо сообщитъ, то и оное, съ упоминаніемъ 
имени доставившаго, дополнить, вмhню за долгъ, о чемъ всhхъ 
и каждаго прося, въ надеждh полученія пребуду. Писано въ 
Санктпетербургh Августа 14 дня 1777. года”.

Цікаво, що Безбородьчин, згідно з словами Рубана, „Списокъ 
Бывшимъ въ Малой Россіи Гетманамъ, Генеральнымъ Старшинамъ 
и Полковникамъ, со времени благоприсоединенія той земли, къ 
Имперіи Всероссійской, то есть съ 1654 года” говорить ось що про 
гетьмана Многогрішного: „Демьянъ Игнатьевичь Многогрhшный, 

1) Там само, с. 218. Іван Енко був чернігівським бурмістром і головою.
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взятъ Старшинами по подозрhнію въ измhнh, которая и доказывана 
ему не была, отвезенъ въ Москву, гдh и удержанъ для успокоенія 
недовольнаго народа”. Ці слова вражають тим більше, що в само-
му тексті літопису читаємо щось інше про долю Многогрішного, а 
саме: „Тогожъ году въ Мартh мhсяцh войсковый генеральный пи-
сарь Карпъ Мокріевичь согласясь съ прочею генералною старши-
ною своего Гетмана Демьяна Многогрhшнаго въ замкh Батурин-
скомъ ночью съ постели взяли и отвезли въ Москву, свойственники 
же его полковники разбhжались, а иныхъ въ Москвужъ съ братьями 
и съ женою его отослано, а изъ Москвы послано въ Сибирь, за нhкіе 
на него доносы. Сей Гетманъ Многогрhшный Малороссію утишивъ, 
привелъ подъ Державу его Царскаго Величества; и за преступленія 
Гетмана Брюховецкаго и протчихъ измhнниковъ прощеніе съ 
амнистіею выпросилъ. Такожъ пунктамъ Гетмана Богдана Хмель-
ницкаго подтвержденіе и дабы не быть въ Малой Россіи впредъ 
Великороссійскимъ Воеводамъ, постановленіе изходатайствовалъ” 
(сс. 109–110). На слова Олександра Безбородька в „Списку быв-
шимъ въ Малой Россіи гетманамъ” без сумніву не мав ніякого впли-
ву Григорій Полетика титулом свого посвоячення з Многогрішним, 
а вони є, хоч меншою, але все таки подібною довільністю, як 
оповідання „Исторіи Русовъ” про те, що „въ 1672 году, Февраля 7-го 
дня, Гетманъ Многогрhшный отъ ранъ своихъ умеръ, и съ великими 
почестьми, военными и церковными, въ Батуринh погребенъ. Всh 
чины и народъ съ чистосердечнымъ сокрушеніемъ оплакивали сего 
достойнаго ихъ начальника. Онъ, при всей своей нарочитой крото-
сти, былъ хорошій вождь въ войскh, отличный политикъ и спра-
ведливый судія въ правленіи. Послh Зиновія Хмельницкаго одному 
ему приписать можно превосходныя качества. Для донесенія Царю 
о смерти Гетманской отправился въ Москву Писарь Генеральный, 
Карлъ (siс, Карпъ) Мокріевичь, съ другими Старшинами” (с. 171). 
А втім Олександер Безбородько як здогадний автор „Исторіи Ру-
совъ” мав деяку причину переінакшити долю Многогрішного. Його 
мати Євдокія була донькою генерального судді Михайла Тарасови-
ча Забіли, а Тарас був сином генерального обозного Петра Забіли, 
що мав претенсію до гетьманської булави, „бодай інтриґу проти не-
винного Перев’язки-Многогрішного (1672 р.) вів головно Забіла, 
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не перестаючи переслідувати його й по позбавленні гетьманства”1). 
У своєму „Списку” написав Безбородько про Петра Забілу ось що: 
„Петръ Михайловичь Забhла, за его непоколебимую вhрность 
къ Россіи, и подъятые труды въ самое смутное время о добрh об-
щемъ, отъ щедроты Монаршей великими имhніями обогащенный” 
(сс. XXX–XXXI).

Щодо того, що в своїй передмові до Короткого літопису висло-
вив В.Рубан твердження, що текст літопису доставив йому Юрій Ко-
ниський, про це можна з певністю тільки сказати, що Рубан стояв у 
зв’язках з Кониським. Рубан учився в київській духовній академії, 
коли там ректором був Кониський. Кониський друкував свої речі у 
виданнях Рубана й з цієї причини з ним листувався. У виданні Руба-
на „Старина и Новина” за 1773 р. надрукована промова Кониського, 
звернена до Катерини II при її коронуванні в Москві, й промова до 
польського короля Станіслава Авґуста з 27 липня 1765 р. Для Руба-
нового „Любопытнаго Мhсяцеслова” на 1775 р. дав Кониський свою 
статтю „Историческое извhстіе о епархіи Могилевской и о епархіяхъ 
въ Польшh бывшихъ благочестивыхъ, кои римлянами обращены 
въ унію”2). З уваги на такі зв’язки Рубана з Кониським не можна 
відгадати, чи Кониський дійсно доставив Рубанові текст однієї з 
редакцій „Кратк-ого описанія Малороссіи”3), чим являється надру-
кований Рубанів літопис, чи ім’я Кониського поставлено з уваги на 
цензуру або подібну іншу обставину4).

1) Лазаревскій Ал. Иванъ Петровичъ Забhла, знатный войсковый това-
рищъ (1665–1703 г.) (Кіевская Старина, т. VI, с. 507). Листи Забіли до царя 
в цій справі зберігаються в московському архіві міністерства внутрішніх 
справ, 1672 р., №№230–233, 239, 242, 250–251.

2) Модзалевскій Б. Письма архіепископа Могилевскаго Георгія Конис-
скаго къ В.Г.Рубану (1772–1780 г.г.) (Русская Старина, 1896, XI, с. 467).

3) Були й різкіші тексти „Краткаго описанія Малороссіи” від тексту цьо-
го літопису, надрукованого в додатку до т. зв. Літопису Самовидця з 1878 р., 
як показує брошурка М.Горбаня: Новий список літопису „Краткое описание 
Малороссии” (Харків, 1925), видана як перша частина „Нарисів з української 
історіографії” М.Горбаня. Перший раз видав „Краткое историческое описаніе 
о Малой Россіи до 1765 года” Бодянський у московських „Чтеніяхъ” за 
1848 р. (№6) і окремо.

4) Навіть Тихонравов писав сліпо за передмовою про Рубанів літопис 
із 1777 р., що „лhтопись эта ведена была генеральными малороссійскими 
писарями, бывшими при гетманахъ, начиная отъ Богдана Хмельницкаго, 
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Сам текст Рубанового літопису, що починається від с. 1, 
має такий заголовок: „Краткая Лhтопись Малыя Россіи, Изъ-
являющая какимъ образомъ оная послh самодержавія Великаго 
Россійскаго Князя Владимира, была подъ Польскимъ Владhніемъ, 
и какъ не скоро послh того, по изгнаніи изъ оной Поляковъ, Гет-
маномъ Зиновіемъ Богданомъ Хмельницкимъ приведена подъ 
Самодержавіе Блаженныя и вhчнодостойныя памяти Великаго 
Государя Царя и Великаго Князя Алексhя Михайловича, и какіе 
были тамо Козацкіе Гетманы и дhйства Малороссійскія отъ 1506. 
году”. Літопис починається ось-як: „Когда послh самодержавія 
Великаго Князя Владиміра и междоусобнаго, сыновъ его убійства, 
такожъ послh раззоренія Батыемъ нанесеннаго, въ 1320 году 
Великій Князь Литовскій Гедиминъ пришедъ на Кіевъ войною, по-
билъ надъ рhкою Ирпhнью Князей Рускихъ и прилучилъ къ сво-
ей земли Княженіе Кіевское, постановивъ въ ономъ Намhстника 
Олшанскаго, то съ тhхъ поръ Литва обладала Кіевомъ даже до 
смерти Князя Симеона Олельковича, который Церковь Печер-
скую, чрезъ двhсти тритцать лhтъ, послh Батыя, въ опустhніи 
бывшую, возобновилъ въ 1470 году” (сс. 1–2). Тут і відсилка до 
с. 189 „Синопсиса”.

Найближчі два відступи вводять нас у провідну ідею „Исторіи 
Русовъ”. „По смерти же Князя Олельковича, – стоїть у Рубановому 
літописі, – Король Польскій Казимеръ четвертый Княженіе Кіевское 
на Воеводство перемhнилъ и всю Малую Россію на повhты, или 
уhзды раздhливъ и изъ Малороссіянъ учредилъ воеводъ, Кастеля-
новъ, старостъ, судей и прочихъ урядниковъ и дворянъ всhхъ, изъ 
того Малороссійскаго народа честію и вольностію, съ Польскими чи-
новными людьми и шляхтою сравнилъ, что хранить и наслhдникамъ 
присягою утвердилъ.

до смерти Даніила Апостола”. Стаття п. з. „В.Г.Рубанъ” у „Сочиненіяхъ 
H.С.Тихонравова” (Т. І, ч. 1, Москва, 1898, с. 179). Передмові до Рубанового 
літопису вірив і автор монографії про Олександра Безбородька Григорович. 
Зацитувавши думку Максимовича про літопис із 1777 р., що „його укладач 
невідомий” (І, с. 217), але закінчив його останній київський козацький 
полковник Олександер Безбородько, Григорович писав так: „На мою думку, 
укладачі літопису відомі, вони були українськими генеральними писарями, 
що означено в передмові Рубана” (Сборникъ, XXVI, с. 215).
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„И по томъ Короли Польскіе Янъ Олбрахтъ или Албрехтъ, 
и Александръ Казимеровичи, тhжъ права отъ отца ихъ Казиме-
ра IV. данныя при коронаціяхъ своихъ присягою подтверждали, а 
Король Жигмунтъ первый, а по немъ и другіе Короли Польскіе въ 
подтвержденіе давнихъ правъ ихъ Козацкихъ, привилегіи свои вновь 
давали имъ” (сс. 2–3).

