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Золоте намнсто з київської нахідки.

ЧАСТИНА ПЕРША

Доісторичне минуле нашого рідного краю. Насе
лення української землі в дослов’янські часи. Укра

їнські племена. їх розселення, побут і релігія.

Назва нашого § і. Наш край зветься Україна. Назва ця
краю. дуже давня. Слово „Україна“ на означення

простору, де живе наш народ, зустрічається вже в пам’ятках
XII віку, але в ті часи вживалася здебільшого книжна назва
„Русь“. Наш народ називає свій край Україною вже
в XVI—XVII століттях, як про це свідчать пісні та думи,
що дійшли до нас із того часу. Тепер ця назва закріплена
наукою й широким признанням і вживанням серед своїх
і серед чужих людей.

Земля, заселена тепер українським народом,
Обшир україн- простяглась широко від верхів’їв Попраду 

ської землі. и гри Тиси на заході, аж за карпатськими горами
в угорській долині, і до Дону й Дінця на сході; на пів
ночі від Прип’яті й верхньої Десни до Чорного моря й ду
найських гирл на півдні. Крім того великими колоніями 
живуть українці поза своїм краєм: на Кубані між Озів- 
ським та Чорним морем, над Волгою в Московщині, в се
редній Азії, в Сибірі, над Амуром, в Північній Америці — 
в Сполучених Штатах, в Канаді та в Південній Америці — 
в Бразилії та Парагваю. На своїй землі над Дніпром та Дні
стром з їх допливами живуть українці дуже давно, ще з тих 
часів, коли до нас дійшли перші про них звістки, цебто з IV 
віку по Різдві Христовім, а може й раніше. Але ще перед 
ними жили на нашій землі різні народи. Від деяких із них 
заховалися певні останки в землі — сліди їхнього побуту,
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як про це буде мова далі. Від інших залишилась сама тільки 
назва. Взагалі ж сліди людського існування на нашій землі 
Сліди людського сягають дуже далеко в глибину віків, і про 
життя в Україні ті часи, від яких не могло дійти жадних 

в доісторичні писаних пам’яток, бо не було й самого пись- 
часи- ма, вчить нас наука, що називається а р х е о 

л ог і я .  Вона досліджує пам’ятки т. зв. матеріяльної куль
тури, цебто предмети людського побуту, які заховалися до 
нашого часу — звичайно в землі або в печерах, чи навіть 
у воді, на дні річок та озер. Про ті ж часи, коли ще не було 
людського життя, вчить інша наука, що називається г е о 
лог і я ,  наука про минуле самої землі, про ті переміни, 
що відбувалися з земною корою (поверхнею), поки на 
землі не почалося людське життя. В Україні сліди люд
ського життя появляються в кінці т. зв. льодовикової доби,

цебто тоді, як величезні льодови
ки, що вкривали нашу землю в її 
північній частині, почали потрохи 
танути, уступати все далі й далі 
на північ. На тих просторах, що 
звільнялися з-під льоду й почали 
вкриватися рослинністю, з’явля
ється людина. Найстарші пам’ят
ки перебування людини на укра-

Кпмімнл сокира.

їнській землі досі знайдено в кіль
кох місцях: у Києві (на Кири
лівській вулиці), на Полтавщині 
(с. Гонці над річкою Удаєм), на 
Чернігівщині (с. Мізин над Дес
ною). Тут під землею, при випад
кових розкопах знайшли кістки 
різних звірів (гієни, печерного 
ведмедя, лева, мамута та ін.), з ви
разними ознаками людської руки: 

кістки обпалені, розбиті (для добування мозку), а деякі при
крашені немудрим візерунком, накарбованим для окраси; так, 
напр., у Києві знайшли мамутові ікли, на яких накарбовано ма

Камінна баба з українських 
степів.
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люнок риби, якоїсь птиці тощо. Тут же знаходили вугілля, ка
м’яний струмент, що з його допомогою поралася людина біля 
вбитих звірів: крем’яні ножі, молоти й голки. На Чернігівщині 
знайшли й маленькі фігурки з мамутової кости. Подібні па
м’ятки знайшли і в західній Україні, в Галичині й на Поділлі.

§ 2. Доба, до якої належать ці знахідки, зветь- 
Старокам’яний ся в археології с т а р о к а  м’я н и м  в і к о м  

(палеоліт, з грецької мови, що й означає „ста
рий камінь“ ). Людина, що жила в цю добу, стояла на дуже 
невисокому ступенҐсвого розвитку: жила в печерах або в гу
щавині дерев, одягалася в звірячі шкіри. Але вона не задоволь
нялася вже сирим м’ясом; вона вміла добувати вогню й пекти

Кремінні стрілки з Овруччиии.

Новокам’яний
вік.

на ньому собі страву. Орудувала кам’яним струментом або 
кістяним і обробляла його та навіть прикрашувала різним ві
зерунком; навіть робила з кости подобу людську або звірячу.

Минуло певно кілька тисяч років, поки при
рода на нашій землі стала лагідніша. Позни- 
кали великі звірі, такі як мамут, а людина 

навчилася краще виробляти собі зброю й струменти, полі
руючи й шліфуючи свої ножі, сокири, молотки, а головно 
навчилася робити собі посуд з глини. Настала нова доба - 
н о в о к а м’я н и й  вік (нео
літ — „новин камінь“), від 
якого до наших часів дійшло 
вже чимало різнорідних па
м'яток. Майже скрізь по на
шій землі знаходили й досі 
знаходять сліди перебування 
людини новокам’яного віку.
Особливо багато їх понад 
Дніпром (правий берег від 
Межигір’я вище Києва і до Ка
теринослава). Знаходять дуже 
багато глиняного посуду, ви
паленого на вогні й прикра
шеного візерунками П мере- Урна із смерічкоізим орнаментом.
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жанням: різні миски, глечики, тарілки та інше. Людина ново- 
кам’яного віку приручила деяких звірів і мала з них до
машню худобу, годуючись її молоком та м’ясом. І житло 
своє вона могла вже вибирати краще і вигідніше: викопу
вала землянки, а згодом навчилася ставити вже й хатки, 
подібні до справжньої хати. Привчалася й хазяйнувати біля 
землі, сіючи зерно й потім розтираючи його на кам’яних 
жорнах. Люди новокам’яного віку вже ховали своїх небіж:

чиків у могилах: часами закопу
вали в землкТ в кам’яних гробо
вищах, а часами палили трупи, 
а потім теж закопували, зси
павши попіл до глиняного гле
чика. Поруч небіжчика клали 
й найпотрібніші йому за життя 
речі: кам’яне знаряддя, а іноді 
й страву в горщику. Це свідчить, 
що в тогочасної людини вже ви
робилася віра в загробне життя. 
Трапляються могили, де кістяки 
покрашено в червоний колір. Це 

Бронзові нашийники. від того, що небіжчиків часом
посипали червоним порошком 

(охрою), який потім осідав на кістках, як згнивало тіло. 
Мабуть це робили на знак жалоби, бо червоний колір, як 
колір жалоби, зберігся в нашому народі в звичаю покривати 
домовину козаків червоною китайкою — „заслугою козаць
кою“, як співається в думах.

Людині важко було дійти до перших успіхів 
Бронзова та за- свого культурного життя, — навчитися ро-

Л13НЯ до оз. бити посуд, сіяти зерно і т. ін., потім уже 
було легше, тому й новокам’яний вік був коротший від 
старокам’яного. Помалу люди навчились уживати для своїх 
потреб металів, спочатку брон
зи, а потім заліза; через те 
археологія розрізняє бронзовий 
вік, а далі залізний, коли люди 
почали робити собі зброю, стру- 
менти і навіть окраси — спо
чатку з бронзи (стопу міді 
й цинку), а потім і з заліза. Май-' 
же одночасно з бронзою почали 
люди вживати й золота, пізніше 
срібла, але виключно для окрас.
Бронзи почали люди вживати 
в Европі приблизно за дві тисячі років до Різдва Христо
вого. До нас бронза почала приходити з південних країв 
над Чорним морем, звідки взагалі йшла до нас культура.

Знаряддя й зброя бронзової 
доби.
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Грецькі колонії § з. На наших землях люди ледве навчились 
над Чорним уживати металів, коли над Чорним морем, 

морем. на п івн ічн0М у  його побережжі, вже процві
тала досить висока культура. її приносили з собою греки, 
які ще з VIII віку перед Різдвом Христовим почали засно-

Бронзові мечі, знайдені в Галичині.

вувати свої осади (колонії) здовж чорноморського побе
режжя. В їх рідній стороні, в стародавній Елладі було тісно 
й неспокійно, не ставало землі для прожитку, не було спо-

Грецькі оселі на Ч орномор’ї  і степові племена в Україні 
500 р. до  Р. X.

кою через вічні свари та усобиці; через те греки рано по
чали шукати щастя-долі за морем і помалу вкрили своїми
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колоніями західні, а потім і північні береги Чорного моря: на 
Дністровому лимані постала колонія Тіра, на Дніпровому —

Ольвія, в Криму коло теперіш- 
• “*і нього Севастополя — Херсонес, 

г| I там же на півдні Феодосія

ших. Осідаючи на нових місцях, 
ШІІ і греки заводили сільське госпо- 
Р§Р І дарство, сіяли хліб, розводили 

ттШ садовину, особливо виноград, за
в’язували торговельні зносини 

і з сусідніми народами, які меш
кали в степу понад морем. Вони 

щі не поривали зв’язків із своїм 
рідним краєм і на нові місця 
приносили свою високу культу
ру. Від греків ми маємо перші 
писані звістки про племена, що 
жили на північ від них, у тепе

рішній Україні. Греки називали їх с к и т а м и .  Ближче до 
моря жили скити, яких грецькі письменники називають хлі-

Золота ваза (з Керченських 
розкопок), па якій зображено 

скитів.

Грецькії ваза (з Чортом.цщь 
кого кургану).

Грецька ваза з розкопів 
на Запоріжжі.
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Скити. боробами, далі в степу жили скити-пастухи, 
яких вони звуть царськими скитами. Греки 

вели з ними дуже жваву торгівлю, продаючи їм вино, оливу, 
матерії й окраси, посуд, зброю; деякі з цих речей, чудової 
грецької роботи — срібні та золоті речі, розмальовані ва
зи — знаходять до цього часу по могилах скитських царів

Скит путає верхового кони (з нікопольської вази).

Г еродот.

та вояків. Скити спродавали грекам хліб, шкіри, хутра, мед, 
віск, невільників. Грецький історик Геродот побував сам 

в Ольвії, бачив скитів і описав їхнє життя 
й побут. Він малює скитів завзятим войовни

чим народом, що йохавсь у війні, в скотарстві і в конях. 
Такими ж бачимо скитів і на тих вазах, що їх вимережили 
й розмалювали греки, а потім ті вази попали до могил скит
ських царів: на цих вазах бачимо сцени з скитського життя, 
вояцького й пастушого коло коней.

