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Звмчаtна ехеа. "руссноі" історіf іі сnрава раціоиапьноrо умаду Jсторії 

Східнього Словннства. 

Постаuена оргаиїзацвйнвм з'ізАои росиАських Фі.Іьо..ьоrіа сnрава 

рап.іовuьного ук.І&АУ історії Со~овt~нства в зцумаuіі С.ІОВJІнськ.ій Евци

Н.Іьопе..t.іУ 1) дає ииІІі н&ГОАJ порушити сnраву схеми історіІ СхіАньоrо С..о

вt~вства. .Я не раз порушував уже справу вераціонuьвостей в зввчаівіІ 

схемі •русскоі' ісrорії 1), теnер хотів би обговорити ее пвтанве тро хв 

поввіІше. 

Звичайно првйнята схема русекої історії всїм звіспа. Вона почв

вается з переж.-історії СхЦвьоІ Европи, зви'Jаіtuо про не-с.~авt~вську ко.Іьо

вІзацію, потім іде мово. про рози.Ісивє С.tовян, про СФОрмовавuє КвІвськоІ 

.~оержавв; історі11 \1 .І.ОВО.І.НТЬСR .1.0 АругоУ по.tоввнв ХІІ в., nотім оерехоJ)Іть 
АО в. кн. Во.ао.І.ІІІВрськоrо, ві.І. нього- в XIV віцї, .10 кн. Московського, 
С.ІЇАІІТЬ ся історія Московської АЄржавв, nотім lмnepir, а з історії україв

сько-руськвх і бі.tоруськвх зеве.tь, що .ІИШІUІІ С.ІІ по 38. rраввц.ІІми Москов

сько! АЄра&ВJІ, ІJ&сои беруться АЄJІКі важвійmі епізоАв (.11к .1,ерж.ава Дакв.1а, 

сФОриовавнє в. кн. JІитовськоrо і ynl.ll з По.1ьщею, церковна увІа, війни 

Хме.tьвнцького), часом ве берутьСJІ зовсІм, а в кож.r..іи разІ з nрв.rучеввєи. 

АО Російсько! Аержавв, сІ зеІUІ перестають бути ореАметон сеІ· історіІ. 

Схема ся стара, вона має св.іІ ПО'Jаток в kторіоr'ра•ічвій схемі иоСков
сьІІtП кивжни ків, і в основі ії жсжвть Це11 (енеuьо(ічна- (свеuьоІ"іа 

І) Пвсuо :J ваrо,.;в ІUІІВа иоаuськоІ ilm'pil, вмроб.Іевоrо ictop•••OJD пЦс:еа

ціЄJО~tца. 

2) Вар. 11 З&Dвс:вu: Bapoaoro t1180рІІСТІІа ІвеJІІІ Шеачев•& r. XUI, XXX: VII і ХХХІХ:, 
біСІ.оІоrраФіІІ, nа.Іакв орацІо Ма.~ІІІ&ова, Оrорожева, 3U"ОСІІІІІа, RІцввірсвоrо·SJАІвова {аа

вважу, ЩО 3 IIOfJ: 3&ІітоІІ. АО ІІІІИГ\11 ,І;. МІІ.ІІІІВОва, ОчерJС:И ОО •сторіІІ руц:коІ IIJA'J1plf, :tpo• 

6вв JЖІІТОІІ DJI04'. Фн.оеВІІ<n. в вnІІ рецевавІ арацІ ,1;. Мв.Іюаов-, в час. <rHGІJDe Врев••, аО• 
UBitJIOЧICЬ В& BIIJ: ІІІ ПОПСJІТЄ СВОІ.І r&,10111 30ВС}І орОТВІВВІ: tiiB1 1111:1111 DO,I;.IIt( .. &J:i буJВ 

моІ а&~~іnв). Так111е в арнrотов&віІІ ,.;о .І;PJІtJ •ОчеркJ веторім JІІрІІІвсtсаrо варо.u •• 
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М, ГРJWЕВСКІЙ. 