Дальший відступ Рубанового літопису пояснює, чому він 
починається від 1506 р., а саме тому, що „1506 году во владhніе 
Короля Польскаго Жигмонта І. первый Гетманъ въ войскh 
Малороссійскомъ былъ изъ Знатной Польской фамиліи, Пренцлавъ 
Ланцкоронскій, староста Каменецкій. Во дни сего Гетмана Ланц-
коронскаго и во время Жигмунта I. Козакамъ за службы ихъ даны 
вольности, и преимущества, которые Король Польскій Казимеръ IV. 
въ 1471. году завладhвши, по смерти Симеона Князя Олельковича, 
Украиною, выше и ниже Пороговъ, по обhимъ сторонамъ Днhпра 
земли въ вhчное владhніе далъ Козакамъ, дабы Туркамъ и Татарамъ 
на Рускую землю Козаки нападеній дhлать не допущали” (сс. 3–4). 
При читанні цієї виписки нагадуються слова передмови до „Исторіи 
Русовъ” з її протестом проти назви „Україна” й проти думки, що 
польські королі надали якісь землі в ній козакам.

Дальша серія гетьманів до Богдана Хмельницького в Рубаново-
му літописі така: 2) Князь Дмитро Вишневецький, 1511 р., 3) Князь 
Євстафій Ружинський, 4) Венжик Хмельницький, 1534 р., 5) Свир-
говський, 1574 р., 6) Богданко, 1576 р., 7) шляхтич Підкова, 1577 р., 
8) шляхтич Шах, 9) шляхтич Скалозуб, 10) шляхтич Косинський, 
1596 р., 11) козак Наливайко, 1597 р., 12) шляхтич Петро Конаше-
вич Сагайдачний, 1606 р., 13) шляхтич Кушка, 1621 р., 14) шляхтич 
Бородавка, 1622 р., 15) козак Тарас, 1628 р., 16) козак Перев’язка, 
1632 р., 17) козак Павлюк, 18) козак Остряниця, 1638 р., 19) козак 
Півтора-Кожуха, 1639 р., 20) козак Билюк, 1640 р.

Про перших трьох із серії гетьманів сказано, що „Сіи три Гетма-
ны во время Короля Польскаго Жигмунта І. противу Турковъ щаст-
ливо воевали съ однимъ Козацкимъ войскомъ; по довольномъ же вре-
мени Поляки владhющіе Кіевомъ и Малою Россіею, усовhтовали въ 
работh и подданствh людей Малороссійскихъ Украинскихъ содер-
жать, которые не приобыкши жить въ невольничей службh, изобра-
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ли себh мhсто пустое около Днhпра, ниже пороговъ Днhпровыхъ на 
жилье, гдh въ дикихъ поляхъ, упражняясь въ звhриныхъ и рыбныхъ 
ловляхъ, при томъ Бусурманъ на морh разбивающихъ укрощали, на-
зываясь Козаками отъ древнихъ Козаровъ, рода Славено Россійскаго 
при Каганh еще служившихъ въ походахъ на Грецію” (cc. 4–5). I при 
читанні цієї виписки знову пригадується протест автора „Исторіи 
Русовъ” із передмови до неї проти твердження в історичних писан-
нях, що надана козакам „земля будто была пуста и необитаема, и 
Козаковъ въ Руси не бывало”, очевидно, перед тим.

Сам автор передмови до „Исторіи Русовъ” відчув, що з уваги 
на велику скількість можуть показатись декому сумнівними воєнні 
акції в „Исторіи”. Щодо цього треба ствердити, що козацькі баталії 
проти Польщі тощо мають у Рубановому літописі свою окрему 
нумерацію 1–39. Як перша такого роду наведена баталія, „на которой 
и убитъ Косинскій въ 1596. году подъ мhстечкомъ Пяткою” (с. 10). 
Наливайко „вторую съ Поляками имhлъ битву съ побhдою и городы 
Слуцкъ и Могилевъ выжегъ, по томъ и самъ съ старшиною его подъ 
Лубнами поиманъ и въ Варшавh въ 1597. году сожженъ” (с. 11). За 
гетьмана Тараса звели козаки 1628 р. третю битву „съ Поляками и 
побhдили ихъ множество подъ Переяславлемъ мстя, что Поляки ихъ 
насильно привлекая на унію всякаго рода мучительства и озлобленія 
имъ дhлали” (с. 13). Четверта битва була під Кумейками, „гдh по 
одолhніи отъ Поляковъ онаго Павлюка голова отсhчена въ Варшавh”, 
а п’ята за Остряниці з великою побідою над поляками, „однако Поля-
ки, лестію заманивъ въ Варшаву сего Гетмана, съ старшиною всhхъ 
тамо казнили” (с. 14). З черги наведена битва за гетьмана Півтора-
Кожуха (cc. 14–15), а сьома вже за Богдана Хмельницького в Ники-
тиному розі (с. 17). Далі йдуть дві жовтоводські битви й інші з часів 
Хмельниччини аж до 39-ої, коли вже Богдан Хмельницький сам 
нікуди на війну не ходив, „только по прошенію Шведовъ и Рагочія 
(sic) посылалъ къ нимъ, въ помощь Антона Адамовича Полковника 
Кіевскаго съ многимъ числомъ войскъ Малороссійскихъ Козацкихъ, 
со всякимъ воинственнымъ снарядомъ, съ которыми при великихъ 
съ Поляками баталіяхъ, многократно бывшихъ, взяли оба стольные 
города Польскіе Краковъ и Варшаву, и тамо безчисленную казну, 
драгоцhнныя Королевскія, церковныя и знатныхъ людей сокровища и 
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несмhтныя корысти получили. Сія Козацкая битва была съ Поляками 
39” (с. 47). Якій перерібці піддававсь текст Рубанового літопису в 
„Исторіи Русовъ”, показує аналогічне місце з неї: „За прибытіемъ 
Гетмана въ Чигиринъ, засталъ онъ тамъ посланника Шведскаго съ 
письмомъ отъ Короля тамошняго, Карла Густава, требующимъ у 
Гетмана вспомогательнаго войска... Гетманъ... безпрекословно ко-
мандировалъ въ армію Шведскую, къ Польскому городу, Кракову, 
десятитысячный корпусъ, изъ семи полковъ реестровыхъ Козаковъ, 
и изъ трехъ охочекомонныхъ составленый, подъ командою Полков-
ника Кіевскаго, Антона Адамовича, объявленнаго на тотъ походъ 
наказнымъ Гетманомъ, а... Король Шведскій, пользуясь помощію 
Козацкою, въ самое нужное время къ нему подоспhвшею, овладhлъ 
обоими столичными городами Польскими, Краковомъ и Варшавою, 
имhвъ при семъ послhднемъ съ Поляками сраженіе, продолжавше-
есь чрезъ три дни. Подвиги сіи награждены сокровищами Королев-
скими и вельможескими, почти безчисленными, и другими велики-
ми добычами, въ обhихъ столицахъ оныхъ найденными” (с. 136).

Про насильне перетягання на унію стояло в Рубановому літописі 
таке: „Въ 1596. году нhкоторые Архіереи Рускіи съ Митрополитомъ 
Рогозою и съ прочими Епископы въ Бресцh (sic) Литовскомъ унію съ 
Папежскою вірою учинивъ утвердили, и Рускій завоеванный народъ 
Малороссіянъ и прочихъ насиліемь Поляки стали привлекать къ той 
же уніи, или соединенію съ Римскою церковію” (с. 10). По згадці 
про вибір чотирнадцятого з черги гетьмана Бородавки в Рубановому 
літописі писалось, що „тогда жаловались Козаки Королю, такожъ и 
вся Русь на Поляковъ, что утhсняютъ несносно народъ Рускіи, при-
влекая оный нагло къ уніи, да за Русь же оную ходатайствовалъ и 
Королевскій сынъ Владиславъ, однако тщетно” (с. 12).

Гетьман Сагайдачний признаний тут як „основатель братскаго 
монастыря и школъ Кіевскихъ” (с. 12).

Прототип битви під Кам’янцем із „Исторіи Русовъ” виглядає 
ось-як у Рубановому літописі: „Въ 1652. году Хмельницкій съ Ха-
номъ вошли въ предhлы Польши, гдh Хмhльницкій подъ Камен-
цемъ Подольскимъ великое множество войскъ Польскихъ побилъ, 
а Ханъ пошелъ далhе въ Польшу и тамъ бесчисленное множество 
народа всякаго въ плhнъ выгналъ, почему все шляхетство выбhжали 
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изъ Польши за Вислу во Гданскъ и къ поморскимъ городамъ. Да тог-
дажъ Козаки и Посполитые во всей Малороссіи паки владhющихъ 
господъ Поляковъ вотчинами по прежнему и мучившихъ народъ, до 
единой души вырубили. Сія 25 Козацкая битва была съ Поляками” 
(сс. 32–33).

В Рубановому літописі гетьман Мазепа походив „изъ Поляковъ” 
(с. 142), а в „Исторіи Русовъ” „Гетманъ Мазепа былъ природный По-
лякъ изъ фамилій Литовскихъ” (с. 184).

Текст „Кратк-ого описанія Малороссіи”, одну з редакцій якого 
видав Рубан, закінчується роком смерти гетьмана Данила Апостола, 
1734. Продовження написав Олександер Безбородько й саме в ньо-
му бувають часто ідентичні способи вислову з „Исторіею Русовъ”. 
Так напр. у Рубановій книжечці читаємо, що „По смерти Гетмана 
Данила Апостола учреждено въ Малой Россіи Правленіе Гетман-
скаго уряду въ шести особахъ: трехъ Великороссійскихъ и трехъ 
Малороссійскихъ, которымъ велено сидhть въ равенствh, на правой 
первымъ, а послhднимъ на лhвой сторонh” (cc. 199–200), подібно 
як і в „Исторіи Русовъ” стоїть, що „для управленія Малоросією въ 
другой разъ учреждена Коллегія изъ трехъ чиновъ Великоросійскихъ 
и трехъ Малоросійскихъ, которымъ повелhно указомъ присутство-
вать наравнh, первымъ по правой, а послhднимъ по лhвой сторонh” 
(с. 237).

Дальший приклад. У продовженні Безбородька написано, що в 
часі приїзду Єлисавети до Киева 1744 р. їй „поданы были прошенія 
отъ Старшинъ и Народа, о учрежденіи Гетмана, которые милости-
во приняты были, и позволено ко дню брачнаго сочетанія Ихъ Им-
ператорскихъ Высочествъ прислать торжественную депутацію” 
(с. 206). А „Исторія Русовъ” оповідає, що „Въ бытность Им-
ператрицы въ Кіевh подано ей прошеніе отъ чиновъ и войска 
Малоросійскаго о учрежденіи имъ Гетмана по правамъ ихъ и 
договорамъ. Государыня, принявъ просьбу сію благосклонно, 
повелhла прислать о томъ депутацію свою въ Петербургъ ко дню 
торжественнаго бракосочетанія племянника ея и наслhдника” 
(сс. 244–245).