Окрім скитів греки називають ще й інші пле-
Кочові орди, мена, які кочували в українських степах. Деякі 

сармати й алани. •’ г „з них взяли гору над скитами так, що и саме
ім’я скитів зникло з історії, а замість них появилися інші 
кочовики, які майже нічого не залишили по собі, ніякої па
м’ятки крім назви. Ці кочовики належали до іранського 
племени (як і теперішні перси). Вони приходили із сходу 
з Азії, де їх тіснили інші орди, т. зв. тюркського або ту
рецького походження. Грецькі письменники називають окрім 
скитів і після них ще с а р м а т  і в (або савроматів) та 
а л а н і в. Звістки ці припадають на III та IV віки вже по 
Христовому Різдві. А ще раніш і грецькі й римські пись
менники подають звістки про с л о в’я н, які жили в тепе
рішній Галичині та на Волині.
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Скитська булава з прикрасою в виді оленя 
(з розкопів у Полтавщині).

Велике пересе- § 4. В IV столітті на південному сході Европи 
лення народів, почавсь великий рух народів, який роз- 

тягся на кілька століть, і цей рух називається в історії ве
ликим переселенням народів. Німецькі племена готів, що 
сиділи в II—III століттях по Р. Хр. н а д .Вислою, Одрою 
й Лабою, рушили на південь до Чорного моря. їхній рух 

відкрив широкі простори для розселення 
Рух готів. слов’янам, які рушили слідом за ними й за 

йняли середню Наддніпрянщину. Ці слов’янські племена, яких 
греки називали а н т а м и ,  й були напевне предками тепе
рішнього українського народу. Найбільшої сили набула 
готська держава за панування короля Германариха (350— 
375), який розпросторив межі своєї держави на широкому 
просторі від Дніпра до нижнього Дунаю. Але скоро при
йшов кінець тій готській державі: в кінці IV віку з Азії на

сунула тюркська орда гунів. Вона розгро- 
Гуни. мила готську державу на Дніпрі й посунула 

далі на захід, тягнучи за собою недобитків готів і деякі 
слов’янські племена. Гуни на короткий час заснували вели
ку державу в середній Європі, але ця держава швидко роз
сипалася по смерті її основника, гунського царя А т і л и 
(444—453). Тим часом по відході гунів та готів увільни
лись широкі простори теперішньої України і на них роз
сілися наші предки а нт и.

З часом про них з’являється все більше та 
Авари. більше звісток у грецьких письменників 

Візантії — через те, що анти стали сусідами греків на чор
номорському побережжі. В середині VI віку з Азії прийшла 
нова орда а в а р і в ,  або о б р і в ,  які наробили багато лиха 
нашим предкам. Але авари скоро пересунулися на захід 
і держава їх дуже швидко загинула під ударами могутнього 
короля франків Карла Великого. Пройшло століття ще, і на 
сході появилася орда х о з а р і в  (кінець VII віку). Але 
хозари не були такі дикі та хижі, як гуни або авари. 
Розселившися між Озівським та Каспійським морем, хо-
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зари на деякий час захистили собою із сходу українські 
племена і дали їм змогу спокійно розселитися й покласти 
початки державного життя. Трохи пізніше, в VIII—IX вв. 
хозари навіть підбили під свою владу деякі українські 
племена, але ця залежність наших предків від хозар не 
була важка, вони її швидко скинули, а потому зруйнува
ли й саму хозарську державу.

В IX столітті історія знає вже на просторі від
Розселення Карпат до Дніпра й Десни цілу групу укра-
УКплемен!ИХ їнських племен. їх перелічує зложений пізніше 

Київський літопис, а деякі з них відомі й гре
кам. В осередку української землі, над Дніпром в теперішній 
київській околиці сиділи п о л я н и ,  або, як їх інакше нази
вали, р у с ь. На схід від них за Дніпром, над Десною, Сей
мом, верхньою Сулою, сиділи с і в е р я н и .  На захід від по
лян, по Тетереву, Горині, Прип’яті жили д е р е в л я н и .  Ще 
далі на захід, у теперішній західній Волині жили д у л  і би; 
в Галичині — б і л і  х о р в а т и ;  на південь від дулібів, над 
верхнім Бугом та Дністром — т и в е р ц і ,  а нижче них, 
ближче до Чорного моря — у л и ч і ,  або у г л и ч і .  Ма
буть були ще й інші дрібніші українські племена, але імена 
їх до нас не дійшли.
„ „ .„ § 5. Українські племена за тих часів, як їх 
Родовий устрій. . . • •застає історія, так само як і всі інші сло

в’янські племена, жили великими родами, цебто великими 
сім’ями. Дорослі діти, оженившися, не покидали своїх бать
ків, не виділялися з спільного батьківського господарства, 
а жили й працювали всі вкупі. Брати не ділилися й після 
батькової смерти, а вели спільне господарство. Так помалу 
сім’я розросталась у великий рід. На чолі роду стояв най
старший віком дід  або й баба. Спільне життя й господа
рювання зберігалося найдовше в інших слов’янських на
родів, напр., у москвинів та сербів — майже до наших часів. 
В Україні ж великі роди рано почали розриватися на менші, 
на сім’ї; люди виділялися з спільного хазяйства й заводили 
своє власне, зберігаючи тільки довго пам’ять про спільне 
походження та близьке сусідство. З родів складалося вже 
ціле плем’я, зв’язане спільним перебуванням на якійсь одній 
території, звичаями, інтересами оборони від лихих сусідніх 
народів, а почасти й мовою: хоча всі українці говорили 
однією мовою, але в різних племен були й деякі місцеві 
відміни, так само як і тепер існують у нашій мові відмі
ни — діялекти: трохи інакше говорять або вимовляють, 
скажемо, в середній та північній Чернігівщині, ніж у Київ
щині, а ще інакше на Поділлі або в Галичині.

Важніші справи, які відносилися до цілого племени, ви- 
рішалися звичайно на сходинах старших людей („старців“) 
з усіх сімей, на т. зв. „вічах“. Люди жили розкиданими
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селами, але для оборони й захисту від ворогів будували собі 
укріплені міста, „городи“, вибираючи для цього місце, за
хищене самою природою, — на березі річки, на горбі, серед 
лісів. Таким чином усі найстарші міста в Україні, як

напр., Київ, Чернігів, Любеч, Нов- 
город-Сіверський, постали на 
берегах річок — Дніпра, Десни 
та ін. В ці городи, на випадок 
небезпеки, сходилися люди з сіл, 
зносили найцінніше своє добро, 
зганяли худобу, й за його ого
рожею та валами відсиджували 
небезпеку. Але крім військового 
значення городи з часом роби
лися взагалі осередком життя 
цілого племени, сюди сходилися 

люди для торгу, сюди приїздили й чужоземні купці, і го
род робився осередком, біля якого купчилася велика око
лиця або й ціле плем’я.

В давні часи шлюби відбувалися між людьми 
Родинне життя, одного роду, часами й між дуже близькими 

родичами. Зчасом круг взаємин людей між собою шир
шав, і жінок брали і з чужих родів. Правильних шлюбів не 
бувало, а звичайно чоловік або купував собі жінку, спла-

* ( И ■ »ІІйЙ
Давнє городище.

Веснянки в давніх слов’ян. Праворуч видно „камінну бабу".

чуючи „віно“ — викуп за те, що забирає в тієї сім’ї робіт
ницю, робочу силу, або викрадаючи собі жінку під час за
бав „ігрищ“ сільської молоді. Київський літописець, пишу
чи вже в XI ст., каже, що тільки в полян були правильні 
шлюби, а інші українські племена жили „звіриним звичаєм“,
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не бувало, мовляв, у них шлюбів, а викрадали собі жінок 
на ігрищах біля води, змовившися з ними наперед. Мали 
часом по дві й по три жінки, це залежало від достатків. 
В давніших часах куплена жінка була такою ж власністю 
чоловіка, як і його худоба, він міг її вбити, і це не вважа
лось за провину. Так само дивились і на дітей, над ними 
було батьківське право навіть убити їх або продати в нево
лю. Тільки помалу, згодом, ці погляди м’якшали й жінка- 
мати здобувала в сім’ї поважне місце і по смерті чоловіка

Зразки старослов’янських 
одяїів.

Прикраси голови слов'ян
ської жінки в давніх часах.

робилася головою сім’ї. А суворий погляд на батьківське 
право почав виводитися значно пізніше, вже з прийняттям 
християнства.

Пам’ять про спільне походження довго держалася в формі 
звичаю родової або кривавої помсти. Коли кого вбивали, 
то родичі вбитого вважали за свій обов’язок помститися 
за нього, вбивши коли не самого винуватця, то хоч когось 
із його родичів. Цей звичай також почав виводитися тільки 
з християнством, коли церква почала проти нього дуже 
повставати. Взагалі на вбивство, на всяке насильство, довго 
дивилися не як на злочинство, а як на шкоду, заподіяну 
або самій людині, або, коли її вбивали, — то її родові. 
І цей погляд тримався довго, навіть якийсь час і після за
снування держави та-прийняття християнської віри.

§ 6. Наші люди з найдавніших часів працювали коло 
землі, орючи і засіваючи її зерном. Рано призвичаїли вони 
до себе домашню худобу, працюючи нею і годуючися з неї. 
Зерно рільного збіжжя і хліборобське знаряддя, так само 
як і кістки коней та іншої худоби, трапляються в найста- 
родавніших могилах українських племен. Розуміється, що 
лови на птицю й на звіра були не менш важною частиною 
прожитку наших предків. Звірячі шкіри й хутра йшли на 
одежу, а пізніше зробились одним із важніших предметів
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Киїпська гривня що ходила 
як гроші.

Торгівля.

торгівлі. Звіра й птиці було дуже багато, і в лісах та сте
пах водилися такі звірі, які давно вже тепер позникали.

А тури, олені, дикі коні й каба
ни були звичайною звіриною ще 
в княжі часи. Над річками й озе
рами займалися риболовством. До 
дуже давнього промислу належить 
бджільництво. Займалися ним пе
реважно по лісових сторонах 
і бджоли держали в бортях — ву
ликах, прив’язаних високо до де
рева, або в дуплах.

Торгівля виникала найбільше здовж річок, 
бо річка за давніх часів була найприродні- 

шим і найдешевшим шляхом. По річках, особливо по таких 
великих, як Дніпро, приїздили й чужоземні купці, привозили 
свій крам і вимінювали на продукти місцевого господар
ства. Пізніше почала 
входити в ужиток тор
гівля за гроші. Городи 
ставали торговельними 
осередками, ніби яр
марками, куди в пев
ну пору в році схо
дилися місцеві люди 
Й приїздили чужозем- Стародавні сережки,
ні купці. Там теж пе
реховувався крам на складі. З тимчасових ярмарків городи 
з часом перемінилися в постійні торговельні осідки. Спочат
ку українські племена торгували з найближчими сусідами — 
хозарами, чорноморськими греками, потім круг торговель
них зносин ширшав, в Україну почали приїздити варяги,

Стародавні ожерелля.