иосковсько'і .І,инастнІ. З початком наумовоr історіоr'раФіl в Росії, сю схему 

ІІUJОЖЄНО 8 ОСІСОВУ історіІ •РоссіfСКОГО ГОСу.І.арСТВ8ІІ. ПотіМ, KOJR ГQJOBII& 

вага перенесена бу.rа на історію народа, С)'Спі.rьности, КуJІьтури, й •русснаи 

исторія~:~ cтun зб.rижати ск АО того, щоб стати історією ве.rвкорз:ськоrо 

ш~оро.1.а й йоrо ку.rьтурвоrn JІRТИ, ЗІUСржа.ю ту ж cxeaty в fi rо.rоввих 

моментах, ті.Jьнн ста.аи ві.І..r1тати сІJізодн щn да.r~ то бі.rьwе. Ту ж схему, в 

простїішій Формі nрийно.rа наука австорії русского правав, ск.rцаючи ся з 

трох ві..u1.rів- права КвІвськоІ держо.ви, иосковськоrо й імверського. 

Чере.1 таку тро.Аицийність, через таке .І.овге уживапне, до сеІ схеми 

ІІриввк.rи й П uевиrоАи, нераціона.rьности не вражають прикро, хоч вона 

nовно. то.кпх нераnіова.аьиостей, і то .&Уже ве..вкиJІ:. Я вкажу .а.еякі, 11е ма

ючи npeтcuci'i внчис.rити 'іх всУ. 

Пере.1.0 всІ• А,УЖе вераQ.іона.rьпе СІІО.Іучуваиие староІ історіІ пОJу

диевих ІJ.Іенен, КнІвсько'і держа11в,. з ІІ суспі.Іьио-nо.rІтичнии ук.1адоu, ІІра

вом і ку.1ьтурою, з Вшо.І.нмвро-•Іосковським КІІнзІвством XIII-XIV вв., 
таи наче ее останнє бу.1о loro nро.І.овжеввєм. Се можна бу.1о московським 
кнвжuвкак,-.І..ІЯ ІІВХ АОсІть бу.rо r'енеа.аьоr'ічвого прееиства, a.re сучаева 
наука шукає r'еветичиоt звизи і не має nрава звязувата •кнtвськвІ nepio_... з 
«ВОJОАВ•врськвм періодом», ни lx неві,І,пові.дво називають, ни сТ&АВІ того 

самого поJІтичиого й Н)'.Іьтуриоrо процеса. Ми зноємо, що Квівська .-;ер· 

жо.ва, право, ку.rьтура бу.rи утвором о.циоІ варОА.ИОСТІІ, украІuсько-руськоr 

во.Іо,І,имвро-москокька- ,~;руrої, ве.rвкорусько'і 1). Сю ріжвицю :котІ.І& бу.Іа 
затерти Поr'о.Аіиска теориІІ, насепвmи По.І.вІпрове Х-ХІІ вв. Ве.~вкоро

сами І козовши Ім потім, в XIII-XIV вв., ві.Іси ввеміГрувати, ІL.Іе я 

сумиІваю си, що r.то небу.Аь схоче тепер боронити стару історІчву схему 

сею р1sвковною, всІми майже по.Іиmеиою теорією. КиІвськаі період nc~ 

рейшов ве у ІЮ.Іо.цnвро-иосковськиі, а в ГІUвцько-во.ІвнсьКІй ХІІІ в., 

потім .ІИТОВСІ.Ко-nо.Іьський XIV-.XVI в. ВОJОАІмвро-московська держава 

не бу.І& аІІ'І спцкоєnицею, авt ваступвІЩею Киtвськоі, вона B8pOC.J& ва 
своїм корени, і ві.І.восвии ..цо не'І КвІвської можна б скорше Dриріввятв вор • 
.1.0 ВЇ.І,.ИОСИВ РІМСЬКОЇ АЄрJИ&ВВ ЖО ІІ (ІUЬСЬИІХ провівцвй, & не ІІреЄІІСТRО 
.І.ВО.І періо.І.ів в nОJІТR~піи і ку.1ьтурніи жrno ФравціІ. Киfвське правв

те.r~ство nepЄЩRJO В ВЄ.ІRКОрfСЬКЇ ЗМІ.ІJ ФОрО tуСпі.ІЬВО-ПО.ІІТІІЧВОГО 
устрою, право, "ІУ.Іьтуру, ввроб.1еві всторвчиви жвтєи 1-tиїва, a.re ва с11 nі.д
ставі ще не можна вк.rюч&ти Кп~вськоі Аержави в історію ве.ппюруськоІ 

І) С11 C1olliJ;OBiCTJ, DO'IBBU ІІОТJІОІ.И оро:ІО.І;ІТИ 1!1 1!11111• ДОСІТJ, fiCBO Baup. IІUOUII;NI 