Далі йде паралеля, що навів Слабченко, а потому маємо знову 
сливе ідентичне речення в обох творах, бо в Рубана стоїть: „Сіи де-
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путаты почтены были при торжествh брачномъ, 1745 году, весьма 
почетными мhстами” (с. 207), а в „Исторіи Русовъ”: „Депутаты сіи 
почтены были, при бывшемъ, въ 1745 году, торжествh бракосочетанія 
Наслhдника, весьма почетными мhстами” (с. 245).

У справі вибору гетьмана читаємо в продовженні, що зібрані в 
Глухові „Архіереи и протчее Духовенство, Генеральные Старшины, 
Полковники, всh прочіе чины. Шляхетство и Казаки торжественно 
избрали въ Гетмана изъ природныхъ Малороссіянъ Графа Кирила 
Григорьевича Разумовскаго, бывшаго въ то время Дhйствительнаго 
Камергера, Академіи Наукъ Президента, Лейб-гвардіи Измайловска-
го полку Подполковника и Кавалера. Съ донесеніемъ о семъ и съ 
прошеніемъ утвержденія, отправлены были отъ народа Посланни-
ки...” (с. 210). І в „Исторіи Русовъ” зібрані „торжественно избрали 
Гетманомъ изъ природныхъ Малоросіянъ, Графа Кирила Григорье-
вича Разумовскаго, бывшаго въ то время Дhйствительнаго Камер-
гера, Академіи наукъ Президента, Лейбъ-Гвардіи Измайловскаго 
полка Полковника и Кавалера. Съ донесеніемъ о томъ выборh и съ 
прошеніемъ его утвержденія отправлены были ко Двору посланники 
отъ народа...” (с. 246).

Про висланців писало продовження в Рубановому літописі, що 
„Имъ дана публичная Аудіенція 24 Апрhля, при которой въ отвhтh 
чрезъ Канцлера Графа Алексhя Петровича Бестужева Рюмина 
сказано было, объ учрежденіи общенароднаго выбору; а вскорh и 
даны Указы Правительствущему Сенату и Государственной Ино-
странныхъ дhлъ Коллегіи, объ ономъ утвержденіи, и чтобъ Гетману 
имhть впредь мhсто съ Генералъ Фельдмаршалами и считаться меж-
ду оными по старшинству, съ пожалованія въ чинъ; такожъ всhхъ 
Великороссійскихъ членовъ, бывшихъ у дhлъ Малороссійскихъ, 
велhно выслать” (с. 211). Так само в „Исторіи Русовъ”: „Имъ дана 
публичная аудіенція Апрhля 24-го, и при ней, въ отвhтъ чрезъ 
Канцлера, Графа Алексhя Петровича Бестужева-Рюмина, сказано 
было объ утвержденіи народнаго выбора, а вскорh даны были и 
указы Правительствующему Сенату и Государственной Иностран-
ной Коллегій, въ вhдомствh которой всегда Малоросія состояла, 
объ ономъ утвержденіи, и чтобы Гетману имhть впредъ мhсто съ 
Генералъ-Фельдмаршалами и считаться между оными по старшин-
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ству съ пожалованія въ чинъ, а Великоросійскихъ членовъ, бывшихъ 
у дhлъ Малоросійскихъ, тогда же выслать” (с. 246).

Після того йде друга паралеля, яку навів Слабченко. Далі впадає 
в очі подібний опис податкової й митової реформи цариці Єлисавети. 
У продовженні сказано про це в Рубановому літописі ось-як: „1755 
годъ пребудетъ въ Малороссійскомъ Народh въ вhчной и незабвен-
ной памяти, уничтоженіемъ тягостныхъ и затруднительныхъ внутрен-
ныхъ зборовъ, дарованнымъ блаженныя памяти отъ Государыни Им-
ператрицы Елисаветы. Изъ древле по привилегіамъ и правамъ край 
сей пребывалъ свободенъ отъ всhхъ сихъ налоговъ; но нhкоторые 
изъ послhднихъ Гетмановъ, и особливо Самуйловичь, подъ видомъ 
Войсковыхъ надобностей, завели разные зборы, яко то: покуховное 
схатное, поковшовное, и многіе тому подобные, которые въ обще-
ственныхъ промыслахъ стhсняли и затрудняли людей до крайности. 
Торговля такожде въ Малороссіи была въ худомъ состояніи; ибо на 
Великороссійской границh были учреждены таможни, и взаимные 
продукты подвергались отяготительному платежу, вмhсто того, что 
Малая Россія имhла свободный ввозъ чужестранныхъ товаровъ, на 
кои пошлина подъ титуломъ Индукты положена была безъ дальнего 
разбору на надобность, или прихоть: тоже самое и въ разсужденіи 
вывозу въ чужіе краи товаровъ и продуктовъ произходило, и сія по-
шлина обращена была въ собственный доходъ Гетману.

„Императрица обрадовала Народъ при сложеніи упомянутыхъ 
внутренныхъ зборовъ, разрhшая свободный торгъ между Малою 
и Великою Россіею, и разпространяя полезныя учрежденія на 
внhшнюю торговлю, изъ доходовъ которой здhлано удовлетвореніе 
какъ Гетману, такъ и скарбу Малороссійскому” (cc. 213–214).

Наведені слова з Безбородьчиного продовження мають такий 
відповідник в „Исторіи Русовъ”: „Императрица Елисавета, всегда 
благодhтельствуя Малоросійскому народу, осчастливила его, най-
паче въ 1755 году, уничтоженіемъ тягостныхъ и затруднительныхъ 
внутреннихъ зборовъ, наложенныхъ прежними правительствами. 
Издревле, по привиллегіямъ и правамъ, народъ сей пребывалъ свобо-
денъ отъ всhхъ таковыхъ налоговъ; но нhкоторые изъ Президентовъ 
Правительственныхъ каковы были Леонтьевъ и ему подобные, подъ 
видомъ воинскихъ надобностей въ бывшіе походы, завели разные 
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сборы, зависhвшіе отъ постановленныхъ ими приставовъ и откуп-
щиковъ, какъ то: покуховное, скатное, поковшовное и всякое другое, 
мhровое и вhсовое, мытничество, подъ титуломъ индукты и эвекты 
бывшее, которые въ общественныхъ промыслахъ стhсняли и затруд-
няли народъ до крайности, и отъ того торговля въ Малоросіи была 
въ самомъ худомъ состояніи, а къ большему ея стhсненію учреж-
дены были на Великоросійской границh таможни, и взаимные про-
дукты подвергались отяготительному платежу пошлинъ. А вмhсто 
того имhла Малоросія свободный ввозъ чужестранныхъ товаровъ, 
на кои пошлина положена была безъ дальняго разбора, по надобно-
сти и прихоти. Тоже самое въ разсужденіи вывоза въ чужій край то-
варовъ и продуктовъ произходило. Императрица обрадовала народъ 
при сложеніи упомянутыхъ внутреннихъ сборовъ, разрhшая при 
томъ свободный торгъ между Малою и Великою Россіею и разпро-
страняя полезныя учрежденія на внhшнюю торговлю, изъ доходовъ 
которой сдhлано удовлетвореніе Гетману и скарбу Малоросійскому” 
(cc. 247–248).

Про події кінця 1761 р. й початку 1762 р. оповідає Рубано-
ва книжечка так: „Въ послhднихъ числахъ Октября Гетманъ ото-
званъ былъ ко Двору; куда онъ и отправился, оставя управленіе 
дhлъ Малыя Россіи на Генеральныхъ: Обознаго Семена Василье-
вича Кочубея, Подскарбія Василья Андрhевича, Гудовича, Писа-
ря Андрhя Яковлевича Безбородка и Асаула Ивана ТимоÄhевича 
Жоравку.

„25-го Декабря преставилася Государыня Императрица Елисаветъ 
(siс) Петровна, а на престолъ вступилъ Императоръ Петръ Третій; 
для обвhщенія о семъ и приведенія къ присягh Малороссійскаго на-
рода, былъ присланъ дhйствительный Камергеръ, Петръ Кириловичь 
Нарышкинъ” (с. 220).

Аналогічно малює справи й „Исторія Русовъ”: „Гетманъ Графъ 
Разумовскій въ послhднихъ числахъ Октября мhсяца, 1761 года, ото-
званъ ко Двору въ Петербургъ, а въ Малоросіи, для правленія дhлъ, 
оставилъ Обознаго Генеральнаго, Семена Васильевича Кочубея, 
Подскарбія, Василія Андреевича Гудовича, Писаря, Андрея Яковле-
вича Безбородька, и Есаула, Ивана ТимоÄhевича Журавку. 25 Дека-
бря, сего года, скончалась Императрица, Елисавета Петровна, и кон-
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чила собою знатный вhкъ для Малоросіи, въ который царствованіе 
ея таковымъ почиталось и всегда почитается.

„На престолъ Императорскій вступилъ племянникъ ея, 
Петръ III. Для возвhщенія о томъ и приведенія къ присягh чиновъ и 
войска присланъ былъ въ Малоросію Дhйствительный Камергеръ, 
Петръ Кириловичь Нарышкинъ...” (с. 250).

З приводу призначення Графа Петра Рум’янцева на генерал-
губернатора „Малоросійської Колеґії” Безбородько писав у своєму 
продовженні ось що: „Выборъ Монаршій въ особh Графа Петра 
Александровича Румянцева былъ къ крайнему обрадованію всего 
Малороссійскаго народа. Многіе соблюдали въ памяти добродhтели 
Отца его, и всh знали превосходныя самаго его дарованія, и пото-
му съ сею новою перемhною надhялися новаго и совершеннаго для 
себя блага. Съ благополучнымъ его прибытіемъ увидhли надежду 
свою не тщетною” (с. 228). І в „Исторіи Русовъ”: „Особенно народъ 
Малоросійскій обрадованъ былъ своимъ Генералъ-Губернаторомъ, 
памятуя благодhянія отца его, бывшаго прежде въ Малоросіи пра-
вителемъ, и онъ дhйствительно оправдалъ надежды народныя...” 
(с. 255).