араби, перси, царгородські греки, західно-европейські куп
ці. А потім і наші люди складали торговельні дружини-ка- 
равани, й пробиралися на Волгу, випливали в Каспійське



її Чорне море. Слідами перебування в нас чужоземних куп
ців є скарби, які раз-у-раз знаходять у землі по • нашому 
краю і де трапляються монети 
арабські, перські та інші. Про 
каравани наших купців на Волзі 
згадують у своїх записках араб
ські купці, які приїздили туди 
також і стрічалися з нашими 
купцями. В IX столітті, коли вже 
засновувалась українська дер
жава, головна торгівля йшла 
з греками. З наших сторін виво
зили на продаж предмети нату
рального господарства й про
мислу: зерно, хутра, шкіри, віск, мед; до цього прилучався 
ще й особливий рід краму — невільники, — люди або 
захоплені в полон на війні, або такі, що вже виросли в не
волі від полонених батьків. До нас привозили різні дорогі 
матерії — особливо цінилися грецькі шовкові „паволоки“, 
різні вироби з металю, окраси з срібла та золота, зброю, 
посуд, вино, заморські ласощі й присмаки.

Головна торгівля відбувалася по різних шляхах. В до
рогу вибиралися великими валками-караванами, а потреба 
захистити змогу вільної торгівлі була одною з важніших 
потреб життя українських племен при народженні держави. 
Доводилось іноді наймати сторонню озброєну силу для 
охорони торговельних міст і шляхів. Такою силою були 
звичайно варязькі дружини. З своїми князями на чолі вони

залишалися в голов
них торговельних пун
ктах для оборони, а 
зчасом забирали до 
рук і владу як над са
мими цими городами, 
так і над їх околиця
ми. З літопису знаємо, 
що в ті часи, коли ва
ряги почали верхово

дити над українськими племенами, деякі з цих племен мали 
й своїх власних місцевих князів, але їх витіснили князі ва
рязькі, а династія Рюриковичів запанувала в кінці IX віку 
в осередку земель українських — у Києві.

§ 7. Релігія українських племен, як і вза- 
Релігія. галі слов’янських племен до їх зближення 

з культурнішими народами - -  греками й німцями, була по
ганська. Українці обожествляли сили природи, і їх релігія 
була тісно зв’язана з працею коло землі, це була справжня 
релігія хліборобського народу. За найвище божество

Ручка варязького меча.
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вважали сонце, називаючи його іменем X о р с а, або Д а ж -  
б о г а. Другий по значенню був бог грому й блискавки П е- 
рун;  бог вогню сонячного й громовинного, бог небесного 
світла був С в а р о г; бог В е л е с, або В о л о с  був богом 
„скотіїм“, оборонцем і опікуном худоби, покровителем ско
тарства. Крім цих головних богів вірували ще в різних ду
хів, добрих і злих, які жили серед природи і навіть деякі 
близько людини, як от Д о м о в и к ,  що жив у кожній хаті, 
його треба було шанувати, інакше він міг накоїти лиха. 
В кущах жили лісові боги „ л і с о в и к и “, або полісуни, 
в річках і озерах — в о д я н и к и ,  а крім того р у с а л к и

Печера в Бубниті. За переказом — „храм Перуна“ .

та мавки.  Природа здавалася стародавнім українцям оду
хотвореною, її сили й прояви втілювалися в цих духах або 
істотах. Згодом, коли українці прийняли християнську віру, 
постаті деяких святих, про яких вони почули від духовен
ства, злилися в їхній уяві з рисами поганських богів, так, 
наприклад, вірування про Перуна перенесли на пророка 
Іллю-громовика, святий Власій став опікуном худоби, 
як раніше бог Велес. Злі болотяні, лісові й водяні духи при
йняли подобу бісів або демонів, про яких навчала церква.

Віра в життя за гробом, в існування невмирущої душі, 
помічається в людей, що стоять на найнижчому ступені 
культурного розвитку. Про це свідчать сліди похорону не
біжчиків, яким давали на той світ зброю й потрібні речі, як 
це бачимо в усіх могилах доісторичної доби на нашій землі. 
Само собою, й наші предки вірили, що із смертю людини 
не кінчиться її життя, тільки, що душа її переходить ь інший
їв



світ, де продовжує Життя й потребує всього, що їй було 
потрібне на цьому світі. От через те давні слов’яни, в тому 
числі й українці, ховаючи своїх небіжчиків, ховали в домо
вину зброю, окраси, страву, а іноді вбивали й коней, як це 
була яка значна людина. Мерців палили, а найчастіше за
копували в землю. Один із арабських подорожніх бачив, як 
ховали українські купці одного свого померлого товариша 
над Волгою 922 року. Він каже, що одягли його в найкращу 
одежу, поклали коло нього зброю, страву й напитки, вбили 
двох коней, двох котів, собаку, півня й курку, поскладавши

Стародавні русичі палять умерлого князя.

те все до човна, в якому посадили й мерця. Потім убили 
одну невільницю — за її згодою, щоб була помершому за 
жінку на тому світі, і все те спалили, після чого насипали 
високу могилу. Потім справляли поминки по небіжчикові — 
„тризну“.

В українців не було ні храмів, ні жерців, як майже 
й у всіх інших слов’ян (за винятком надбалтійських). Не 
було в них і ідолів, і тільки вже за князя Володимира по
ставлено в Києві ідоли Перуна. Молилися в лісових пущах 
або біля води. Віра виявлялася не так у молитвах, як радше 
у виконанні празникових звичаїв, тісно зв’язаних із зміною 
пори року. В грудні святкували народження нового сонця, 
співали коляд та щедрівок, справляли кутю. Весною, в час 
теперішніх м’ясниць, вітали прихід весни різними ігрищами 
й піснями. Влітку справляли Купала з забавами вночі, —
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палили вогні й скакали через них, плели вінки, співали о с о 
бливих пісень. Більша частина цих свят злилася з християн
ськими святами, а різні забави, ігрища й пісні зберіглися  
до наших часів, не вважаючи на те, що християнська церква 
довгі століття боролася з ними і старалась їх винищити, як 
ознаку поганства. В цих піснях та обрядах дійшли до нас 
відгуки далекої поганської старовини.
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Грецькі малярі їдуть до К і і е вл .

ЧАСТИНА ДРУГА

Початок української держави. Перші київські князі.
Літописне опові- § 8. Начальний літопис, зложений в Києві 
дання про закли- десь на початку XI століття, оповідає, як 

кання варягів, переказ, про заснування держави в Києві ва
рязькими князями, які прибули з півночі через Новгород, 
заснувавши державу насамперед у землях новгородських

Дружина вікінгів вирушає на заморські підбої.

слов’ян. Варяги — це предки теперішніх скандинавських на
родів, шведів, норвегів і ланців. Живучи на малоплодючих, 
кам’янистих землях, вони здавна привчилися до мореплав
ства і, складаючи ватаги „вікінгів“-лицарів — пускалися
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в море шукати здобичі або заробітку на службі в інших 
народів. Починаючи з IX ст. варяги, відомі на Заході під 
ім’ям норманів („північних людей“), наводять жах на ціле 
побережжя Західної Европи, грабуючи й плюндруючи 
прибережні міста й села. В деяких місцях варязькі дружини 
позасновували й свої держави, підбивши під свою владу 
місцеве населення, як це було, наприклад, при усті Сени 
у Франції, де постало герцогство Нормандія, або в Сицилії. 
Дещо подібне сталося і в нас. В IX ст. варяги проложили

Аскольдова могила.

собі дорогу через нашу землю аж у Візантію, куди вони 
мандрували, щоб вступати на службу до візантійських ціса
рів. Це був відомий шлях „із варяг у греки“, який ішов 
Фінською затокою Балтійського моря, далі Невою й Ла
дозьким озером, потім угору річкою Волховом через Іль
менське озеро, потім річкою Ловаттю до верхів’їв Дніпра, 
а Дніпром одкривався простий шлях аж у Чорне море. Тіль
ки в одному місці переривався цей шлях на Дніпрі, там де 
пороги, і доводилося тут витягати човни на берег і воло
чити їх деякий час сушею. Варяги, їдучи до Візантії, заво
дили зносини із слов’янськими племенами, які жили вздовж 
їхнього водного шляху, вели з ними торгівлю, втягали в тор
говельні взаємини з собою греків, а часом осідали серед 
них і засновували свої держави. Бувало нераз так, що мі
сцеві слов’яни й самі горнулися під їх військову владу, бо
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варязькі князі з своїми дружинами давали охорону від 
інших сусідів і забезпечували вільні торговельні зносини 
з ними, а траплялось і так, що варяги запановували над 
місцевими слов’янськими племенами. Але це панування не 
було дуже тяжке, та й самих варягів було небагато і вони 
скоро змішувалися з слов’янським населенням, зникали се
ред його маси. Літописець оповідає, що в другій половині 
IX віку новгородські слов’яни, що жили навколо Ільмен
ського озера, не вміючи дати собі ладу й оборонитися від

Князь Олег як переможець перед воротами Візантії.

ворогів, закликали до себе варягів, і на їх ніби то заклик 
прийшли 862 року з-за моря три брати Рюрик, Синеус 
і Трувор із своїми дружинами. Але вони не довго всиділи 
на півночі, і син Рюрика вже запанував у Києві, серед укра
їнського племени полян, або русів. Він прийшов сюди 
з своїм дядьком Олегом і застав уже тут інших варязьких 
князів Аскольда й Дира, які ще раніше встигли захопити 
тут владу в свої руки. Олег звелів убити Аскольда й Дира, 

поставив князем Ігоря, а поки той був ще 
Ігор. дуже молодий, правив князівством сам; під

бив під свою владу ближчі українські племена — сіверян, 
деревлян, ходив походами на хозарів та греків. Літопис пе
редає багато легендарних подробиць про Олегові дії й по
ходи. Відгуки Олегової діяльности, яка мусіла робити вра
ження на його сучасників, збереглись і в народній поезії —
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в „билинах“, які заховалися серед москвинів на півночі, - 
давніх вихідців з України. Походи Олега на греків за море 
не були новиною для українських слов’ян: грецькі літописи 
на протязі IX ст. зазначають кілька морських походів „ру- 
сів“ і нападів на грецькі колонії в Криму й на саме візан
тійське побережжя. А літопис не тільки докладно оповідає 
з легендарними подробицями про Олегові походи 907 й 911 
року, але наводить і тексти тих умов, які заключив Олег із 
Візантією після своїх вдатних походів. Окрім чорномор
ських походів Русь робила походи й на Каспійське море. 
Арабський письменник Масуді оповідає, що в 913 р. руси 
виплили Доном, а потім, переволікши човни у Волгу, 
у Каспійське море, пограбували його береги.

Коли вважати за казкове оповідання про заклик Рюрика, 
Синеуса й Трувора, то в усякому разі діяльність Олега має 
історичний характер і Олега можна вважати за справжнього 
засновника української держави в Києві. Ще більш певний 
характер має діяльність його небожа Ігоря. Він також зро
бив похід на Візантію в 944 р., але цей похід не був такий 
щасливий як Олеговий. Греки потопили частину його чов
нів із військом, запаливши їх своїм „грецьким вогнем“, і че
рез те договір, яким закінчилася та війна з греками, не був-

такий вигідний для Руси, як Оле
гові умови. Ігор дбав про те, 
щоб українські племена, які при
знавали його зверхність над со
бою, сплачували йому дань і си
ломіць примушував їх до того, 
„примучував“, як каже літопи
сець. Він сам ходив у походи 
збирати цю дань, „на полюддя“, 
як тоді казали. Деревляни, які 
мали й свого місцевого князя на 
прізвище Мала, не стерпіли того 
„примучування“, повстали проти 
Ігоря і вбили його.