СІ0 ~·1 f&"А'І"ІІІ ІР1ССІІО[ ІІСТОрЇІІ СІо J,peBdiDІ.U. ІреаеІf1оа, 18А&ІІОЇ BCI0108CJ,111111 

ІР1)ІІІ.Оа DОІІМа CUIIOOC ... iтf (М.ое.uа, 1898), А. СтороІІUІn.; 11111 :а ІІІТІІСІІ.ОІІ пі.І,иосn.., ЩО 
•Р1е .. ABI.DpaiiOioU. і Р1111о DЇІІ.ВЇ'ІІІQ.С1:і,ц:1: ,ра 8ІЦІСІа •iudвJri uаща; історію 1"1: 'I'IOpqlo 
ІІео,І.&&І.оаа ,1.8( ос.ІО:•і 'l&en PJUКOi ІІ&рGАІОС'І'U • .11пше саuата- Аві UpoAвoen, о6а QU• 

BJ"""I б ... ІІІІJU.П.. a••aan:• 3 "'РіЄІО •ЦІІІІСТ .. Р1«ВОІІ В8рО.ІІоеп•. 



ЗВИЧАЙІІА СІЕІІЛ «РУССКОЇ• icrorїi С~і,І,ІІЬОГО СJ.ОВВНСТВА. 

иаро,І,ности. Етво(раФічва і історвчиа б.1взькіеть нароАности украІuсько

руськоІ JJ.O ВЄJІкоруськоІ не повнІша СJужатв прич•ною .1.0 їх оеремішувань
вокн ЖВJН СВОЇU ЖІ.ТЄН DO ЗВ СВОЇІІИ історИЧURІІ.Н СТRЧВОСТJІІІІ j С'І'рЇЧ&ІІВ. 

Твu часок, ШlСJі.І.КОІІ прншнвавкя КиІвськоІ Аержавв на початок ,І.ер

жавного й ку.1ьтурuого житп ве..вкор)·ського варо.r.а що бачимо? Історія 

&e.IRKOJ)YCЬKOI ІІ&рО,І,UОСТR ЗЇСТUЄ'ГЬ СІІ uacnвo без ПОЧ&ТКу. Історія СФОрМО

ванІІJІ ве.~вкор}·ськоt иародuосТR АОСІ зістаєть ся не виясuепою, череа те 

що П історію ІІочвно.ють С.ІІ~ити ві.І. сере.Іини ХІІ н. 1), і за tсвІвським по

чатком сей свійськиІ початок зовсІм пенсво uре,1,стаuяєть сн JЮ.І.нм, що 

ВЧИ.ІR СЯ ар)'ССКОІ історіІ•. Не СJІЇ,ІВТЬ СВ ,І,ОК.18,1,ВО за nроцесом рецеuціІ і 

ІІ~.І.RФЇК&Ціt на ВЄ.ІВКОр}'СЬКЇІІ (руНТІ КНІВСЬКRІ C}'CDi.ІЬHO-DOJITR'IHRJ: Ф0р11 1 
права, крьтуриj в таких ФОрмах, які J:ІІUR вони в Квіві, ІІа )'краtвr, Іх 

по просту вкJючають в інвентар ве.Інкорус~окого нарQ"І.а, •Русскаго госу

.І.Ірства-. Фікціи •Київського nepiOA8.Jt не р,ає uожноств віАuові.а.но пре.І.

ставвти історіІ ВЄJнкоруськоІ uароАноств. 

Тону, що аниrвrький період11 при.Іучаеть си .а.о .І.ержавІІОІ І ку.ІьтурвоІ 

історіі ве.Іикоруського варо.а,а, зістаеть ся без nоІІо.тну J1 історія украtнсько
руськоІ ІІ&рО,І,ІІОСТВ. Пі.І.tрИN)'ЄТЬ СЯ старе DpC.I.CТ8BJCRBЄ 1 ЩО історіІІ УкраіUИ 1 
«ІІІ&JОР)'Сского нароАа•, uо<Jвпаеть сп .а.оnерва а XIV-XV віком, а що пере.І. 
тин-тоісторін •общерусская~~. Ся знов •общерусска11 исторіив сьві.І.оио 

і ІІЄСЬВЇАОМО 118 КОЖ,І,ЇІt КрОцJ ПЇ,І,ІІІЇRІОЄТЬ СЯ DОВRТЄІІ істuріІ АЄрЖ&ВRОі і 

куJьтурно~ ве.ІJІкоруського ІІарода, і в резу .. ьтатІ укро.Juсько-руська на

ро,І,ність BBJ.OARTЬ па арену історіІ в XIV-XVI вв. ян б1 щось 11ове, мов 
бв і1 nepeA тнм там не бу.:rо, або во11а на історвчвого жити не ма.rа. 