Олександер Безбородько обсипав Рум’янцева похвалами в своєму 
продовженні, бо „сей новый Начальникъ первое имhлъ стараніе вник-
нуть въ состояніе ввhреннаго ему Края, собраніемъ всhхъ свhденій 
изъ Правъ, Установленій и Обрядовъ Малороссійскихъ”, бо кожно-
го допускав до себе з проханнями. Рум’янцівський опис згаданий у 
словах: „Онъ положилъ начало самой обстоятельной и достовhрной 
переписи, не токмо съ показаніемъ числа людей, но и столь подроб-
нымъ описаніемъ земель и угодій, чтобы оное, при случаh межеванія, 
и при частныхъ разборахъ, служить могло къ лутчему объясненію” 
(с. 229). Безбородькові подобалось, що Рум’янцев ,,Всhмъ 
правленіямъ, Коллегіи подчиненнымъ, далъ образъ благопристойный 
и средства къ порядочнhйшему дhлъ теченію. Ради защищенія без-
гласныхъ бhдныхъ, и для охраненія Короннаго права, учредилъ При-
сяжныхъ Адвокатовъ при Колегіи, и при Генеральномъ судh. Граж-
данство, дознавшее нерhдко упослhжденіе и самыя притhсненія, 
возставилъ въ приличное оному почтеніе, такъ, что и самые чиновные 
и Шляхетство въ городахъ жительствующіе, въ честь себh вмhнять 
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начали, избраніе и опредhленіе ихъ къ мhстамъ градоначальниковъ. 
Ободрилъ попеченіе, о размноженіи торговъ, промысловъ и ремеслъ, 
разные здhлалъ учрежденія на поправленіе Полиціи. Хотя обиды отъ 
Началниковъ подчиненнымъ, и всякія корыстолюбивыя покушенія, 
и такъ уже, а особливо въ послhднія времена весьма рhдки стали; 
но по увhщаніямъ его и при точномъ наблюденіи, да и при толь яс-
номъ примhрh безпристрастія и безкорыстія въ особh самаго вер-
ховнаго Начальника, можно сказать, во все изчезли. Закоснhвшимъ, 
найпаче при послhднемъ Правленіи въ однихъ чинахъ, по заслугамъ 
и достоинству воздалъ полную справедливость. Удовлетвореніемъ 
любочестія тамошнихъ, возбудилъ во всhхъ толикое ревнованіе къ 
службh, что нетокмо въ оную у себя вступать искали, но и великое 
множество юныхъ людей обратилися въ полки регулярные, въ коихъ 
число ихъ отъ часу болhе увеличивается” (сс. 229–231).

Велике задовольнення автора „Исторіи Русовъ” реформою 
податків має в продовженні Безбородька такий прототип: „Между 
другими неустройствами сей Правитель видhлъ наглости и обиды, 
терпимыя обывателями отъ стоящихъ и переходящихъ Войскъ, хотя 
и на самый первый случай взяты имъ были мhры на ускромленіе 
дерзости и удовлетвореніе озлобляемымъ, но стараніе его къ тому 
устремлялося, чтобъ изъять все, могущее служить поводомъ къ 
тягости людской. Усматривая, что сложенное на Малую Россію 
довольствованіе провіантомъ и фуражомъ шести Карабинерныхъ 
Полковъ съ генералами и Глуховского Гарнизона не приноситъ 
Казнh столько облегченія, сколько терпитъ народъ обремененія отъ 
приметокъ, зaтhвaeмыxъ по случаю поставки провіанта и фуража 
въ натурh: и что весь увеличиваемый противъ надлежащего зборъ, 
обращается въ собственный прибытокъ, установилъ, чтобъ каж-
дый житель къ довольствованію Войскъ платилъ въ годъ въ скарбъ 
Малороссійскій по одному рублю, да на Комисарскія расходы по 
двh копhйки съ дыму, по четвертямъ года; предоставляя подроб-
ную роскладку на общее положеніе обывателей въ селеніяхъ, или 
владhніяхъ, а изъ сихъ бы уже денегъ отпускалося потребное ко-
личество по штатамъ на удовольствіе Войскъ” (сс. 231–232). Далі 
й наведені чотири добрі наслідки зреформованого способу збирати 
податок.
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А втім, свою книжку й присвятив Рубан Рум’янцеву, зверта-
ючись до нього в присвяті між іншим із такими словами: „Каж-
дый изъ Гражданъ Малыя Россіи, любящій Отечество свое, за 
благоденственное, въ нынhшнее время, Страны сея состояніе, 
по Богh, и Помазанницh Его, Великой Екатеринh, на верхъ 
благополучія, возводящей Россію, величайшею благодарностію 
обязанъ Вашему Сіятельству, яко ревностному Высочай-
шихъ Повелhній Исполнителю”. Тому й посвячував видавець 
Рум’янцеву „Сій, Двухъ сотъ семидесяти лhтъ Малороссійскіе 
Записки, окончаніе коихъ украшено изъявленіемъ благо-
мудрыхъ, общее добро назидающихъ распоряженій” Рум’янцева 
(3 аб).

Поданий тут перегляд зв’язків Рубанової книжечки з 
„Исторіею Руссвъ” служить неначе коментарієм до таких слів у 
листі Олександра Безбородька до батька Андрія, коли посилав 
йому „Краткую Лhтопись Малыя Россіи”: „Малое сіе сочиненіе 
служитъ теперь руководствомъ къ намhреваемому нами изданію 
полной Малороссійской исторіи, въ которой, конечно, всh 
погрhшности лhтописи исправлены будутъ, коль только успhемъ 
собрать всh потребныя намъ извhстія”. В цих словах маємо осо-
бисте признання Олександра Безбородька, що приготовлення 
матеріялів до задуманої історії України відбувалось не без уча-
сти Василя Рубана.

Укупі з „Краткою Лhтописью Малыя Россіи” видав Рубан 
„Землеописаніе Малыя Россіи, изъявляющее Города, мhстечки, 
рhки, число монастырей и церквей, и сколько гдh Выборныхъ Ко-
заковъ, Подпомощниковъ и Посполитыхъ, по ревизіи 1764 года 
находилось; такожъ Дополненіе о Полтавскомъ Полку. Извhстіе 
о Почтахъ и трактахъ и Алфавитная всhмъ званіямъ роспись; 
какъ и дополнительная вhдомость о церквахъ всhхъ тамошнихъ 
Епархій”. Було це друге видання маленької книжечки, надрукованої 
в Петербурзі 1773 р. п. з. „Краткія Географическія, политическія и 
историческія извhстія о Малой Россіи, съ пріобщеніемъ Украин-
скихъ трактовъ и извhстій о почтахъ, такожъ списка духовныхъ и 
cвhтcкиxъ тамо находящихся нынh чиновъ, числh народа и прочая. 
Изъ разныхъ мhстъ собраны и изданы въ свhтъ Васильемъ Руба-
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номъ”. У присвяті книжечки1) Рум’янцеву підкреслені його розумні 
розпорядки, „составляющіе благоденствіе народа” (3 а).

Одначе цікавіше для нас „Предъизвhщаніе” Рубана, що 
починається ось-як: „Народъ Малороссійскій древностію своею, 
разными знаменитыми дhяніями и особливою склонностію къ ху-
дожествамъ и наукамъ, такожъ и отмhнными щедраго естества 
произведеніями, преимуществами вольностей и образомъ правленія, 
достопамятенъ въ свhтh, при всемъ томъ, не имheтъ еще обстоя-
тельной своего отечества Исторіи и Географіи. Сіе убhдило меня 
издать сім краткія, до рукъ моихъ изъ Украины дошедшія извhстія 
и списки, сколь ни скудны и во многомъ еще они недостаточны ни 
кажутся, со всhмъ тhмъ, могутъ служить поводомъ и основаніемъ 
къ сочиненію полнhйшиxъ и обстоятельнhйшихъ описаній; и те-
перь, хотя нhкоторе подадутъ понятіе о состояніи сея страны тhмъ 
читателямъ, которые малое и темное имhли о положеніи и чинахъ ея 
свhденіе” (5 а).

„Историческое описаніе” в книжечці зазначує, що „Не нуж-
но здhсь писать о тhxъ приключеніяхъ, которыя Малороссійскій 
народъ имhлъ прежде четырнадцатаго вhка. Дhла его соедине-
ны съ прочими Россійскаго народа, котораго исторія многими 
писателями въ свhтъ издана и издается”, а „здhсь упомянуто 
будетъ о томъ токмо, что съ нимъ по отдhленіи отъ Россіи слу-
чилось” (с. 31). І „Предисловіе” до „Исторіи Русовъ” виводить, 
що „Исторія Малой Россіи до временъ нашествія на нее Татаръ 
съ Ханомъ ихъ Батыемъ, соединена съ Исторіею всея Россіи, 
или она-то и есть единственная Исторія Россійская”, тому й 
„Исторія Русовъ” „писана на два періода, т. е. до нашествія 
Татарскаго экстрактомъ, а отъ сего нашествія пространно и об-
стоятельно” (с. I).