§ 9. По Ігоревій смерті якийсь 
час державою правила його 
жінка Ольга, поки підріс їх син 
Святослав. Держава Ігорева обій
мала майже всі українські пле
мена і навіть північно-слов’ян- 
ські племена новгородців і вя- 
тичів, предків теперішніх москви

нів. Про правління Ольги літопис оповідає багато легенд, 
вихваляючи її мудрість і добре господарювання. Ольга 
прийняла християнську віру, їздивши для цього в Цар- 
город (Візантія). Ще за життя її чоловіка Ігоря в Києві

Княгиня Ольга.
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було чимало християн, особливо з-поміж варягів, і є звістка, 
що вже тоді існувала на Подолі церква в честь пророка Іллі.

_ Особливо вславився своїми походами й во-.Святослав. г-яцьким завзяттям Ольжин син С в я т о с л а в .
Це був типовий варязький вікінґ, що зовсім нагадував 
і вдачею і життям своїх варязьких предків. Літопис опові
дає про нього, що він зібрав 
дуже хоробру дружину, з якою 
робив свої походи і поділяв 
з нею всі труднощі військового 
життя. Він не возив за собою 
обозу, не мав казана, не варив 
м’яса, а пік його на вуглях і так 
їв; спав на голій землі, підклав
ши під голову сідло. Походи від
бував дуже скоро, ходив легко 
„як барс“ і завжди попереджав 
своїх ворогів наперед, що йде 
на них.

Він робив дуже далекі похо
ди, ходив на хозар і зруйнував 
зовсім хозарську державу. Вою
вав з ясами й касогами — тепе
рішніми осетинами — на північ
ному Кавказі. Підбив під свою 
владу вятичів, які перед тим 
платили дань хозарам. Ці похо
ди мали велике значення для
розвитку економічних відносин української держави, відкри
ваючи їй безпосередні торговельні шляхи на схід, а разом 
із тим відкривали й простір для колонізації безмежних про
сторів на Подонщині й навіть за Озівським морем на Кубані. 
Там скоро постала велика українська колонія Тмуторокань, 
в трикутнику між Озівським та Чорним морем.

Таке ж велике значення мали й походи Святослава в Бол
гарію на Дунай. В цю війну втягли Святослава греки. Ві
зантійський імператор Никифор, не маючи змоги оборони
тися на Балканському півострові від болгарів, які вже більш 
двох сот літ перед тим заложили над Дунаєм свою державу 
і вічно непокоїли Візантію, напустив на болгарів Свято
слава. В 963 р. Святослав вирушив походом на Болгарію, 
побив болгарське військо під Доростолом (теперішня Сі- 
лістрія) і зайняв західну Болгарію. Очевидно його думки 
сягали дуже далеко і він мав на увазі засісти твердо в Бол
гарії і звідти поширювати свою владу на Балкані ще далі. 
Коли в його відсутности на Україну напала кочова орда 
печенігів, прийшовши степом із Азії, і обложила Київ, він 
мусів вернутися додому і відбив печенігів. Але дома він
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довго не сидів. Його вабила до себе Болгарія, багатий край 
з широкими торговельними зв’язками. Коли його умовляли 
в Києві залишитися дома, він казав: „Не любо мені в Київі 
жити, хочу жити в Переяславці на Дунаю — там середина 
землі моєї, туди всяке добро сходиться: від греків паволоки 
(дорогі шовкові матерії, вишивані різними малюнками), з о 
лото, вино, всякі овочі; від чехів та угрів срібло й коні, 
з Руси хутра, віск, мед, невільники“. І справді Святослав 
скоро покинув Київ, посадивши князювати в Києві стар
шого свого сина Ярополка, в Овручі в землі деревлян -

Мапа походів Святослава на Балкан.

Олега, а в далекому Новгороді — наймолодшого Володи
мира. Сини були ще молоді і їхнім ім’ям мали правити 
старші дружинники бояри.

Але в Болгарії Святославу довелося тепер мати проти 
себе не тільки болгарів, але й греків. У Візантії зрозуміли, 
якого небезпечного сусіда придбали собі в Святославові, 
і стали тепер піддержувати повстання болгарів проти нього. 
Новий візантійський імператор Іван Цимісхій, добрий вояк, 
пішов походом на Святослава, а тим часом грецька фльота 
заступила дорогу коло гирла Дунаю, щоб недопустити 
з Руси поміч Святославу. Становище Святослава зробилося 
дуже важке. Сили були нерівні, і він вже думав не про те, 
щоб перемогти, а щоб хоч не датися ворогам у полон і по
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лягти із славою. Літопис каже, що перед великим боєм із 
греками Святослав умовляв своїх воїнів „стати кріпко і не 
соромити землі руської“ ; „лучче“, казав він, „бути вбитим, 
ніж віддатися в полон, бо мертві сорому не мають“. Вій-

Зустріч князя Святослава з імператором Цимісхієм.

сько відповідало: „Де, княже, твоя голова впаде, там і ми 
поляжемо!“ Цимісхій обложив Святослава в Доростолі, і по 
тримісячній облозі вороги помирилися на тому, що Свято
слав зрікся Болгарії, обіцяв не зачіпати грецьких колоній
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в Криму і ставав союзником греків. За те вони випустили 
його з усім військом з Доростолу та іце давали потрібні 
запаси на дорогу. Грецькі історики, що докладно опові
дають про цю війну, кажуть, іцо в Святослава залишилося 
війська 22 тисячі, а загинуло на війні коло 38 тисяч.

Ці ж історики розказують, що перед від’їздом Святослав 
забажав побачитися з імператором. Той згодився і зустріч 
відбулася на Дунаю. До берега приїхав на коні з великим 
почетом, у багатій блискучій зброї Іван Цимісхій, і з др у
гого берега приплив човен, в якому сиділо кілька людей, 
всі в однаковій одежі, і всі гребли веслами. Серед них був 
і сам Святослав, що відрізнявся від своїх товаришів тільки 
чистішою одежею та золотою сережкою в усі. Убраний він 
був у полотняну сорочку й шаравари, з себе був кремезний, 
середнього зросту, мав довгі вуси й на голові чуб; зовсім  
нагадував собою пізніших козаків-запоріжців. Він, сидячи 
в човні, побалакав трохи з імператором та й поїхав назад.

Святослав вертався з багатою здобичею . Про це про
чули печеніги й заступили йому дорогу. Він мусів перези
мувати біля Дніпрового лиману, а весною рішив пробитися 
Дніпром додому. Але коло порогів застукали його печеніги 
і тут наложив він головою в тяжкому бою  з ними (972). 
Літопис каже, що печенізький хан звелів зробити з його 
черепа чашу, і з неї пили на пиру в пам’ять перемоги над 
славним князем, який, мовляв, „чужої землі шукав, а свою  
втратив“.

Святославові походи мали велике значення для України, 
не тільки торговельне, як ми вже згадували, але й куль
турне, втягаючи її у відносини з іншими, більш освіченими 
народами, поширюючи світогляд наших предків і знайом
лячи з іншим, більш культурним життям.

§ 10. Сини Святослава не жили в згоді між 
В= ИР собою. Ярополк пішов війною на свого брата

Олега, що сидів в Овручі й держав під со 
бою деревлянську землю, розбив його військо під самим 
Овручем, де загинув і сам Олег, і загорнув під свою владу 
деревлянську землю. Скоро по тому забрав Ярополк і Нов
город, а Володимир утік звідти до варягів за море. Там він 
набрав собі війська, вигнав Ярополкових воеводів з Н овго
рода і став лаштуватися до походу на Київ. А тим часом 
він завоював князівство Полоцьке, заселене білоруським 
плем’ям кривичів. Насамперед Володимир посватався до  
дочки полоцького князя Рогволода Рогніди. Але до  неї 
сватавсь і Ярополк. Рогніда не схотіла йти за Володимира. 
Тоді він пішов походом, узяв Полоцьк, убив Рогволода, 
а Рогніда мусіла стати йому за жінку. Від неї Володимир 
мав сина Із’яслава. Пізніше він одіслав Рогніду з сином до П о
лоцька, і від Із’яслава пішов окремий рід князів полоцьких.
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Коло 979 р. Володимир пішов походом добувати Київ. 
Ярополк не вдержався в Києві і втік до малого міста Родні 
(коло теперішнього Канева). Тут його обложив Володимир. 
Довго держався Ярополк, терплячи велику біду в Родні 
від недостачі припасів, і нарешті піддався Володимирові. 
Але той звелів його вбити. Тепер Володимир опанував усі 
землі, що були під його батьком Святославом і заходився

Князь Володимир Великий.

збирати й решту українських земель. Він пішов походом 
у Галичину, покорив її й відбив у поляків „червенські“ 
міста, якими вони заволоділи: Перемишль, Белз, Червень та 
інші (981). Він прилучив до своєї держави не тільки укра
їнські племена, але й племена білоруські та московські: ра
димичів і вятичів. Неслухняні племена він примушував до 
послуху силою, а щоб узагалі всі землі краще зв’язати 
з осередком у Києві, він порозсаджував скрізь своїх синів, 
яких мав багато, бо був кілька разів жонатий. В Новгороді 
посадив він Ярослава, в Смоленську — Станислава, в Ту
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рові Святополка, у Володимирі на Волині — Всеволода, 
в далекій Тмуторокані — Мстислава, в Ростові — Бориса, 
в Муромі — Гліба, усе переважно на окраїнних землях, щоб 
краще держати їх у залежності. Біля синів ставив він д о 
вірених людей, старших дружинників, які були його синам 
за помічників і дорадників. Таким чином Володимир засну
вав велику державу, яка об’єднала майже всі східно-сло
в’янські племена, українські, білоруські й московські. 

х § 11. Не менш великої ваги ділом Володи-
ристиянство. МИра буЛ0 його навернення на християнську

віру. Ми вже бачили, що християнство почало ширитися 
в українській Русі ще за Ігоря й Ольги, через зносини 
з греками. Від греків перейняли християнство варяги, 
а за ними й русини. В дружинах Ігоря було вже ба
гато християн, і сама Ольга, як ми вже казали, прий
няла християнство. Болгарія була вже християнською краї
ною, і зносини з нею за часів Святослава ще дужче по
ширили християнські впливи, а надто, що болгари вже пере
клали на свою мову Святе Письмо і багато інших духовних 
книжок і навіть світських. Тому, що тодішня болгарська 
мова була близька до української, то й християнська наука 
легше могла проходити через болгарські книги.