Зрештою історія JКраїисько-р)'Ської варо.а.s:оств зістаєтся 11е ті.Іьки 

без nоІІо.тку, а і в вн.а.І якихось каВ&Jків, disjecta membra, ве nовлзаввх 
МіЖ СОбОЮ ор(&аіЧВО, разАі.ІеВИJ: DроГ&.ІИН&МВ. 0АНВОКВЙ ІІОМЄВТ1 ЩО ВИ

ріІИПRЄТЬ ся І ноже .Івmвтв ся ясно в uамятп- ее козаІІива XVII в., a.:re 
.&уже сумвtваю ся, щоб хтось, хто ВЧDВ си «русскої історіІ' по звичайній 

схемі, nотрапив звнз&1'И Ії в своІІІ npeAcтaueuuю з равійmвнв і пізвІйшнмв 

сrадwями історіІ украІнськоІ uароАиости, ивсJив би сю історвю в і1 ор(а

ІІічніі ціJОСТІІ. 

Ще rірше вn:о,І.вть ва сїй схсиі нароАпість біJОРJ'Ська-вопа про

па.r.о.є зонсІн за історією ,І,ержави Київскоі, Во.:rо.а.вмвро-косновськоr, бава

віть і за в. кп . .ІІв:товськвн. Тин часом хоч вона ne виступає в історіІ 

ні.,І,с в1разпо як еJємеuт твор'Іий, а.1е р0.1.11 П не мuоважпа- вкажу хоч 

би но. значіUІtЄ П в СФОрмоваІшю ве.аикоруської ІІаро.t.нОСТІІ, або в історіі 

І) Гарві ІІІІ'Іатки, зроб.аеві нор. кввІМкnю Корс&ІІІІВІІ «МерІІ н Росrовсвое квІІно.еніеD, 

е .:!у .ІІІ UІІТЇІІ рmВІІІІtНЇ JCDЇWIIO, 



11, ГРУШЕВСКІЙ, 

В, КН. JІи;ТОВСЬКОГО1 АЄ nepeAO ВСЇІІ і1 1 З ПОміЖ С.ІОВJІВСЬКОЇ .ІЮААВОСТR ее! 

,;ержави, нuежа.аа ку.аьтурва рои супроти ,І.а.аеко иизше розввнених JІ

товськвх ПJЄМЄR. 

Заве.tенuєм .1.0 срусскоІ іСТ{)ріІ» в. кв. Литовського хотіJ:в поправити 

односторонність і неповноту тра,~.иційноІ і! схеми. В історіІ, з,1.аеть ся, 

ІІерmві ею rа.І.ку з натиском nіАнІс У стря.rов, а И.rовп.йскіі, Беетужеа"Ь

Рюмвн'Ь і НІІ. пробува.rи ввКJаАатн парuє.Іьво історію о:Руtв зaruuиol•, себто 

в. кн. Литовського, й •Руси восточной•, себто МосковськоІ Аержавк. В 

uауцї історіІ права nотребу вк.ІюЧЄІІнn в. иu. ·литовського прола.r·ує mко.1а 
проФ. В.Іа.tимірскоrо-БуАІUІова, хоч не А&.Іа ще анІ заrа.1ьuого курса австо

рік русского правав, де бу.Іо б вк.Іючеuе в. КІІ. Литовське, авІ осібпоrо 

курса права сього оставнього. 

Се ІІОnравка, ue вона сама потрібує ріжних поправок. В. кн. JІвтоаf-ьке 
бу.Іе ТЇ.ІОlІ JУЖЄ ГЄ'rеро(еННИІІ 1 не ОАИОСТ&ЙВRІІ. В HOBilimii науцІ .ІеГКОВ&
ЖВТЬ ся, навіть зовсїм і(норуєть ся значіннє .Івтовської стихіІ. С.ІІ,І.женнє 

орееметва права староруського з праион в. КІІ. JІнтовського, зuачіввя. 