В історичному огляді відмічено, що „Малая Россія, по положенію 
своему на границахъ, отъ слова Польскаго: Край, Украйна именуе-
мая до шестнадцатого вhка”. Дашкевич „получиль отъ Сигисмунда 

1) Примірник книжечки єсть у Бібліотеці Наукового Товариства ім. 
Шевченка у Львові. Сюди попав також примірник Рубанового літопису з 
книжками покійного драматурга Михайла Кочубея (в одній з варшавських 
антикварень був примірник Рубанового літопису, що, згідно з інформацією 
антикваря, попав у бібліотеку „Інституту дослідів східніх земель”).
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перьвую землю по обоимъ сторонамъ Днhпра” для поселення 
козаків (с. 32), а Лянцкоронський „выпросилъ въ прибавокъ за 
Днhпромъ ниже Пороговъ землю, на которую тh козаки, кои не 
хотhли жениться, переходили” (с. 33). Далі є мова про Баторієву 
реформу козаків, „но вскорh храбрость ихъ привела Поляковъ 
въ страхъ такъ, что они опасаясь ихъ размноженія, предпріяли 
искать способовъ къ ихъ истребленію: перьвое къ тому сред-
ство было насильное обращение къ соединенію Греческой ихъ 
церькви съ Римскою, хотя шляхетство, котораго большая часть 
исповhдала Греческій законъ, опровергнуло такое предпріятіе, 
было оно однакожъ причиною великихъ смятеній; ибо когда По-
ляки понуждать и утhснять начали, то Косинскій изъ Польска-
го шляхетства, учинившись Гетманомъ, военною рукою защи-
щалъ свою церьковь, но въ перьвомъ сраженіи убитъ былъ; сему 
послhдовали умышленія, поработить сихъ военныхъ и храбрыхъ 
людей, въ сравненіе съ Посполитымъ народомъ; но всh они Гет-
манами и козаками опровергаемы были” (сс. 33–34). Говоря-
чи про Сагайдачного, автор статтейки згадав, що „сей Гетманъ 
споспhшествуя благу Отечества при кончинh своей, отдалъ все 
свое имhніе Училищу братскому, въ Кіевh 1588 году основан-
ному” (с. 34). Головна увага звернена на Хмельниччину. Стат-
тейка кінчиться 1654 роком і такими замітними словами: „Здhсь 
исторія о Малороссійскомъ народh соединяется паки съ общею 
Россійскою; почему о знаменитыхъ дhлахъ, во время Смоленска-
го и другихъ походовъ и о послhдовавшихъ приключенiяxъ, какъ 
извhстномъ дhлh, не упоминается; а предоставляется тому, кто 
пространную и обстоятельную о Малой Россіи исторію писать 
пожелаетъ” (с. 39). Як у книжечці з 1777 р., уживав Рубан побіч 
„Малоросії” також терміну „Україна”, против якого так дуже об-
урювавсь автор передмови до „Исторіи Русовъ”.

Читаючи напочатку „Исторію Русовъ”, як про один із доказів 
зазначених у ній меж Слов’янщини, про „опустhлые города и раз-
валины, Славянскимъ языкомъ называемые, и надписи, ихъ литера-
ми и нарhчіемъ писанныя на каменяхъ, кладбищахъ и статуяхъ ка-
менныхъ” (с. 1), так і нагадуєш собі залюбування Василя Рубана до 
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надписів1), з яких сім уклав на портрети різних осіб2). А в „Исторіи 
Русовъ” також „На сторонh гроба выставленъ подъ балдахиною, 
портреть Гетманскій” Богдана Хмельницького з 12-ти віршовим над-
писом (с. 142)3).

Та не своїми віршами заслужив собі на пам’ять Василь Рубан. 
Розглянувши різні роди його літературної праці, прийшов дослідник 
його діяльности до такого висновку: „Одначе в літературній 
діяльності Рубана була ділянка, в якій йому пощастилось більше ніж 
у попередніх і завдяки якій його ймення збереглось у пам’яті потом-
ства. Ми маємо на думці праці Рубана з рідної історії, статистики й 
географії, зокрема України, а також видання літературних пам’яток. 
Працюючи в цьому напрямку, він вклав багато праці й енерґії, оче-
видно, з любови до справи, а не з користолюбних цілей. Правда, що 
його праці в цій ділянці не відзначалися строго науковими методами, 
але Рубан і не був учений, а тільки дилетант. При тому треба мати на 
увазі, що в часах Рубана навіть серед присяжних російських учених 
не всі з них ясно уявляли собі вимоги строгої науки. Діяльність Руба-
на зводилась головно до того, що публікував історично-географічні 

1) Неустроевъ А. Василій Григорьевичъ Рубанъ (Спб. 1896): „Над-
пись на садъ и фонтаны” з 1769 р. (с. 25); „Надписи къ камню, назначенно-
му для подножія статуи Императора Петра Великаго” (с. 9); „Сочиненныя 
и переведенныя надписи на побhды Россіянъ надъ Турками” (с. 9); „Над-
пись на прибытіе его сіятельства графа Алексhя Григорьевича Орлова” 
(с. 10); „Надгробная надпись преосвященнымъ Московскимъ архіепископу 
Платону Малиновскому и митрополиту ТимоÄею Щербацкому погребен-
нымъ въ Москвh”; „Надпись за благополучное возвращеніе”; „Надписи на 
покор. Крыма” (с. 26) – усе з 1771 р.; „Надпись: На положеніе Екатериною 
Вел. предъ надгробіе Петра I флага” (с. 26); „Надгробная надпись преосвя-
щен. Амвросію” (с. 27) – з 1772 р.; 20 надписів із 1773 р. (сс. 27–29); „Надпи-
си изъявляющіе достопамятности” (с. 12) з 1774 р. Це низка надписів Рубана 
тільки по 1777 р.

2) Там само, с. 27.
3) Автор монографії про Олександра Безбородька Григорович писав, що 

„знайшлась указівка, що граф Безбородько й сам писав вірші. В архіві Кн. 
П.П.Вяземського зберігається ,,Епиграмма сочинителю исторіи Петра Вели-
каго Ивану Ивановичу Голикову”, яку буцім то написав граф Безбородько”. 
З копії, зробленої для Григоровича, він надрукував текст „Епиграммы”, що 
підписана ініціялами Г.Б. (Сборникъ Императорскаго Русскаго Историческа-
го Общества, т. XXIX, с. 107), які розшифрував копіст як „Граф Безбородь-
ко”. Та цей здогад нічим не попертий.
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матеріяли, безумовно корисні під науковим оглядом і для сучасників, 
і зокрема для потомства. Щодо збирання цих саме матеріялів Рубан 
і займає досить визначне місце серед численних „працьовитих му-
рашок” часу Катерини”1). Для українців окремої ваги набирає кни-
жечка Рубана з 1773 р., далі Короткий Літопис, виданий на кошт уря-
довця гетьмана Розумовського Петра Хлєбнікова, з другим виданням 
книжечки з 1773 р., й видання опису мандрівки Василя Григоровича-
Барського до Палестини з 1778 р.

Про обсяг помочі Рубана Олександрові Безбородькові можна 
тільки робити здогади. Одначе факт його помочі ствердив сам син у 
листі до батька. При тому він і висловив охоту „въ разсужденіи раз-
личныхъ нужныхъ умолчанныхъ обстоятельствъ распространиться” 
й направити „всh погрhшности” Рубанового літопису.

Звичайно покликуються прихильники гіпотези про Полетичи-
не авторство „Исторіи Русовъ” на ту обставину, що в ній яскраво 
змальовані царські тортури лебединців і роменців. Мовляв, Поле-
тика походив із Роменського повіту на Полтавщині, то й схопив ту 
традицію у своїй книзі. Та наведені зразки царських звірств були 
такі широкоголосні по всій Україні, що, щоб занотувати їх, не тре-
ба було авторові походити з Роменського повіту чи з іншої околиці 
Полтавщини.

Зате не можна такого самого сказати про жертву Таємної 
канцелярії з маленького містечка Горська в Городнянському повіті 
на Чернігівщині. Автор „Исторіи Русовъ” оповідає як „одинъ знат-
ный помhщикъ или владhлецъ мhстечка Горска претерпhлъ великія 
пакости и изтязанія за одного орла гербоваго, на печатяхъ употре-
бляемаго” ось що: „Переhзжавшій чрезъ мhстечко оное офицеръ 
армейскій, по имени Якинфъ Чекатуновъ, не довольно утрактован-
ный хозяиномъ, увидhлъ въ домh его на одной печи горничной, по 
кахлямъ или изразцамъ печнымъ, вымалеваннаго мастеромъ орла, 
тотчасъ арестовалъ командою своею хозяина сего, отослалъ въ Ми-
нистерскую Канцелярію съ доносомъ, что онъ жжетъ на печахъ сво-
ихъ гербъ Государственный, невhдомо съ какимъ умысломъ. Ми-
нистерская Канцелярія, сочтя доносъ тотъ полусловомъ и дhломь 

1) Модзалевскій Б. Василій Григорьевичъ Рубанъ (Русская Старина, 
1897, серпень, сс. 414–415).
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Государевымъ, допрашивала помhщика, съ какимъ намhреніемъ по-
ставилъ онъ на печи своей гербъ Государственный и его прижигаетъ? 
Помhщикъ, поставляя въ доказательство свидhтелей и свою присягу, 
хотя извинялся, что купилъ онъ печь тую въ свободномъ мhстечкh, 
Городнh, у гончара тамошняго, Сидора Перепелки, у котораго, меж-
ду множествомъ фигуръ, на украшеніе печей сдhланныхъ, были, 
между животными, лица человhческія, а между птицами и орлы, но 
чтобы то было священное и заповhданное, ему о томъ и въ умъ не 
приходило, и купилъ онъ всh печи, а между ими и ту зазорную, съ 
единственнымъ и общимъ умысломъ, чтобы зимою согрhвать гор-
ницы. Однако, не смотря на всh извиненія, орлы стоили помhщику 
хорошаго табуна лошадей и коровъ съ денежнымъ приданнымъ” 
(с. 239). У цьому оповіданні наведені не тільки назви містечок: Горсь-
ка й Городні, але й прізвища вояка й, щобільше, городнянського ган-
чаря, а це велить шукати автора „Исторіи Русовъ” на Чернігівщині, 
звідки походив Олександер Безбородько.

Звідомлення про „Выборы въ Черниговскомъ полку” на 
депутатів до Комісії укладу нової конституції занотувало, що на 
вибори приїхали 24 (13) березня 1767 р. генеральний суддя Андрій 
Безбородько й бунчуковий товариш Олександер Безбородько1). Ра-
зом із батьком підписав і син наказ чернігівської шляхти2), значить, 
зсолідаризувався з його пунктами.