Наші давні літописці, люди духовного стану — ченці, на
давали найбільшої ваги справі охрищення Руси. Вони ста
вили цей факт над усе і Володимира вихваляли як найму- 
дрішого й святого князя. Через це й оповідання в літописі 
про охрищення Володимира прикрашено цілим рядом ле
генд. Літопис оповідає, що до Володимира приходили мі
сіонери з різних країв і намовляли кожен прийняти його 
віру. Щоб переконатись, чия віра краща, Володимир виря
див своїх людей об’їздити чужі сторони, познайомитися на 
місці з різними вірами, щоб уже потім самому скласти певну 
думку. Послам Володимира найбільше вподобалася віра гре
ків, на них зробила величезне враження урочиста Служба 
Божа в Царгороді, в храмі св. Софії. Тоді Володимир вирі
шив охриститися. Але він не схотів прохати про це греків 
безпосередньо, а вигадав інший спосіб. Він пішов походом  
у Крим і обложив грецьке місто Корсунь (Херсонес), і, зд о 
бувши, послав сватів до Візантії, щоб за нього видали царів
ну Ганну. її брати, Василь і Константин, що правили тоді 
вдвох, відповіли, що не можуть видати сестри за поганина. 
Володимир відповів, що хоче вихриститися. Тоді приїхала 
до нього Ганна, Володимир охристився, звінчався з нею, 
взяв із собою грецьких духовників з Корсуня і поїхав д о 
дому христити киян і всю свою землю. Так оповідає літо
пис, додаючи до цього багато різних легендарних подро
биць. Це все свідчить, яке велике враження зробило прий
няття християнства на сучасників і на найближчі покоління.
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І справді це була подія Величезної ваги. Володимир 
охристив киян у 988 році. Сталося це без великих трудно
щів, бо, очевидячки, населення вже звикло до християнства, 
і воно не було йому чуже. Грецьке духовенство привезло 
з собою церковні книги на болгарській мові, зрозумілій то
дішнім українським людям, хоч ця мова, розуміється, й від
різнялась від живої народної мови в Україні. Вона зали
шилася назавжди в церковному житті, і тепер ми звемо її 
церковно-слов’янською. Вона мала дуже сильний вплив і на 
пізніше витворення книжної української мови. Християн
ство відразу пустило глибоке коріння в Києві, але далі воно

Христять киян у Дніпрі.

приймалося не так швидко. Хоч всі землі Володимирової 
держави і прийняли^ його наказу нову віру, але дуже часто 
не обходилося без примусу. Московські племена новгород
ців і вятичів Володимирові воєводи приводили до хресту 
„вогнем та мечем“. Та й прийнявши християнство, народ 
зберіг давні поганські погляди й вірування, і церкві було 
роботи на цілі століття, щоб викорінити останки поганства, 
прищенити справжні християнські поняття. Поганські віру
вання й погляди, святкові обряди й пісні лишилися в народі 
аж до наших часів, бо перемінити народний світогляд дуже 
важко, і на це треба довгого часу.

Проте християнство мало величезне культурне значення 
для українського народу, зблизило його духово з Візантією 
і її блискучою ході культурою, полегшило зв’язки з хри

29



стиянським заходом Нвропи. Разом із тим воно вплинуло 
на внутрішнє скріплення і об ’єднання великої Володимиро- 
вої держави, зв’язавши її однією вірою и установленням 
скрізь церковної єрархії з осередком в Києві, де сидів ми
трополит, голова нової християнської української церкви.

Літопис каже, що у Володимира з прийняттям христи
янства зовсім перемінилася вдача. Наскільки він, поки був 
поганином, відзначався жорстокістю й суворістю вдачі, на
стільки тепер, зробившись християнином, став дуже ласка
вий, людяний і лагідний з усіма. Таким він залишивсь 
і в народній пам’яті. В билинах його прославляється як ла
скавого князя Володимира „красне сонечко“.

Культура і побут в Україні в перші часи христи
янства.

lie  ква її о га § ^2. Християнська церква принесла з со- 
нізація і* вплив бою в Україну струнку організацію в формі 

на громадське церковної єрархії. На чолі церкви стояв ми- 
й культурне трополит, який настановляв єпископів, що 

життя- правили великими округами —  єпархіями 
і настановляли священиків. Понад різницею окремих племен 
із їхніми місцевими інтересами, звичаями, змаганнями стала 
одна спільна єрархія, яка споювала їх і прив’язувала до

одного осередка. Митрополити були спершу все греки, 
і тільки за часів Ярослава бачимо першого митрополита 
українця — Іларіона. Митрополитів призначав костянтино- 
польський патріярх, і київські князі добилися тільки того, 
що пропонували йому своїх кандидатів, а він затверджував
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і висвячував. Це завжди піддержувало зв’язок із Візантією. 
Церква принесла з собою й свої писані закони, як жити 
й управлятися духовенству й „людям церковним“, що жили 
коло неї — як от причетники, дяки, паламарі — або сели
лись на її землях; це був так званий по-грецькому „Номо
канон“ або книга „Кормча“, як звано її в нас у перекладі. 

Світське громадянство ще не 
знало писаних законів, і цер
ква дала приклад і зразок 
писаного законодавства. Вона 
вводила свої власні, нові для 
поганського громадянства, по
гляди на державне життя, на 
обов’язки держави щодо гро
мадян і навпаки, вчила, що вла
да князя — від Бога і через те 
дуже підіймала її авторитет.
Вчила, що насильство над кимсь 
— це не тільки кривда або шко
да, заподіяна комусь, але гріх 
проти Бога і злочин проти всьо
го громадянства, отже держава 
повинна за це карати. Виступа
ла проти невільництва, проти 
самоволі батька В сім’ї, пропо- Тризуб на цеглі з Десятинної 
відувала милосердя до вбогих, церкви в Києві,
сиріт і калік. Це все мало ве
ликий вплив на зм’якшення звичаїв, на розвиток людяних 
відносин серед українського громадянства.

Хоч народна маса дуже помалу засвоювала собі дух 
і поняття нової віри, але серед громадянства знаходилися 
люди, які з усім запалом душі переймали науку християн
ської віри і старалися здійснювати її в житті. Вони перей
малися поглядом про марність життя, про гріховність цього 
світу і вважали, що треба тікати від його спокус, віддаю
чись молитві й подвигам для спасения душі. Через це 
в Україні дуже скоро прищепилося чернецтво, і почали по
ставати манастирі. Але ці манастирі стали не тільки місцем 
служення Богові й аскетичних подвигів, але й культурними 
осередками, звідки широко розходилася освіта по всьому 
краю. В манастирях переховувались і переписувалися книж
ки, засновувалися школи, захисти для вбогих, шпиталі, 
тут же почалося в XI ст. і перше літописання. З манастирів 
найстарший був Києво-Печерський манастир, заснований 
св. Антонієм і Теодосієм. До життя, строго згідного з хри
стиянською наукою, щиро прихилялись і члени княжої сім’ї, 
як напр., сини Володимира, князі Борис та Гліб, убиті пізні
ше братом Святополком і причислені церквою до святих.
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Разом із церквою прийшла в Україну освіта й наука. 
Книжки, привезені грецьким духовенством на болгарській 
мові, поклали початок письменства в Україні. Потім почали

перекладати на цю м о
ву й інші книги духов 
ного і світського ха
рактеру.

Володимир, як оп о
відає літопис, привіз 
із собою  з Корсун я 
грецьких майстрів, що 
побудували в Києві 
перші церкви й княжі 
палати. В осередку 
верхнього Києва, на 
високому березі над 
Дніпром, поставили 
церкву в честь св. Ва- 
силія, християнського 
патрона князя Володи
мира. На утримання 
цієї церкви призначив 
Володимир десяту ча
стину своїх прибутків, 
через що вона й д і
стала назву Десятин
ної. Напроти неї че
рез площу, звану „Ба
бин Торжок“ і прикра
шену мідяними ф ігу
рами коней, що їх при
віз Володимир із Кор- 
суня, стояли муровані 

княжі палати. Крім Десятинної церкви почали будувати 
й інші церкви в Києві і по всіх значних містах Руси-України. 
Спочатку будівничими були грецькі майстри, але скоро укра
їнці навчились від них самі і, в XI ст. ми вже знаємо укра
їнських майстрів у різних галузях мистецтва. Зразками слу
жили на першій порі грецькі вироби, але українці виявили 
себе дуже здібними учнями і скоро почали розвивати в себе 
мистецтво з ознаками свого власного смаку й стилю.

§ 13. Сусідами українських племен на пів- 
Сусіди давньої ночі були племена дреговичів і радимичів —  

країни- уси. ПрЄДКИ теперішніх б і л о р у с і в .  Дреговичі 
жили понад північними допливами Прип’яті. Радимичі жили 
понад середнім Дніпром і по Сожі. Своїм життям ці пле
мена мало відрізнялися від українських племен і дуж е рано 
ввійшли в склад української держави київських князів. Далі,

Монах — книжник.
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па захід від білорусів, почасти межуючи й безпосередньо 
з українцями в північно-західній частині басейну Прип’яті, 
жили л и т о в ц  і, які поділялися на кілька племен: прусів, 
жмудинів, властивих литовців, ятвягів та інш. До початку
XIII ст. вони жили розрізнено 
окремими племенами, і тільки 
тоді почали будувати свою 
спільну державу. На північному 
сході від українських сіверян, 
в дрімучих пущах понад верхі
в’ями Оки мешкало слов’янське 
плем’я в я т и ч і в ,  які пізніше 
разом із с л о в ’я н а м и  новго
родськими й домішкою ч у д 
с ь к и х  (фінських) племен скла
ли народність московську. Вятичі 
якийсь час платили дань х о з а 
ра м,  потім перейшли під владу 
київських князів і ввійшли в склад 
їхньої держави. Колоністи з-по
між вятичів і новгородців дуже 
рано почали селитися на обширних просторах між верхньою 
Волгою й Окою та над їх допливами. Тут жили чудські 
(фінські) племена, але населення було рідке і слов’янські 
колоністи засновували свої осади на чудській території. Так 
виникли дуже старі слов’янські міста Ростів та Муром. 
Пізніше слов’янська колонізація дуже збільшилась. В кінці 
XI і в XII ст. почало виселятися багато людей і з України, 
тікаючи від неспокійного через половецькі наїзди життя 
дома. Вони давали новим осадам на півночі назви колишніх 
своїх городів у рідному краю. Так виникли на півночі Старо- 
дуб, Переяславль, Звенигород та інші міста, безперечно за
сновані виходцями з українських земель. Але головну масу 
переселенців складали виходці з вятичів та новгородців. 
Вони помалу підбили під себе слабких і розрізнених фінів, 
які стояли на дуже низькому ступені культури й помалу 
засимілювали деякі з фінських племен, як, наприклад, Мерю 
і Весь. Сильніші фінські племена збереглись і до цього 
часу, — мордва, череміси, зиряни та й інші. Через змішання 
слов’янських колоністів з тубільними фінами склалася нова 
слов’янська народність, т. зв. московська, яка позначилася 
вже в XII ст. На південному сході, в області Дону в IX—X вв. 
запанували х о з а р и  і якийсь час здержували наступ схід
них кочових орд, але в X в. хозарську державу зруйнували 
самі ж українці, і південні степи знову стали відкриті для 
кочових орд. В половині X в. появляються в степу п е ч е 
н і г и ,  за ними торки, а в XI ст. п о л о в ц і, які мало-помалу 
відрізують Україну від Візантії і від грецьких колоній

Ганчарські знаки на днах 
горнят із княжих часів.
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у Криму та на Чорноморідині, а іі самі ці колонії підупа
дають і зникають під напором степовиків. На Дунаю сиділи 
болгари, які прийшли зі сходу через українські степи в кінці 
VII ст., і з якими українці воювали при Святославі, і взагалі 
мали з ними торговельні й культурні зносини. За Прутом, 
на південь від Карпат, жили волохи, які в політичному житті 
IX—X вв. не грали ніякої ролі. За карпатськими горами 
оселились у г р и  або м а д я р и ,  що теж прийшли з-за  
Волги і перейшли через Україну в 896 р. Вони заснували 
державу, яка трохи згодом почала брати живу участь 
у справах української Галичини, або Червоної Руси. На пів
нічному заході від українських волинян та білих хорватів 
жили слов’янські племена п о л я к і в ,  або ляхів, які майже 
одночасно з українцями почали будувати свою державу, 
і також майже в один час із нашими предками прийняли 
християнську віру, тільки за римо-католицьким обрядом, від 
німецьких проповідників.
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Ікона з княжих часів.