СJОВІІІІськоrо е.Jємента в 11роцесІ творе11ня й розвою в. кн ... ~итовського uрв
ве.Іо сучnснвх доС.ІіАників внутріwш.ого )'строю сеУ Аержавв ло крайности, 

ЩО ВОНИ ЗЕІВСУИ Ї(иорують Є.ІЄНЄRТ .ІВТОВСЬКИЙ- НВВЇТЬ ІІЄ СТ11В.ІЯТЬ DИT&R

DR upo ЙОГО ВПJИВВ1 J:ОЧ безперечаО МИ МУСИМО 'ІRСJ:ВТВ CJI З 'f&КИІІІ ВП.ІИ

ВВ.'ІІR в 11раві й устрою в. ЮІ. JІвтовського (от хочби-вкажу .rвme exemp
li grаtіа-івститут •коіі:uиоцrвв). Потім, JІmаючв .Іитовсьмві,-саu с.rо

вивськвІ е.rємент в. ки. JІатовського ве щностаіиві: маємо тут дві нароА

ностІ- украlвсько-р~·ську І бі.Іоруську. Українсько-руські ЗЄІІ.Іі, з ввІм

кои Побужа й Пвньщинв, бу.1в АОсвть механічно зв.11зані з в. кв. Jlитов

ськпм, СТОЯ.ІВ ОСТОрОНЬ J ВЇМ 1 ЖR.ІВ СВОІМ ИіСЦЄВИН ЖНТЄ8І, і З JІюб.ІИНСЬКОЮ 

унїею переІш.Ів безоосере,що в CKJBA По.1ьщі. Противно, бі.rоруські зем.ІУ 

АJЖе ТіСНО бу.ІВ 3ВІ!З8UЇ З В. КН. JІИТОВСЬКІUІ. 1 HUB UIL ІІЬОГО ВЄ.ІRЧеЗИВЙ 

вu.Івв- в сусuіJьно-оо.ІУтвчнім ук.1ад.ї, ораві й ку.rьтурі (11к з .1.ругого боку 

сані nідпuв .в;уже си.ІЬКОІІУ вn.rвву сусоі.Іьuо-лоJІтв•шоrо і ку.rьтурного 

nроцес.)· в. КІІ. Литовського), й зістuІ си в СК.Іад.І його до кіицп. Такни 

чиuон історія. в. КІІ. Лпrовського ,І,&.Іеко тїснїйmе звІІзаІІа з історією бі.rо

руської вароАІюств, uїж украІнсько-р)'СЬкоІ, що чвма.rо niAnua вп.rвву його 
історіІ, а.rсАJЖЄ небоrато 1111.1:1. па оього вп.rиву (ті.Іьио nocepcA.ІJO-o скі.Іько 
бі.Іоруська uароАІІість nсредавuа право й ку.Іьтуру, васаж.в;ені Київською 

державою, ue так само nосере.а;но, через nо.ІІтвку .rотовського правитс.Іь

ства, укрвІвсько-руська породоість ІІрвйма..а во о.а;но, що іш.1о ві.а; бі.Іо

РJСЬRОІ- нІІр. бі.Іоруські е.ІєІІеІІТИ актовоt иовв, приінятої .ІВТОІІським 

Пр&ВИТЄ.ІЬСТВОІІ). 

Отже ІК.Іюче вне історії в. кн. Литовського в «русску історіюв 11е аа-



ЗВВЧА.ЙН.1 СJ:ЕМ.1 «PYCCKO'i~t JcrOPП СХЇАНЬОГО CJOBJІBcrB.1. 

ступІІТь ора(матвчвого пре.І.став.аевu історіІ варо,І,ІЮеТЄІ увраtвсько-ру

еькоІ і біо~ор)·ськоr. ДІя історичного представ.rевня еуеоі.rьвого І ну.:~ьтур

вого ороцеса украУ.ІІсько-руськоІ вародноств ввстане зазначенвє пх кіІькох 

моментів з історіІ в. кв. JІвтовськоrо, що ма.п: .uи неІ безоосереАое зна

чіпає 1). Бі.1ьmе з неї увііm.1о б у історію бі.Іор:усьиоr вароJ.вости, а.1е в 

Ц'і.ІОСТИ вио~ючатв історію в. кн . .Литовського в арусену історію» нема прв
ЧRІІВ, ио.Ів ее має бути не •історія Россії», себто історіІІ всього тоrо, що 