Табун коней з історії орла на печі нагадує постої фельдмаршала 
Мініха в Україні, оспівані ось-якими словами: „Москалики-соколики! 
Поїли ви наші волики; а коли вернетесь здорові, поїсте і останні ко-
рови” (с. 212). Продовжуючи літопис, згадав Олександер Безбородь-
ко під 1757 р. про бранку 8000 погоничів і додав, що „отправлено 
было тудаже и 1300 паръ быковъ съ довольною воинскою командою” 
(с. 215). Батько Олександра Безбородька займавсь торгівлею волів, 
як про це маємо згадки в листах сина до батька. Так напр. у листі з 
30 (19) липня 1776 р. він писав: „Быки по сіе время еще не бывали, 
и, по объявленію Льва Васильевича Быковскаго, не прежде ожидать 
ихъ, какъ 10 августа. Я не премину заранhе съ оными счесться и дать 

1) Наказы, с. 192.
2) Там само, с. 203.
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знать, полезно ли продолжать сей промыселъ”1). В іншому листі, 
з жовтня, інформував син батька так: „Ничего точнаго сказать я не 
могу въ разсужденіи торгу волами въ С.-Петербургh; ибо, судя по 
тhмъ, что отъ васъ даны изъ домашнихъ, то оные и въ самый нинh 
необычайно великій пригонъ и трудность къ прокормленію цhнены 
пара въ 30 и 32 рубли; а весною и далhе 50 рублей могли-бы про-
стираться; но доставленные отъ г. Снуевскаго быки такъ худы, что 
едва за всhхъ могли взять 420 рублевъ”2). У зв’язку з наведеними 
виписками набирають слова пісні про волики з „Исторіи Русовъ” 
окремого значіння як відгомону втрати батька, свояків і сусідів у ви-
кормлюваних волах. У своїй книзі з 1809 p. „Russische Günstlinge” 
написав Гельбіґ у нарисі про Олександра Безбородька ось що про 
його походження: „Нам доводиться лишити невирішеним питання 
про те, чи був Олександер Безбородько син незначного шляхтича на 
Україні, або, як говорять інші, – селянина ціеї провінції, що торгував 
тамошньою рогатою худобою”3). Це питання не так тяжко вирішити, 
коли пригадати, що Олександер Безбородько був син генерального 
писаря з одного боку, а з другого, що батько Олександра Андрій 
займавсь торгівлею волами, як свідчать листи сина до батька.

Далі впадає, в очі в „Исторіи Русовъ” характеристика дорадника 
гетьмана Розумовського – Григорія Теплова як дволичної людини, 
закінчена такими словами: „Встрhча ему во внутреннихъ чертогахъ 
Царскихъ учинена Кабинетскимъ Министромъ, а его прежнимъ 
совhтникомъ и фаворитомъ, Тепловымъ, который, во время обык-
новенныхъ привhтствій, съ восхищеніемъ облобызалъ Гетмана, а 
стоявшій тогда на дверяхъ противной комнаты, Графъ Орловъ, аком-
панируя лобзаніе сіе, оправдалъ при томъ пророчество матери Гет-
мановой, сказавъ публично: „И лобза, его же предаде” (сс. 254–255). 
А в листі з 25 (14) жовтня 1778 р. Олександер Безбородько писав до 
батька про Теплова, що він „хотя и исчезаетъ отъ лhтъ и болhзней, 
но лжетъ еще больше на старость, да и самъ графъ Кирилъ Григорье-
вичъ (Розумовський) мало ему вhритъ”4).

1) Сборникъ И. Р. И. Общ. XXVI, с. 246.
2) Там само, с. 249.
3) Случайные люди въ Россіи, 5) Александръ Безбородко (Русскій Ар-

хивъ, 1865, (2-е вид.) с. 411).
4) Сборникъ И. Р. И. Общ. XXVI, с. 263.
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Дивує також читача „Исторіи Русовъ” незвичайна докладність, 
із якою подає автор число вбитих на бойовищі, напр. Наливайко 
відніс таку велику (першу) побіду над поляками, що „при разборh 
и погребеніи тhлъ сочтено, а по Козацки накарбовано, мертвыхъ 
Поляковъ 17.330 человhкъ” (с. 37), а по побіді Остряниці козаки, 
„отдавая долгъ человhчеству, погребали тhла убіенныхъ, и сочли 
Польскихъ мертвецовъ 11.317, а своихъ 4.727 человhкъ” (с. 54). 
Такі місця з „Исторіи Русовъ” приходять на думку при читанні ли-
ста Олександра Безбородька з 6 вересня (26 серпня) 1768 р. з Пере-
яслава до батька. Тут син повідомляв батька між іншим ось про що: 
„Въ Польшh подъ Краковомъ, генералъ-маіоромъ графомъ Петромъ 
ßедоровичемъ Апраксинымъ одержана надъ конфедератами побhда. 
Всhхъ ихъ было 8000, убито 4005 человhкъ, а прочіе въ полонъ взя-
ты. Съ нашей стороны убито 40 человhкъ, а болhе 800 ранено. О 
чемъ увhдомляетъ другой генералъ-маіоръ, близъ стоящій и глав-
ный надъ тhмъ войскомъ, князь Прозоровскій”1). Покликуючись на 
останнього, заслонювався син перед евентуальною критичною по-
ставою батька до поданих чисел.

Наведені аналогії з „Исторіи Русовъ” і листів Олександра Без-
бородька до сина набирають окремої ваги з тієї причини, що без них, 
на підставі самих аналогій між „Исторіею Русовъ” і продовженням 
Безбородька в книжечці Рубана з 1777 р., не можна було б із певністю 
твердити, що Олександер Безбородько був автор „Исторіи Русовъ”, 
бо можна б такі аналогії пояснювати самим запозиченням невідомого 
автора. Щойно одні, себто аналогії між „Исторіею Русовъ” і згада-
ним продовженням, і другі, себто аналогії між „Исторіею Русовъ” і 
листами Олександра Безбородька до батька, дають тверду підставу 
бачити в Олександрі Безбородьку автора „Исторіи Русовъ”2).

В традиціях рідного краю, зокрема Гетьманщини, виховав його 
батько, що докладав, як писав син, усіх сил до того, „чтобъ дhла и 

1) Там само, с. 236.
2) Може не від речі буде навести тут іще одну аналогію у вислові авто-

ра передмови до ,,Исторіи Русовъ” і Безбородька. У передмові стоїть, що 
український нарід „плавалъ въ крови” (с. 11), а в нарисі Безбородька „Кар-
тина или краткое извhстіе о Россійскихь съ Татарами войнахъ” приходить 
вислів: „въ собственной своей крови плавающая” (Сборникъ И. Р. И. Общ. 
XXVI, с. 339).

443

Михайло Возняк  ►Псевдо-Кониський  і псевдо-Полетика...

обстоятельства, славу и честь предковъ нашихъ ознаменяющія, из-
влечены были изъ забвенія”. Дякуючи батькові за докладне позна-
йомлення його з станом землі, де він родився, „и всhхъ въ оной слу-
чившихся событій”, Олександер Безбородько признався перед ним, 
що вправлявся у свобідному від інших справ часі „симъ пріятнымъ 
трудомъ” для нього. „Велико и совершенно будетъ мое удовольствіе, 
– кінчивсь його лист до батька, – когда я преуспhю въ семъ предлежа-
щемъ трудh, и особливо когда исполненіе онаго будетъ послhдуемо 
многими другими случаями, кои мнh предстали бы на изъявленіе 
моего нелицемhрнаго къ согражданамъ моимъ усердія”1). Послужив-
шись Рубановим літописом як „руководствомъ” для повної історії 
України, своєї „улюбленої батьківщини”, Олександер Безбородько й 
написав „Исторію Русовъ”, і написав її 1778 р., бо написана вона за 
одним махом, з молодечою некритичністю, а в листі сина до батька 
сказано про Рубанів літопис, що „малое сіе сочиненіе служитъ те-
перь руководством” до задуманого видання повної історії України2).

1) Там само, с. 262.
2) Кладучи 1778 р. як час, коли Олександер Безбородько, не без помочі 

Василя Рубана, написав „Исторію Русовъ”, звертаю увагу, що первопис тво-
ру досіль не віднайдений, а бодай не вказаний. „Исторія Русовъ” поширилась 
із копії Степана Ширая, чи людини, що зладила копію на його поручения. 
Яке відношення копіста до маловиразного письма Безбородька, нема даних 
дослідити. Переміни у висловах у копії не виключені, якщо копіст бажав на-
близити твір щодо висловів до свого часу. Сам Безбородько признається в своїй 
,.Историческ-ій запис-ці” з 1776 р. ось до чого з приводу своєї цікавости знати 
історію своєї держави та своїх сусідів: „Означенныя причины возбудили во мнh 
нhкогда любопытство обстоятельнhе узнать сію націю (себто татар), о которой 
я имhлъ до того только внhшнее свhдhніе, по бытности моей во время войны 
въ Крыму и другихъ окружныхъ того мhстахъ, и для того не оставилъ я читать 
разныхъ объ оной націи писателей, особливо исторію о бывшихъ у Россіи съ 
татарами войнахъ” (Сборникъ И. Р. И. О. т. XXVI, с. 339). А читав Безбородько 
книги зразу в латинській мові (крім слов’янських), а потому в французькій, 
німецькій і італійській мові. І тому, коли вживані в „Исторіи Русовъ” слова 
„нація” і „національний” переносять Анатолія Єршова в статті „До питання 
про час написання „Исторіи Русовъ”, а почасти й про автора її” „у коло думок 
першого-другого десятиріччя XIX ст., коли наполеонівські війни розбудили 
національне почуття в народів середньої Европи” (Ювілейний збірник на по-
шану ак. М.С.Грушевського, І, К. 1928, с. 290), це вислід тільки необзнайомле-
ности із справою. Таку саму силу переконливости має і арґументація автора по-
яви „Исторіи Русовъ” у XIX ст. тим, що в ній приходить слово „министерство”' 



444

МИХАЙЛО  ВОЗНЯ К   ► СТУДІЇ НАД УКРАЇНСЬКИМИ ЛІТОПИСАМИ

Не на вітер кидав Олександер Безбородько слова, пишучи до 
батька про свою запопадливість до українців. Маємо свідоцтво, 
що він „незвичайно любив урожденців України й, знаючи добре 
їх бистрий розум і здатність до справ, постійно опікувавсь ними. 
Його гостинну вічно наповняли приїжджі з Полтави й Чернігова, 
добрі, повні свого особливого гумору українці, що з’являлись у 
столиці, шукаючи місць або віддаючи дітей на службу. З кож-
ним із відвідувачів вельможа розмовляв якнайласкавіше, кожно-
му помагав своїм кредитом, своєю радою, якщо зайшла потреба 
того”1).
або згадка про „систему о равновhсіи державъ” (там само, сс. 289–290), коли 
пригадати, що Безбородько читав европейську історичну літературу, звідки 
легко було перенести якийсь термін на східньослов’янський ґрунт, з одного 
боку та з другого, що система рівноваги держав була відома надовго перед 
XIX ст. Такий само сильний арґумент автора з зацитованого речення з 
,,Исторіи Русовъ”, що „Царствованіе Императрицы Екатерины ІІ-й началось 
и долголhтно продолжалось великими намhреніями въ дhлахъ внутреннихъ 
и внhшнихъ и такими же успhхами въ пpeдпpiятiяxъ гражданскихъ и воин-
скихъ” (с. 252). Автор підкреслив слова „долголhтно продолжалось” без ува-
ги на їх зв’язок із намірами й реформами цариці, що зовсім не перечить даті 
1778 р. Наведене речення свідчить тільки, що „Исторія Русовъ” написана за 
царювання Катерини II. А вже назви „рhкъ, озеръ, горъ и улусовъ, въ степахъ 
Крымскихъ, Заволжинскихъ и на островh Таманh, или древнемъ Тмутараканh 
находящихся” (с. 1) і не мають нічого спільного з віднайденим не раніше 1792 
р. тмутараканським каменем і можуть бути ремінісценцією побуту Безбородь-
ка на Криму. Такими арґументами автор доказав, що „до цього часу більше 
існує даних за авторство, скажемо, когось з сем’ї Полетик, ніж за авторство 
О.Безбородька, який помер р. 1799” (там само, с. 290).