ЧАСТИНА ТРЕТЯ

Українська держава до половини XII ст. Боротьба 
із степовиками. Княжі усобиці й боротьба за Київ. 

Занепад Києва. Відокремлення земель.
Нові кочові орди § 14. Вже за часів князя Святослава київ- 

в степу. ська Україна-Русь зазнала багато лиха від 
нових кочовиків, які примандрували степом зі сходу, 
з Азії, — від печенігів, племени тюркського походження. 
Ще в кінці IX ст. мандрувала українськими степами орда 
у г р і в ,  або мадярів, але вона, не зупиняючися, перейшла 
нашу землю, переправилася через Дніпро нижче Києва, 
потім перейшла карпатські гори і, спустившися в родючу 
й багату середньо-дунайську долину, заснувала там свою 
державу. Спускаючися по той бік Карпат, угри застали на 
їх західних схилах українське населення, але вони його не 
займали. Навіть більше, в своїм поході через Україну 
угри потягли за собою й певну частину українських пере
селенців, які заселили південно-західні схили карпатських 
гір. Кілька століть наші люди жили мирно під владою угор
ських королів, і тільки пізніше, вже з XVI ст. почали за
знавати утисків від угорської влади. Осередками українського 
життя на Закарпатті зробилися міста Мукачів і Ужгород.

Печеніг Страшними сусідами були печеніги. Це було
еченіги. напівдике, хиже плем’я, яке мандрувало по

степах, везучи на арбах своїх жінок та дітей і женучи перед 
собою отари худоби. Печеніги не мали ніякого господар
ства, були дуже войовничі й старалися поживитись, напа
даючи на осілі й більш заможні народи, грабуючи їхнє 
добро. Прорвавшись між 860—880 роками через Хозарську 
державу, печеніги запанували в степах на широкому про
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сторі від Дону до нижнього Дунаю і звідти робили свої 
хижі наскоки на грецькі городи на чорноморському побе
режжі, а ще більше — на українські землі. Вперше з’явилися 
вони аж під самим Києвом за Святослава, і з того часу не 
було від них спокою українській землі. Печеніги нападали 
несподівано, запалювали міста й села, вбивали людей або 
забирали в неволю, худобу й майно грабували. Вони обля
гали значніші й укріплені міста, такі як Київ або Білгород 
(тепер село Білогородка недалеко Києва), і з ними доводи
лося провадити дуже тяжку боротьбу. Під їх натиском 
українські оселі, які почали вже доходити до Чорного моря 
і навіть з’явилися на Кубані, мусіли відступати назад, на 
північ. Дороги, що вели до Візантії й Болгарії (особливо 
Дніпровий водний шлях), стали небезпечні і зносини змен- 
шались. Київські князі мусіли вживати дуже пильних заходів 
для оборони краю від печенізьких наїздів. Укріпляли по- 
граничні міста, будували понад Стугною, Сеймом, Трубежом, 
Сулою кріпості і ставили тут постійну сторожу. Але й це 
не завжди здержувало печенігів. Вони проривалися трохи 
не до самого Києва.

§ 15. Ще за свого життя Володимир наста- 
Боротьба Воло- новив своїх синів по різних землях україн- 
димировичів за Ської держави. Він мав на увазі тісніше зв’я- 

ИІВ' зати окремі краї своєї держави, заселені 
різними племенами, які ще не забули про своє колись окреме 
й самостійне життя, держати їх у більшому послуху, краще

доглядати за тим, що серед них 
коїться. Але розкидані на широ
кому просторі, сидячи серед на
селення, яке пам’ятало про вільне 
життя, Володимирові сини зви
кали до незалежного князюван
ня і ще за Володимира між ними 
й батьком виникали на цьому 
грунті непорозуміння. Коли ж 
1015 р. Володимир помер, то між 
його синами відразу виникла 
кривава сварка. Святополк, що 
сидів близько Києва в Турові, 
захопив батьківський престіл 
і заходився винищувати своїх 
братів. Борис муромський ще 
з наказу Володимира вирушив із 
військом проти печенігів і стояв 
над річкою Альтою. Святополк 

вислав своїх посланців до війська, збунтував його проти 
Бориса, і тоді Святопо^кові люди вбили молодого князя. 
Так само згинув від руки надісланих Святополком убивців

Старовинний хрест на місці де 
убито кн. Бориса.

36



і князь Гліб муромський. Святослав деревлянський кинувся 
втікати на Угорщину, щоб урятувати життя, але в Карпатах 
наздігнали його Святополкові слуги і вбили. Тепер зали
шалось упоратися з Ярославом, що сидів у Новгороді, бо 
Мстислав у своїй Тмуторокані був дуже далеко і не був 
такий небезпечний. Та Ярослав, так само, як колись його 
батько, покликав собі на допомогу варягів і з варязьким та 
новгородським військом пішов на Київ, оповістивши, що 
йде мститися за своїх братів. Святополк закликав і собі на 
допомогу свого тестя, польського князя Болеслава Хороб
рого. Поляки прийшли до Києва і помогли відбити його 
в Ярослава, що встиг був захопити місто в свої руки. По
магали Святополкові й печеніги. Київ кілька разів переходив 
з рук до рук, поки нарешті Ярослав не побив Святополка 
та його спільників над Альтою, тою самою, де вбито Бо
риса. Святополк мусів утікати на Захід, — до Польщі та 
Чехії і вже ніколи не вертався в Україну. Ярослав запанував 
у Києві (1019). Ця трагічна боротьба між братами зробила 
глибоке враження на сучасників. Усі симпатії були по сто
роні Ярослава, а Святополк перейшов у літописне опові
дання з іменем „Окаянного“ — проклятого. Бориса й Гліба 
церква оповістила мучениками, і вже в половині XI в. чер
нець печерського манастиря Нестор зложив їхні життєписи.

Але Ярославові не вдалось відразу стати
Боротьба між князем усієї української землі. Лишився щеИПОСЛЭ.ВОМ Тй
Мстиславом. Мстислав у далекій Тмуторокані, де він при

дбав собі славу боротьбою з ясами й косо- 
гами, — кавказькими верховинцями. Це був завзятий войов- 
ник, що дуже нагадував свого діда 
Святослава. Він не зміг спокійно ди
витися на те, як Ярослав забирає 
собі всі українські землі, всю бать
ківщину і заявив свою претенсію 
на участь у спадщині. Передчуваючи 
тяжку боротьбу, Ярослав з н о в у  по
їхав у Новгород набирати військо 
з варягів. Тим часом прийшов Мсти
слав із своєю дружиною, де були та
кож хозари й яси. Але Київ не під
дався йому. Тоді він сів у Чернігові 
і забрав під свою владу лівобережні 
українські землі, заселені сіверянами.
Восени 1024 р. Ярослав прийшов 
в Україну із своїми варягами. Брати Князь Ярослав Мудрий, 
зустрінулися коло села Листвена на
Чернігівщині (недалеко від самого Чернігова, на північний 
схід від нього) і тут звели криваву завзяту битву, поетичний 
опис якої зберіг нам літопис. Билися вночі. Почалась буря,
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гримів грім і світила блискавка, ішов великий дощ. При сві
тлі блискавки рубалися вороги, з боку Ярослава — варяги, 
з боку Мстислава його дружина й сіверяни. Спочатку ва
ряги проломили були ряди сіверян, але Мстислав вдарив із 
своєю дружиною збоку і побив варягів. Ярослав мусів 
утікати. Але Мстислав не хотів далі воювати і послав до 
Ярослава сказати, що хоче миритись. Брати погодилися на 
тому, що Київ і всі землі на правому березі Дніпра залишать-

Стародавній Іллінський манастир у Чернігові.

ся за Ярославом, а лівобережні — за Мстиславом. Такий поділ 
проіснував до 1034 р., коли Мстислав помер бездітний, і його 
землі прилучилися знову до держави Ярославової.

Мстислав зробив Чернігів своєю столицею 
Мстислав у Чер- [ почав її оздоблювати. Чернігів зробився 

нігові. другим містом в Україні після Києва. Мсти
слав заложив у Чернігові величний Спасо-Преображенський 
собор, але сам не встиг його закінчити. Коли він умер, то 
мури виведено доти, каже літопис, доки можна досягти 
рукою, сидячи на коні. Собор цей зберігся до наших часів 
і є найстародавнішою пам’яткою українського -будівництва 
в Україні. Мстислава поховали в цьому соборі 1034 р.

§ 16. В руках Ярослава опинилися всі українські, біло
руські й московські землі, вся Володимирова батьківщина. 
Він поширив межі новгородської волости аж за Чудське 
Озеро і заложив там город Юріїв (пізніший Дорпат), а на 
заході успішно воював з литовськими племенами, забезпе
чивши собі цим панування над білоруськими землями. 
Скрізь по волостях сиділи його сини або намісники і тільки 
в Полоцьку сидів рід Із’яслава Володимировича. За князю
вання Ярослава Україна досягла великих успіхів як у зовніш
ньому політичному житті, так і внутрішньому. Перш за все
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вдалося захиститися на деякий час від небезпеки з півдня, - - 
від печенігів. Року 1036 печенігів страшно побито під самим 
Києвом, а недобитки печенізької орди подалися На Дунай 
і зникли з наших степів. Невеликі останки печенігів роз
селилися по Україні і пам’яткою їх лишились назви сіл Пе
ченіги (на Харківщині) й Печеніжин (у Галичині). Правда, 
на місце печенігів прийшла орда торків, але вони не були такі 
страшні. Упоравшися на сході й на півдні, Ярослав звернув

Анна Ярославна, 
дружина французького ко

роля Генріха 
(стара Гравюра).

Герб Анни Ярославни. 
Зліва лелії — королівський 
герб франків. Праворуч, ма
буть, київські Золоті Ворота.

свою увагу на захід. Там, користуючись із усобиць після Во- 
лодимирової смерти, польський князь Болеслав захопив захід
ну частину української Галичини (або Червоної Руси, як тоді 
її звали), разом із Червенськими городами, що їх здобув Во
лодимир (див. § 10). Замирившися із Мстиславом, Ярослав за 
його допомогою пішов походом на Польщу, спустошив її і за
брав назад Червенські городи. Скоро в Польщі почалися чва
ри, і внук Болеслава Казимир прохав помочі в Ярослава. Яро
слав посилав йому своє військо, віддав за нього свою дочку 
і поміг йому засісти на польському княжому столі. Тільки в вій
ні з Візантією, яку почав Ярослав 1043 р., потерпів він невда
чу. й ого  фльоту спалили візантійці „грецьким вогнем“.