ко.1в небу.с.ь J.ін.Іо с11 ва тервторіУ і1, і всїІ нароАностей і 11.1еиеи, що П за

.ІЮJ.Нюють (тан ~1 upofpaмy, ЗАаєть е11, тепер нІхто не ставить, ІО'І ставВТR 

также можна), а історів нароАностей руськІІ, або схіJ.во-иовІІнсьивх ') 
(уживаю часом сього терміну, аби обминути невепоети і бuамуцтва, які 

ввn.Іивають з веоАuакового уживавви С.Іова: •русскіі•). 

Взагuї історів Аержаввих ор(аu'ізо.ціі грає все ще за-боrато ро.Іі в 

преАстаuеипю q>усскоі історії•, чв історії СхіJ.вьоrо СJомнства. В теорії 

првзваєть ся ,цавво, що rо.Іовва вага. поввина бути перевесева з історіі Аер

жави ua історію ttapoA&, сусuіІьвоств. По.ІіТІМве, Аержавпе жвте, розу

•ієть сн, чинквк ва.жниіі, ue поруч нього істкують ввьmі чвнвнки-ековокіч
ввІ, куо~ьтурвиІ, що мають чаеоu •enьme, часом бі.1ьше зuачінuи віА по-

JІтвчиоrо, а.Іе в каждіи разі не uоввнні .Івmатв ся в тїнв по аа нвм. З ру

еьквІ ЧІ С:ІЇАВОСJОВІІВСЬКВХ D.ІеІІЄВ .І.ЄрЖ&ВІІ. найбіІьше З.В&ЧЇВUЄ IIIU&1 ІІаі

'ІісвІІmе анязана бу.1а з жвn:м наро.u. у нароАвоета ве.~ниоруеькоі (хоч і 

тут но аа межами ваціонuьвоІ, ВD.ІОАВИиро-мосиовськоІ .в;ержавв бачв•о 

такі сио~ьві вввща, як вічеве жвте вовгороАСько-псковсьие). Українсько

руська варо,І,ність риА сто.1Уть живе безь націонuьної ,І,ержаив, niJ. ВПJВ
вами ріжввІ Ае ржавнп орrавЇ3&ЦвІ- сі BDJBBR иа П наttіонuьне жвте 

nовинні бутІ ввзиа.чеві, ue uоJІтвчннІ Фактор схо,в;ІТь в П історії в сих без
Аержаввих СТОJУТ1ІХ ua піАРЯ.І.ИУ ро.~ю uonpв Факторu екоиомічнп, куо~ьтур
пиІ, націовuьннх. Те саме треба сказатв про аароАність біJоруську. ДJІІ 

сеІ оста.ивьоі веJикорусьиа ваціовuьва Асржаиа стає історвчини Фан

торо• uастиво тіJьки віА 1772 р. На історію Уираївв вона nочинає во.Іи
ВІ).ТВ СТО.U'ПІИ СКОрше, &.ІЄ Ті.ІЬКВ ОАНВИ Кр&ЄІІ. Те ВІЇМКОВЄ1 ВRК.ІЮ'ІІІЄ 

зuачіввє, яке вас історія ВЄ.ІІкоруської Аержавв в сучасній cxeui •рус-

1) В такіІІ,:усf стара. tll 1 •мкорас:тат.І історію •· 111 • .!мтовиаоrо в IV т. косі •Істо· 
piJ Украівм-Руск•, що обіІІІІІЄ ЧВСІ аіА ll(I.IODIIIII XIV 11. ~о 1569 р. 

2) 0АСІ 3 DІІ3ІІй.'ІВ11wІІІ CJ•atDII:І СІІСПКІІ.ТВКіІ- а ро.. 8.-6yAQOB СТU8ТЬ ЗІЦП.'ІЄІО 
ИІJІІD історіІ РJе<:ІІ.ОІ"О праеа історію apua •РJІХКОГО варо,І.І.•, не РосіІсr.коІ аер•а•м, 