1) Ханенко А. Разсказы о старинh (Русскій Архивъ, 1868, стов. 1078). 
Знаний із свого українського патріотизму Григорій Іванович Полетика радив 
із Відня 18 (7) лютого 1782 р. Григорієві Андрійовичеві Полетиці, як і іншим 
його найближчим, по приїзді до Петербурґу старатись, „сколько можно боль-
ше, адресоваться къ Александру Андреевичу Безбородку, о котораго честно-
сти и склонности къ благодhяніямъ” він у Відні „весма много слышалъ, и до-
вольно увhренъ” (Частная переписка Г.А.Полетики, с. 171). Тільки Україну 
любив Олександер Безбородько так, як син любить матір, а щодо Росії граф 
Ростопчін у листі до гр. Воронцова з 17 (11) квітня 1799 р. зазначив гідне 
уваги становище Безбородька. Повідомляючи, що Безбородько зближався 
до кінця свого життя й що „люди всh въ слезахъ”, Ростопчін писав: „Россія 
будетъ имъ гордиться; но онъ ея не любилъ, якъ сынъ любитъ мать” (Вhсти 
изъ Россіи въ Англіи въ царствованіе императора Павла Петровича. Русскій 
Архивъ. Москва, 1876, книга третья, с. 66).
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Напочатку 1788 р. склав Василь Капнист, майбутній автор 
„Ябеды”, „Положеніе, на какомъ можетъ быть набрано и содержа-
но войско охочихъ казаковъ”. Проєкт Капниста передали на роз-
гляд Безбородькові, що й подав на письмі своє „Мнhніе”1). Без-
бородько погодивсь із проєктом Капниста, але домагався запитати 
думки князя Потемкіна, що з свого боку уважав бранку козаків на 
підставі проєкту Капниста за корисну2). Згадана тут справа набере 
свого значіння, коли пригадати, що Василь Капнист явився у квітні 
1791 р. з таємною місією в Берліні. Капнист з’явивсь перед пруським 
міністром Гертцберґом на таємній авдієнції та в своєму власному 
імені й земляків, що згідно з його запевненням вислали його, змалю-
вав гірку долю України, що стогнала в тиранському ярмі російського 
уряду, зокрема Потемкіна. Автономія скасована. З козаків утворили 
28 полків кавалерії, кожний по 800 людей, а вони бажають привер-
нення „давньої козацької конституції”. Словом, мешканці України 
„доведені до крайньої розпуки”. В їх імені висланець питав міністра, 
чи „на випадок війни можуть рахувати на протекцію”. У такому разі 
„старатимуться скинути з себе російське ярмо”3). З другого боку 
симпатизування Безбородька з проєктом Капниста цікаве з погля-
ду на таку сучасну чутку: „Князь Безбородько, получивъ повелhніе 
уменьшить число губерній и судовъ, далъ ей Польскихъ маршаловъ 
съ бригадирскими чинами для того, чтобы свою родню и своихъ 
пріятелей и знакомыхъ въ сіе званіе помhстить, надhясь при томъ, 
что онъ Малороссіею, на подобіе бывшихъ Гетмановъ, управлять 
будетъ”4).

Про володіння російською мовою у Безбородька маємо свідоцтво 
його сучасника Адріяна Грибовського, що в своїх „Запискахъ о 
императрицh Екатеринh Великой” (Москва, 1864) писав: „Очевид-

1) Це „Мнhніе” Безбородька надруковане в XXIX т. Сборника И. Р. И. 
Общ. (сс. 516–517).

2) Там само, с. 7.
3) Dembiński  Br.  Tajna misja Ukraińca w Berlinie w r. 1791. Краків, 

1896, c. 6. Ориґінали листів Гертцберґа до Фрідріха Вільгельма II й відповіді 
останнього надрукував Бр.Дембінський у І т. „Źródeł do dziejów drugiego i 
trzeciego rozbioru Polski” (Львів, 1902. cc. 375–376).

4) Замhчанія, до Малой Россіи принадлежащія (Чтенія, 1848/9. Москва, 
кн.1, с. 7).
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но, не досить було однієї київської бурсацької науки для успішного 
виповнювання державних паперів”1). Своєю працею довів Безбо-
родько до того, що він і Потемкін були з прибічників Катерини єдині, 
які „могли правильно й добре викладати свої думки по-російському 
на папері”2).

Залюбування до описів битв в „Исторіи Русовъ” відповідало 
вдачі, вихованню й особистій участі Олександра Безбородька в бит-
вах. Членство українського генерального суду від 1767 до 1769 р. він 
заміняв на військову кар’єру й пішов 1769 р. в похід із Ніженським 
полком, а потому командував полками: Лубенським, Миргородсь-
ким і компанійськими. Він управляв канцелярією Рум’янцева, коли 
обидві російські армії опинились під його начальством, брав участь 
у декількох битвах і при штурмі Сілістрії за свої воєнні заслуги став 
київським полковником. Як задивлявсь Олександер Безбородько на 
питання геройського духа в молоді, маємо такий цікавий його лист 
із 14 (3) серпня 1790 р. до одного з своїх приятелів: „Государь мой, 
Петръ Никифоровичъ!” – „Вручителемъ сего будетъ дhтина, о ко-
торой вы такъ много заботились, чтобъ оно и носомъ пороху не 
слышало. Я признаюсь, что чадолюбіе подобное не можетъ въ моей 
головh вмhститься. Не былъ я отцомъ, но имhлъ по крайней мhрh 
отца, который при началh бывшей турецкой войны не только не 
противорhчилъ моему намhренію оставить суддейскій стулъ и hхать 
на войну, да еще меня похвалилъ за то. Не ожидалъ я никогда отъ 
васъ подобнаго малодушія. У меня есть одинъ братъ и наслhдникь 
всего моего имhнія, въ знатномъ чинh, и на такой дорогh, что почти 
сидя дома или веселясь въ столицh, могъ получить многіе почести; 
но и ему, и мнh стыдно показалось сидhть спокойно посредh войны; 
почему онъ поhхалъ въ армію и теперь себя пресчастливымъ почита-
етъ, что посланъ къ важному посту впередъ, поближе къ непріятелю, 
подъ команду графа Суворова-Рымникскаго. Въ одномъ письмh пи-
сали вы Осипу Степановичу3), что вы любите козацтво и жалhете 
объ немъ. Знаете-ли вы, отчего оной духъ геройства въ Малороссіи 
исчезъ? – Отъ того, что уже отъ нhкотораго времени мhсто козатства 

1) Сборникъ И. Р. И. Общ. XXVI, с. 211.
2) Там само, с. 217.
3) Себто Судієнкові.
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заняло школярство; вмhсто Палія Белоцерковскаго, Христы Сенчан-
скаго, Лавра Остапскаго и другихъ имъ подобныхъ, заняты стали 
фирчиками и штатиками, которые сперва позакидавъ выліоты, а по-
томъ въ нhмецкое перебрались платье и сдhлались прямо такими, 
какъ покойный старый Степанъ Афендикъ1) говаривалъ: въ полh не 
жолнhръ, и дома не господарь. Не вhдаю прямо, имhетъ-ли дhтина 
ваша склонность къ военной службh, но ежели онъ ее имhетъ то 
неужели вы его не отпустите? Онъ къ ней въ кадетскомъ корпусh 
воспитанъ. Безъ вашего заказу давно бы онъ былъ маіоромъ и кре-
стоносцемъ; ассесоромъ всегда успhть быть можно, а честь воин-
скую не такъ легко получать. Да дай Богъ впредъ не такъ часто, ибо 
война право наскучила. Извините мою искренность и поставте ее 
на счетъ дружбы, которою я къ вамъ исполненъ. Пребываю съ ис-
тиннымъ почтеніемъ, государь мой, вашимъ вhрнымъ и покорнымъ 
слугою Г.А.Безбородко”2).

До речі, спадкоємець князя Олександра Безбородька, його брат 
граф Ілля, помер 1816 р., тому й легко пояснити появу копії „Исторіи 
Русовъ” із 1818 р. колись у бібліотеці тов. „Просвіта”, а тепер у 
бібліотеці Наук. Т-ва ім. Шевченка у Львові. Жінка Іллі Анна була 
донька Івана Ширая, а копії, яку зробив губернський маршал Степан 
Ширай, завдячує головно „Исторія Русовъ” свій розголос. Блискуча 
кар’єра Олександра Безбородька унеможливила видання „Исторіи 
Русовъ”; вона й стала причиною того, чому „Исторія Русовъ” почала 
поширюватись щойно в десятих роках XIX ст.

Для російських державних цілей зладив Олександер Безбородь-
ко пару історичних записок. В одній з них п. з. „Картина или краткое 
извhстіе о Россійскихъ съ Татарами войнахъ и дhлахь, начавшихся 
въ половинh десятаго вhка и почти безпрерывно чрезъ восемьсотъ 
лhтъ продолжающихся” з 1776 р. вказував автор на її початку на по-
требу знання історії своєї держави та своїх сусідів. Щоб призбира-
ти матеріял до названої записки, Безбородько, „по бытности (своїй) 
во время войны въ Крыму и другихъ окружныхъ того мhстахъ”, 

1) Степан Семенович Афендик, син еміґранта з Молдавії, зразу 
бориспільський сотник, а потім наказний переяславський полковник.