Ярослав зробився одним із сильніших во
лодарів Европи. Слава про нього досягла 
далеких країв і різні королі Европи запо
бігали його ласки й старалися поріднитися 
з ним. Сам Ярослав був жонатий з дочкою 

шведського короля Оляфа Інґіґердою (Іриною), а його син 
Всеволод одружився з візантійською царівною. Одну дочку, як 
ми тільки що згадали, віддав за польського князя Казимира,

Династичні 
зв’язки Ярослава 
з Західною Ев

ропою.
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другу Єлисавету — за норвезького короля Гаральда Сміли
вого, славного лицаря, про якого постало багато сканди
навських саґ (дум); третю Ганну віддав аж у Францію — за 
короля Генріха. Четверту дочку віддав за угорського короля 
Белю й п’яту за візантійського царевича. Певна річ, зносини 
України з різними державами Европи не обмежувалися ди
настичними зв’язками, але мали також економічний та куль
турний характер. Київ зробився після Візантії визначнішим 
торговельним і культурним осередком на Сході Европи.

Ярослав дуже поширив і прикрасив свою 
Пишний розви- столицю. Він прилучив до міста велике 

ток иєва. зв ()р0Жне«) поле", на якому 1036 р. по
бито печенігів, і заложив на ньому велику церкву в честь 
св. Софії, на зразок славної Софійської церкви в Царгороді. 
Саме місто обніс Ярослав валом і поставив кілька брам. 
Одна брама, над котрою збудовано церкву Благовіщення 
з золотою банею, прозвана „Золотими Воротами“, збері

галася довгі часи, і до пас ді
йшли її руїни. Літопис каже про 
заходи Ярослава щодо освіти, 
про збирання бібліотеки, про 
заснування в Києві школи на 
триста душ хлопців, про його 
прихильність до церкви й духо
венства. До історії перейшов 
Ярослав з іменем „Мудрого“.

У внутрішньому 
Скріплення внут- житті держава при 
ршіньої органі- г  • г
зації держави, ньому скріпилася.

Він установив су
ди княжих урядовців і завів та
ксу на оплату їхньої праці. З іме
нем Ярослава зв’язують збірку 
законів, відомих під іменем 
„Руської Правди“, хоч у дійсно
сті ця збірка була уложена вже 
за його синів і не мала урядо
вого характеру. Але в усякому 

разі його заходи установити адміністрацію й суд мали 
велике значення як для його часу, так і для пізнішого, 
і Ярослав перейшов у пам’ять потомства як мудрий і діяль
ний князь, будівничий української держави.

§ 17. Ярослав помер 1054 р. Ще за свого
Розділ Київської життя він роздав окремі землі (волості, або 
держави між си- ••г г  ч .. 4

нів Ярослава. УД^и, як їх почали звати) своїм синам. Стар
шому Із’яславу призначив Київ, другому — 

Святославові дав Чернігів, Муром і Тмуторокань, третьо
му— Всеволодові Переяслав, Ростів і Суздаль, четвертому

Золоті Ворота 
(руїни з XVII ст.).
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Ігореві Володимир (Волинський) і п’ятому -  В’нчеславові 
Смоленськ. З цього часу починається поділ української землі 
і взагалі держави Володимира й Ярослава на окремі уділи. 
Спочатку серед князів переважала думка, що, як член єди
ного княжого роду, кожен з них має право на свою частину 
в українській землі, як спільній власності цілого княжого 
роду. При цьому вважали, що старшому в роді належить 
княжити в Києві й мати ніби батьківську владу над іншими 
князями („бути в отця місці“, як казали тоді) і другий по

Собор св. Софії по Могилиній реставрації (з малюнка 1651 р.).

ньому брат мав сидіти в Чернігові, як у другому по своєму 
значенню городі української землі, третій — у Переяславі 
і так далі. Установлялася ніби черга: коли вмирав старший 
князь київський, то його стіл наслідував і переходив до 
Києва його брат, що сидів перед тим у Чернігові, — а не 
син, бо дядько вважався завжди старший від свого небожа. 
Коли ж який князь умирав, не встигши покняжити в своїй 
черзі у певному городі, то його сини тратили право коли- 
небудь десь князювати. їх називали „ізгоями“. Але в дій
сності цього порядку дуже мало додержувалися. Вже сини 
Ярослава почали сперечатися між собою за княжі „столи“, 
а згодом ці сварки ще побільшились. Нарешті українська 
держава розпалася на окремі князівства, і в кожному по
чала правити окрема княжа сім’я. Рід Ярослава розпався 
на окремі галузі — „лінії“. Дуже багато смути вносили 
й претенсії князів-ізгоїв, які відстоювали принцип „бать
ківщини“, цебто, що волость князя-батька є власністю і його 
дітей і мусить по його смерті до них перейти. Свари, які



раз-у-раз починали ізгої, примусили князів задовольняти 
їх претенсії, але й це не зменшило княжих усобиць, якими 
наповнена вся друга половина XI ст. й ціле XII. Усобиці 
коїли багато лиха українській землі, і то тим більше, що 
князі вмішували в них сторонню силу, закликали на по
міч степові орди, а ті ще більше руйнували й плюндру
вали українську землю.

Князювання Із’яслава Ярославовича (1054— 
Із’яслав Яросла- \q-jj 3 перервами) було дуже неспокійне.

Року 1062 в українських степах появилася 
нова орда — половців або куманів. Це була дужа й велика 
орда, яка розсілася в степу від Дону до Дунаю, як раніше

Домовина Ярослава Мудрого.

печеніги, і більш як півтора століття не давала спокою 
українському народові. Спочатку половці напали на Перея
славщину, де князював Всеволод, і сильно спустошили її. 
За кілька років вони прийшли знову. Всеволод попросив 
у братів помочі, і ті вислали своїх людей. Але половці роз
громили українське військо і розсипалися по Сіверщині 
й Київщині, грабуючи й руйнуючи край. Кияни хотіли йти 
відбивати половців, але Із’яслав не зважився дати їм зброї, 
щоб вони не звернули її проти нього самого: кияни його 
не любили. Тоді зчинився бунт, Із’яслав утік до свого 
шваґра, польського князя Болеслава, а кияни посадовили 
на княжий стіл полоцького князя Всеслава, що сидів 
у Києві в неволі. Але Всеслав не всидів довго в Києві і втік
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на свою батьківщину, в Полоцьк, покинувши неспокійним 
Київ. Тоді Із’яслав за допомогою поляків вернувсь у свою 
столицю. Та за якийсь час Святослав, що сидів у Чернігові, 
змовившися з Всеволодом, вигнав знову Із’яслава з Києва 
і сів на ного місце (1073). Але він скоро помер (1076) і Із’я- 
слав удруге вернувся до Києва, на цей раз піддержаний 
у своїх правах німецьким імператором Генріхом IV, у якого 
він побував у Майнці. Піддержував Із’яслава й папа рим
ський Григорій VII, до якого вислав Із’яслав в посольстві 
одного із своїх синів. Коли між князем Всеволодом і синами 
Святослава Олегом та Давидом виникла боротьба за Чернігів
щину, яку Всеволод забрав від своїх небожів, то Із’яслав став

Любецькпй з ’їзд князів.

у цій боротьбі по стороні брата й наложив головою в битві 
на Нежатиній Ниві коло Чернігова (1078). По його смерті сів 
на київському престолі Всеволод (1078—1093). Він загорнув 
під свою владу більшу частину українських земель і мусів 
провадити довгу боротьбу зі своїми небожами — ізгоями, 
що все претендували на свою батьківщину. По смерті Все
волода Київ дістався до рук С в я т о п о л к а  (1093—1113), 
сина Із’яслава. Але сини Святослава чернігівського — Олег 
(прозваний Гореславичем) і Давид не вгавали й домагалися 
звороту їм Чернігівщини, їхньої батьківщини.

Вони наводили з собою половців і страшно пустошили 
Україну. Половці ще в перший рік князювання Святополка 
напали на Київщину і розбили військо Святополка, при 
чому в річці Стугні втопився молодший брат Святополка
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князь Ростислав. І потім не було року, щоб половці не на
бігали на Україну. Вони облягали міста й тримали їх в облозі 
доти, доки ті не піддавалися. Силу людей забирали вони 
в неволю і гнали в далекі степи. З половцями завзято во
ював князь Володимир Мономах, що сидів на своїй батьків
щині в Переяславі, найбільш загроженому від половців. Щ об 
покласти край усобиці й задовольнити князів-ізгоїв, Свя- 
тополк та Володимир Мономах скликали 1097 р. князів на

нараду коло Любчого озера під Києвом. Тут 
Любецький з ’їзд постановили, щоб кожний князь сидів на 

КНЯ31В- своїй батьківщині, та щоб не було сварок 
між князями. Отже, відступлено Київську й Турівську землю 
Святополкові, Чернігівщину й Муромщину Олегові й Дави
дові, а іншим ізгоям, унукам Володимира Ярославовича, Ва
силькові й Володареві дали уділи на Волині й Галичині. 
Переяславщину, Смоленщину, Ростовщину й Новгородщину 
віддано Володимирові Мономахові, Волинь — Давидові Іго- 
ревичеві. Але тільки що склалася ця угода, як сам Свято- 
полк і Давид Ігоревич схопили Василька Теребовельського, 
без жалю ‘осліпили його й так пустили додому. Знову по
чалася війна, яка тяглася три роки і скінчилася новим 
з’їздом князів у Витичеві. На цьому з ’їзді відібрали в Д а
вида Волинь і віддали її Святополкові.

§ 18. Велика небезпека від половців при-
Володимир Мо- Му СИЛа князів замиритись і почати спільними 

номах силами, боротьбу з хижаками. Героєм цієї 
війни став Володимир Мономах. Це здобуло йому таку по
пулярність, що, коли помер князь Святополк (1113), то 
кияни не схотіли бачити в себе нікого, окрім Мономаха. 
Володимир Мономах зробився київським князем. Він був 
надзвичайно діяльний і працьовитий князь. Справедливо 
вважають його за ідеал князя, як він уявлявся людям того 
часу. Мономах змалку привчився до військової справи, був 
відважний, хоробрий і не боявся ніяких трудів. Цілий вік 
провів він у подорожах, у походах, а улюбленою його р оз
вагою були лови на диких звірів. У своїм „Заповіті“ дітям 
він докладно розповідає про своє життя і наказує їм добре  
пильнувати своїх обов’язків перед підданими, бути спра
ведливими, милосердними, гостинними і дбати про добру  
славу перед своїми й чужими. Недурно був він улюбленим 
князем свого часу.