току 8ІІІІ.ІЮ'І88 3 ВЄІ ІІІЦіовu•ві ІІр3В& ИЄ•РJС:Ь.ІІІІ ВІJКІЮІGСТеІ РосіІ, & В88.ЖІе івтеІ"ра.ІІ.· 
801"0 ЧІСТІІЮ 11puo рJСІ.КІІІ В8р(ІАВОСтеІі, 8Кі ве B:IOJ.JII.III В СІUІЦ РосіІсІ.КОІ АtрЖВ.ІМ. ТакиЙ 

пor"J. бач•ко і у ИІІ~ПІІІJ: АОС.І\;J.ІІ.Іків, :Іо\1 вів так СІІ.ІІО ае перево,І;,ІІТІ.СR ковсеквевтІІо у 

внz, нк і у сакаrо В.·6JА&воаа {.І;ІІ . .1101<.1 рецев3ію loro курса е ХХ.І..ІХ т. Запасо11 
в.то•.;Шевчевt~а,біб..е.,). 



6 11. ГР'J'ШЕВСИІЙ. 

СКОі• icropii, 11&1 ВОв& ВJILCТIJBO Н&.С.Іі,{КОІІ ПЇ.І)ІЇRИ DOHHTII ЇtтОріі пруСtКОГО 

uapo.ta» (в значінню руських, схі.І.нос.Іовявськвх) вароАвостеі nонАТЄІІ 

історіІ ие.uкорусьиоrо наро.(а. 

ВзщиІ в тім що звсть с.и •русскою історією. я бачу коибінацію, чв 

uаствво- конкуренцію кі.Іькох повить: історів Російської дер.ІКави (сФОр

мовавІІВ І роавою АЄРІВ&вооІ орrанїзаціУ і і1 теряторіі), історія РосіІ, себто 

того, що бу.rо ва ії територіІ, історіІІ •руських наро.(востеів, і нарешn:

історія вс..rикоруського варо.І.& (Іого .а.ержаввого і И)".Іьтуряого жити). 

Кож.1.с з еви: понать, в иоuсеквентнін перевеАенню, може б)'ТІ вповнІ 

ооравАІ1ВRІІ nре,1,метом наукового nре.астаuевtІН, uc ори такім комбіво
вавню ріжнах понвть, поввого пре.а.став.rення, консеквентного uереВЄАевпи 

не дістає анІ одно з пвх. Наіб.іJьmе ВХОАКТЬ в схему «русскоІ історіїе з 

понять історіІ РосііськоІ Аержави і ВЄJикоруськоrо ••npoA&. З роз"Іірпо 

невеJІКІІІИ перемінами й купюрами вона може бути перемінева ва ковсе~ 

квевтво t повно переве.&еву історію виикор!JСМ'оt.О народа. о:Честь и 11tсто• 
історії СеЇ &аІбі.ІЬ~ОІ З CJOBJUICЬIIRX Н&роАRОСТеі, O.Je ПОВ&~&ІІНЄ АО ll пер~ 
шинства і важноІ tсторвчвоі р0.1І ве ввк.аючає потреби то.когож повІюго і 

консеквентного преАстав.аевио історіІ ввьшвх сЩuо-СJовонсьКІІх uароА

востеІ-українсько-руськоІ й біJ.оруськоІ. ІсторіІ С:хідньоrо С.Іовиuства 

таки не заступить історіи ве.авкоруськоrо нарои, його державвого й куJ.ь

турuого житя, і uіокі мотиви не АВ.J.УТЬ права з'і(норуватв історію бі.Jо~ 

руськоІ, і ще меньше-укрnінсько-руської народиости, або заступати і:х по.

вврввавамв з них і nопрвшІванвІІв .1.0 історіІ веJвкоруськоrо ІІаро.t.а к.аао~ 

тиками, вк то практнкуєть св теnер. Зрештою ви ті.rа.ки о:русскІUІ всторія» 

6уАе І..ЦКро і коисеквентно зреФОр.ІІ.овава в історію ве.rвкоруськоrо во.роu, 

його Аержавпого І ну.rьтуриоrо жвт11, та1. історіІІ украІвсько-руськоІ і бі

.rоруськоі варо.-воств, я певuиІ, ВІЙАJТЬ самі собою на чергу і займуть ві.t~ 

uoвiAue місце побіч ве.~вноруськоІ. А.1е А.ІЯ сього uапереА треба ооороща

ти св з Фін.ціею, що ~~:русска історія•, пілмівювава ва ІШЖАім кроцІ веJв:

коруса.кою, то історія «обшсрусска». 