2) Л(азаревскій) А. „Отъ чего духъ геройства въ Малороссіи исчезъ” 
(Кіевская Старина, т. V, cc. 893–894).
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„не оставилъ читать разныхъ объ оной націй писателей, особливо 
исторію о бывшихъ у Россіи съ Татарами войнахъ, почти безпре-
станно продолжающихся чрезъ 800 лhтъ начиная отъ половины де-
сятаго вhка и по сіе время”1). А друга записка п. з. „Сокращенныя 
историческія извhстія о Молдавіи, выбранныя изъ лhтописцевъ раз-
личныхъ” цікава для цієї теми дворазовим ужиттям назви „руснак”, 
а саме: „Узнавъ отъ Руснаковъ”2) і „Нhкто, по имени Петреченко, 
изъ Руснака сдhлавшися Молдавцомъ”3). Назва „русняк” у значінні 
українця приходить і в „Исторіи Русовъ”, напр., що українців на-
звали „Русами или Русняками по волосамъ” (с. 2), або що „часть 
Славянской земли, отъ рhки Дуная до рhки Двины и отъ Чернаго 
моря до рhкъ Стыра, Случи, Березины и Донца, и Сhви лежащая, 
получила названіе Русь, а народъ, на ней живущій, названъ Русами 
и Русняками вообще” (с. 3), або „одъ якихъ Русняки слушно насъ 
оборонили” (с. 10).

Назву „руснаки” зустрічаємо в приписаному Григорієві Граб’янці 
літописі: „Той вознесъ нинh смиреннихъ Руснаковъ”4), а в передмові 
до літопису маємо також русів у вислові „даби въ земляхъ Русскихъ 
не были зъ Руссовъ воеводи”5). Із названого тут літопису користав 
автор „Исторіи Русовъ” без усякого сумніву. Пару разів ужив назви 
„руси” в універсалі Богдана Хмельницького в своєму історичному 
творі з 1765 р. Петро Симоновський6), що від 1767 р. служив у ге-
неральному суді разом із Олександром Безбородьком. Останній 
написав у своєму продовженні з Рубанової книжечки ось що: „Въ 
Сентябрh Малороссійскій Генералный Судъ воспріялъ новый об-
разъ; вмhсто засhдавшихъ, съ Генералными судьями выбираемыхъ 
погодно отъ Земства депутатовъ, учреждены непремhнные Чле-
ны, кромh первенствующихъ въ семъ мhстh Генералныхъ Судей, и 

1) Сборникъ И. Р. И. Общ. XXVI, с. 339.
2) Там само, с. 387.
3) Там само, с. 391.
4) Дhйствія презhльной и отъ начала Поляковъ крвавшой небывалой 

брани Богдана Хмельницкого, гетмана запорожского, съ Поляки... Київ, 1854, 
с. 48.

5) Там само, с. II.
6) Краткое описаніе о козацкомъ малороссійскомъ народh и о военныхъ 

его дhлахъ. Москва, 1847, cc. 14–15.
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определены въ то число Надворные Совhтники: Григорій Фридрике-
вичь, Александръ Башиловъ и Бунчуковые товарищи, Земскій Судья 
Сергій Дергунъ, Александръ Безбородко, и Петръ Симоновскій” (cc. 
234–235). Спільна служба Безбородька й Симоновського дозволяє 
припускати, що Безбородько знав про зацікавлення свого товариша 
рідною історією.

А втім за популярністю назви „рус” у 70 і 80 рр. XVIII стол. 
промовляє й „Польскій Лhтописецъ съ 964 по 1764 годъ, или хро-
нологическое изображеніе произшествій Королевства Польскаго 
съ включеніемъ какъ Россійской, такъ и другихъ сопредhльныхъ 
Польшh Державъ, краткой Исторіи” в перекладі капітана Івана 
Одінцова з французької мови. Я мав у руках примірник цього 
літопису видання 1782 р. з Бібліотеки Красінських у Варшаві. Тут 
маємо декілька прикладів на назву „рус”:

Про Болеслава І сказано, що він „велъ войну съ Нhмцами, Бо-
гемцами, Руссами и Прусаками” (с. 6).

Про Болеслава II читаємо, що „во всhхъ войнахъ, который онъ 
велъ съ Руссами, Венгерцами, Богемцами, Прусаками и Померанца-
ми, былъ побhдителемъ” (с. 14).

Під 1205 р. оповідається, що „по смерти Владислава и воеводы 
Николая въ семъ году Лешекъ признанъ былъ Княземъ Краковскимъ, 
и учинились несогласія съ Руссами”, а під 1212 р. занотована „до-
стопамятная побhда надъ Руссами” (с. 30).

У передмові перекладача відмічено, що „какъ Французскій 
сочинитель кончилъ Лhтописецъ свой смертію Короля 
Августа II, то достопамятныя произшествія при владhніи Ав-
густа III, на одномъ Польскомъ языцh описанныя, переведены 
Господиномъ Надворнымъ Совhтникомъ Васильемъ Григоро-
вичемъ Рубаномъ” (с. 8). Переклад Рубана надрукований на 
cc. 357–408 п. з. „Дополненіе къ Польскому Лhтопису, Изъ-
являющее Жизнь Августа III, Короля Польскаго учиненное на 
Польскомъ языкh Іоанномь Албертрандомь, Езуитомъ, слав-
нымъ Богословомъ и Историкомъ, которымъ и Лhтописець сей 
съ Французскаго на Польской переведенъ и напечатанъ у книго-
продавца Михаила Греля въ Варшавh, 1766 года, а съ Польскаго 
на Россійской языкъ переведено”.
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Перше видання „Польскаго Лhтописца” в перекладі Одінцова 
вийшло 1773 р.1).

Назви „руси” й „русняки” зустрічались також у польській сучасній 
історичній літературі. „Historia Polska” Владислава Лубєнського у 
віленському виданні з 1763 р. доставляє ось-яких прикладів:

Про Болеслава Хороброго сказано, що він „Ruśniaków rebelizu-
jących znowu po cztery razy zniósł, zbił, przywrócił do posłuszeństwa i 
przyłączył do Polski” (c. 12).

Обидві назви приходять в оповіданні про Болеслава III.: „Roku 
1135. przez zdradę Węgrzyna jednego Wiślica dobyta, od Ruśniaków 
zrabowana, i wiele Krwi Szlacheckiej rozlanej uchodzącej jako do Forte-
cy przed plądrującemi Polskę Russami” (c. 20).

Про Казіміра читаємо, що він мав „zabawy z Rusami” (c. 24), про 
Лєшка Білого, що він вислав військо „przeciw Litwie i Ruśniakom 
grasującym w granicach Polskich” (c. 27), під 1265 р., що „Ruśniacy 
znowu naszli Sandomierskie Województwo” (с. 33), а Витовд прилучив 
Смоленське князівство до Литви, „odebrawszy Smoleńsk Ruśniakom” 
(c. 50).

Лубєнський міг сердити автора „Исторіи Русовъ” і вживанням 
назви Україна, напр., „w Ukrainę poszli” (c. 89), „wpadli w Ukraine” 
(с. 91) i т. д.

Звичайно вживали польські письменники назви „Україна” для 
трьох воєвідств: Браславського, Київського й Чернігівського, як ось 
єзуїт Казімір Алойзій Головка в своєму підручнику „Domowe wiado-
mości о Koronie Polskiey” (цитую віленське видання з 1771 p.) писав, 
що „R 1667 zа Jana Kazimierza ustąpiona Carowi cała Ukraina za Dnie-
prem, Siewierz, Czernichów na zawsze, i przed Dnieprem Kijów na lat 
dwie” (c. 11).

Назви Україна вживали й західньоевропейські історики, що 
писали про Польщу й Україну, німецькі, французькі тощо, напр., 
Антон Фрідріх Бюшінґ, „Erdbeschreibung oder Universal-Geogra-
phie” якого, єдина в своєму часі праця з уваги на повноту вісток і їх 
наукове оброблення, діждалась перекладу сливе на всі европейські 
мови, між ними й на російську в Петербурзі в рр. 1770–1778. Там 
само вийшов 1763 р. переклад його підручника п. з. „Руководство къ 

1) Estreicher  K.  Bibliografi a Polska, т. XXIII. Краків, 1910, с. 256.
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познанію географическаго и политическаго состоянія европейскихъ 
государствъ и республикъ”. Російські переклади не доступні для 
мене. Маю в руках тільки німецьке видання. Говорячи про київське 
воєвідство в томику, присвяченому Польщі й Литві, автор зазначив, 
що в Андрусові 1667 р. „відступила Річпосполита шматок України, 
що лежить за Дніпром, з його мешканцями козакам на вічність”1). 
Про Браславське воєвідство сказано тут, що це „частина так званої 
польської України”2). В присвяченому европейській Росії третьо-
му томику в розділі про генерал-губернію Малу Росію говорить 
Бюшінґ за Ґерардом Фрідріхом Міллером про козаків, зокрема про 
українських, де й стверджує, що „край цих козаків звичайно назива-
ють Україною”3). Якщо й у своєму „Руководствh” вжив Бюшінґ назви 
„Україна”, проти нього могла звертатись філіпіка автора передмови 
до „Исторіи Русовъ”, або автора якогось іншого підручника, вжива-
ного по школах, а в кожному разі й проти Рубанового літопису, хоч 
немає про нього звістки, що вживавсь у школі, й хоч він став – згідно 
з власними словами Безбородька – „руководствомъ” для „Исторіи 
Русовъ”4).

1) A.F.Büschings grosse Erdbeschreibung, V, Troppau. 1785, с. 175.
2) Там само, с. 171.
3) A.F.Büschings grosse Erdbeschreibung, V, Troppau. 1785, с. 423. 

В.Іконніков (Опытъ русской исторіографіи. II, c. 1638) з приводу слів пе-
редмови до „Історіи Русовъ” „въ одной учебной иcтopійкh” додає до цього 
„конечно польской”. На мою думку, сенс передмови, навпаки, вказує, на 
підручничок у російській мові.

4) Праця „Псевдо-Кониський і псевдо-Полетика” закінчена влітку 
1933 р. 1937 р. появилась у „Записках НТШ”. т. CLIV праця проф. Андрія 
Яковлева „До питання про автора „Історії Русів” – з доказами авторства 
Олександра Безбородька.