Такий поГJЯА СВАИТЬ іще АОСІТЬ твср.tо, :хоч на мій поr JЯА вів, о сr.іJьки 

11е стоІть ва уиуга:х ПОJ:'fтвкв, АВ.ІЯЄТЬ ся nрсжвтко.ІІ. староносковськоІ істо

ріо(раФічвоІ с:хемв- переаитком, Ае що nрв.rажевим 1.0 ІІовіІшвІ історіо
(ра•ічввж ввмог, ue в основі своІІІ таки uераціонuьивн. Історія вео~вкорусьм 
(такою стn.є ся QР}'Ссна історія• віА ХІІ-ХІІІ вв.) з украінсько-руським 

(каУвськпм) початком, прпшитим 10 ІІеі, ее ті.1ькв ка.ІІкувата, ІІеnрвроАнаком

бінаціл, а не nкась о:общер)·ссКІl&І історі11. Зрештою «общер}:сскоІ• історіІ А 

пе може бути, ак нена 11общерусско~• ••аро.І.•юств. Може б)'ТВ історія всІ:х 

«русских вароАностей•, ко .. }· о:хотn Іх T&l( вазвватв, або історіІІ Схо.t.НЬОІ'О 
С.аuвинство.. Воиа А ІІОвияна стати ІІа місце теперішньої о:р)·сско1 історії•. 



ЗВRЧЛЙИ.4 СХЕІІЛ «РJ'ССКОІІІ ЇСТОРfі СХіДНЬОГО СJОВ1ІВСТВЛ. 

В астаІІнх я не маю заміру ВВК.ІІLJ.&ТИ схему такоі нової конструкції 

історії Східнього СJовявства. Пятнадцять JЇТ я спеціа.Jьно працюю над 

історією украівсько-русько'і нароАности І ввроб.Іню іІ схему як у заrап.

uих курсах, так і саеціІUьнІІmнх працнх. По сіі схемі уК.Іадаю я свою 

історію УкраїІІв-Русв, і в такім же видІ предстаВІІІю собі історію -Руських• 

наро.а.востеі. Не бачу труАВостеІ, аби буІа аробІена подібним способом 

історія бі.rоруськоі наро,цноств, хоч би вона виоа.rа меuьше богато нІж істо

рік укра.Івсько-русьиа. Історія ве.ІJкорусьиоі вародности иаІже готова

треба тіІьки обробвти ії nочаток, замість пришитого АО неІ теоер квІвського 

початку, та вичпетити вЦ ріжвих епізодів з історні У а<ра~ви і Бі.1орусв

ее вже іі то.к маІжс зро61еве істориками ве.а:вкоруськоrо иаро_.у й су-

спіІьноств. 

НаІбіІьmе ро.ціон&ІЬІІе здаєть с11 мввї nредстаuеввє історіІ иож.І,ОЇ 

варо.а.вости з окрема, в П (енетичвіи преємстві від почаТків аж .а;о ниві. 

Се ВС ВИКІЮЧВЄ МОЖІИВОСТІ преАСТ&ВJеИRЯ СЇНХрОВ'іСТІЧRОГО, DOp.[riBO ак 

уКJt~,~,аются історіі всесьвітuі, в інтересах перег.ІЯАJ1 з пеА&(о(ічиввх, 

щоб тн CJ(838.TB, мотивів. 
Сс АетаІ.аі, І вона неве інтересують И&ІО. Го1овні првuципи: требаб 

усунути теперіmнїй ек.аєктнчввй характер ..-русскоі історіІ•, cmnaнuє АО 

куnи епізодів з історіІ ріжвих наро.tвостеі, ковсеквептоо оревести історію 

схЦво-СJовявськвх паро.tпостеі і ооставвтв історію .tсржавооrо жита ва 

вЦuоаідве місце з ипьmинв історичІПDІи ФІLкторанв. Думаю, що і првхв.Іь

ввкв пнІmвьоІ історвчпоІ схеми «русскої історіІ• признають, що воп& ве 

безАогаІІпа, і що в своіх спостережевиях а ввходвв віА прав.tивих і1 хиб. 

Чи сподобають ся Ім ті nрвІІ.іпв, акі а хотів би по1ожвтв в основу П рекон-

струкціt- ее вже Jиьша справа. 

м. •. г~. 
У .І•ІІові, 9 {22) ІХ. 190З. 
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