Всі сили й енергія цього талановитого князя пішли на 
боротьбу з половцями. З успішних походів проти половців, 
які робив Володимир сам і на спілку з іншими князями, — 
особливо славна була його перемога року 1111 над річкою 
Дінцем, — але половці все були справжнім бичем божим 
для населення південних українських земель. Людність 
Переяславщини й Київщини, не маючи змоги терпіти раз
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Князь Володимир Мономах

у-раз половецькі наскоки, починає иотрохи кидати свої 
оселі й виселятися далі на північ, під захист лісів, куди 
трудно було пробиратися степо
вим хижакам. Багаті, врожайні 
простори теперішньої середньої 
й північної Полтавщини й се
редньої Київщини порожніють, 
і границя української держави 
від Києва віддалена всього на 
яких 50—60 верстов на півден
ний захід. Володимир Мономах 
та й інші князі починають усе 
більше звертати увагу на свої 
північно-східні володіння, засе
лені вятичами й фінськими пле
менами, колонізують їх виход- 
цями з України й шукають собі 
опори на цих нових просторах, 
бо в Україні чим далі тим тяжче 
було вдержатися. Половці від
різують далеке Тмутороканське 
князівство від України, і в по
ловині XII віку вже зникають усякі звістки про нього. Пере- 
пинюються зносини з Візантією, і це веде до упадку укра
їнської торгівлі Дніпром.

Після смерти Володимира (1125) почина-
Боротьба за ється нова боротьба за Київ між його на- 

Киів між Ольго- щадками і нащадками чернігівських князів
ВИЧаМИ Й ітІОНО" /̂у ' а  / /л г*маховичами. „Ольговичів (нащадків князя Олега Свято- 

славича). Якийсь час сидять на київському 
столі один по одному сини Мономаха, але їх виганяють 
Ольговичі. За кілька років знову переходить Київ до Моно- 
маховичів, і так за кілька десятків літ переходить він із 
рук до рук. Столиця української землі, стародавній Київ, 
страшенно терпів від цих перемін; князі-противники, добу
ваючи його, немилосердно пустошили й грабували, торгівля 
його, й без того підірвана половцями, падала все більше 
й більше. Дуже гострий характер мала боротьба за Київ 
між Мономаховим сином Юрієм і його небожем Із’яславом 
Мстиславичем II. Та найбільше потерпів Київ 1169 р., коли 
внук Мономаха Андрій Юрієвич (на прізвище Боголюб- 
ський), що сидів на Ростово-Суздальському столі, прийшов 
його добувати від Мстислава Із’яславовича (з роду Ольго
вичів) із своїм військом, зложеним із суздальців та воло- 
димирців. Ці люди, чужі українцям мовою й звичаями, не
милосердно поруйнували й пограбували Київ. Завойовники 
здирали в церквах шати з образів, здіймали дзвони, гра
бували по хатах усе, що попадало під руку. Людей неми-



,'юсердно вбивали або забирали в неволю. Після цього 
погрому Київ уже ніколи не міг піднятися на свою давню 
височінь. Він переходив із рук до рук і перестав грати ролю

Андрій Суздальський руйнує Київ.

політичної столиці української держави, хоч своє значення 
духового центру зберігав ще довший час.

§ 19. Часта зміна князів, їх непосидючість 
Відокремлення сприяли тому, що поодинокі землі київської
земель Київ- держави почали відокремлюватися. Не вва- 

сько’і держави. г  г>жаючи на своє об єднання під рукою Воло
димира й Ярослава та на прийняття християнської віри 
з спільною церковною управою, окремі землі не забували 
зовсім ні своєї племінної окремішности, ні своєї колишньої 
самостійности. Коли князі, спочатку Володимир, а потім 
Ярослав, почали садовити по окремих землях своїх синів, 
то землі стали змагати до того, щоб добути собі окремого 
князя і вже потім бути під управою його роду. Ще за Во
лодимира виділилося білоруське Полоцьке князівство 
з своїм окремим княжим родом Із’яславичів. Потім потрохи 
відокремилися в самостійні князівства Київське, Чернігово- 
Сіверське, Галицько-Волинське, Турово-Пінське, Новгород
ське, Смоленське, Ростово-Суздальське, Муромо-Рязанське. 
Київський князь ще якийсь час уважався старшим, „вели
ким,“ князем, але після погрому 1169 року падає й це зна
чення Києва. Велика держава Володимира й Мономаха роз
падається, Київ перестає бути осередком українських земель; 
кожна з цих земель починає жити своїм власним самостій
ним життям і виділюється в зовсім окрему державу.



Цс відокремлення Почалось уже п другії") половині
XI віку. Тоді виділилося Галицьке князівство. Князі-ізгої, 
брати Рюрик, Василько й Володар, внуки Володимира Яро- 
славича, одержали собі в уділи Галичину. Вони зуміли її 
добре оборонити від небезпечних су.ідів угрів та поляків, 
особливо князь Володимирко, син Володаря що повиганяв 
своїх двоюрідних братів і сам запанував над усією Галичи
ною. Сюди не сягали половецькі наїзди, через те життя 
було спокійніше, і тому сюди переселллося багато людей 
з інших українських земель, через що Галичина добре за
люднилась і скоро зробилась одним з найбагатших кня
зівств в Україні. У XI ст. тут були вже значніші міста: 
Перемишль, Ярослав, Теребовля, Галич, Звенигород і Ко
ломия. Син Володимира Я р о с л а в  О с м о м и с л  (1153— 
1187) був уже чи не найсильніший український князь свого 
часу. Він забезпечив собі панування успішними війнами 
з різними претендентами на Галичину, завів дружні зно
сини з німецьким імператором Фрідріхом Гогенштауфеном 
і з Угорщиною. Він розширив межі свого князівства на пів
день вздовж Дністра й Прута аж до Дунаю. Співець „Слова
о полку Ігореві“ прославляє його як могутнього володаря, 
що „високо сидить на своїм золотокованім престолі, підпер
ши гори угорські своїми залізними полками, заступивши до
рогу королеві, зачинивши Дунаєві ворота“. Столиця його 
держави, Галич на Дністрі був великим і багатим містом.

Майже одночасно з Галичиною відокремилась і Ч е р 
н і г і в щ и н а ,  або інакше Чернігівсько-Сіверська земля. 
Вже за Мстислава Володимировича 
(1024 -1036) стала вона окремим кня
зівством. Потім якийсь час (1054—
1077) сидів у Чернігові Всеволод, що, 
ставши великим князем київським, не 
схотів випускати Чернігівщину із сво
їх рук. Але Святославові сини — Да
вид і Олег відбили собі свою бать
ківщину, закріпили за собою право 
на неї по Любецькій умові і з того 
часу Чернігівщина лишилася за ро
дом „Ольговичів“. Сам Чернігів уже 
в першій половині XI в. стає визнач
ним культурним центром — другим 
після Києва.

Ольговичі в XII ст. виступили 
з претенсіями на Київ. Це ув’язало
Чернігівщину в довгі та завзяті війни, від яких вона терпіла 
немало. Ольговичі не задовольнялися Києвом, але їхні пре- 
тенсії сягали ще й на Галичину. Це все вело до частих війн. 
Сама Чернігівщина розпалася на багато дрібних уділів, бо рід
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Ольговичів розростався і кожному князеві треба було давати 
уділ. Старший, великий князь сидів у Чернігові; другим мі
стом за своїм значенням був Новгород-Сіверський. Потім ішли 
міста: Путивль, Рильськ, Стародуб, Трубчевськ, Курськ та інші.

В середині XII віку відокремилася в зовсім самостійне 
князівство Переяславщина. Вона з усіх князівств найбільше 
терпіла від половецьких та всяких інших степових наїздів — 
через те, що найбільш була висунута у степ. Через ці наїзди 
українська людність рано почала виселятися звідси на північ 
у Чернігівщину і навіть ще далі, — на далекі береги Оки 
й верхньої Волги, де князі діяльно зайнялися колонізацією  
великих просторів з дуже рідким фінським населенням. Щ об 
залюднити й захистити південні околиці Переяславщини, 
князі оселювали тут замирені невеличкі орди степовиків: 
торків, берендіїв, чорних клобуків. Вони з часом злилися 
з українським населенням і зовсім втратили свою окреміш- 
ність мови та звичаїв. Переяславцям важко було зберегти  
свою самостійність поруч із сильними князівствами Київ
ським та Чернігівським. Та проте вони добивались її і, за 
прошуючи до себе князів з молодшої лінії Мономаховичів, 
що сиділи в далекій Суздальщині і через те не могли дуже 
втручатись у внутрішнє життя або прилучити безпосередньо 
до Суздальського князівства, зуміли вдержати свою окре- 
мішність і самостійність. Сам Переяслав уже з кінця X віку 
став важливим культурним осередком. Місто було обведене 
в кінці XI в. кам’яними мурами з кількома брамами, о зд о б 
лене величавими храмами й публічними будовами, серед 
яких були й муровані громадські лазні на грецький зразок.

Відокремилась і глуха, лісова Турово-Пінщина, колишня 
земля деревлян, що ще за князя Ігоря боронила свою само
стійність. Це був край бідний, але зате спокійний і затиш 
ний від ворогів. Довгий час Турівське князівство було 
в руках київських князів, які посилали туди своїх родичів. 
В половині XII віку турівці самі запросили до  себе князя 
Святополка, потомка в. кн. Святополка Із’яславича. Йому 
вдалося закріпити самостійність Турово-Пінського князів
ства. Пізніше цьому князівству прийшлось оборонятися від 
частих нападів литовців.

Майже одночасно з Турово-Пінською землею відокре
милась і Волинь. Ця велика, багата й досить добре захи
щена лісами й водою країна була довгий час у руках стар
шої лінії Мономаховичів (рід Мстислава Володимировича). 
Вони кріпко держали Волинь у своїх руках і, переходячи на 
київське князювання, передавали її котромусь із молодших 
князів свого роду. Але коли в Києві засіли нащадки молод
шої лінії Мономаховичів (Андрій Боголюбський), у яких 
відбивали його чернігівські Ольговичі, Київ, поруйнований 
і підупалий, перестав притягати до себе волинських князів,
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і вони почали більше звертати увагу на впорядкування свого 
краю та оборону мого від зовнішніх ворогів — поляків та 
литовців. Волинь розпалася на два головні князівства: Во- 
лодимирське й Луцьке, які згодом поділилися на цілий ряд 
дрібних князівств, як це сталось і з Чернігівщиною. В кінці
XII ст. талановитий волинський князь Роман Мстиславович 
(внук Із’яслава II) злучив своє Володимирське князівство

25 ЗО Зі 40

Українські землі в XI—XIII в.

з Галичиною й положив початок могутньої Галицько-во- 
линскої держави, яка в половині XIII ст. об ’єднала майже 

всі українські землі в одну державу. Столицею Волині було 
місто Володимир, добре укріплене, людне й багате; в ньому 
було багато чужоземних купців, головно німців. Окрасою 
його був величний собор Успенія Богородиці, збудований 
у другій половині XII віку.

§ 20. З частими перемінами князів падає 
Зріст ^значення сила й авторитет князівської власти і поруч 

неї виростає сила в і ч а ,  голос самої землі. 
Віче існувало в давні часи, ще й до князів, але за панування 
сильних князів, збирачів української землі, воно втратило
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Своє значення. Тепер, коли земля часто була й без князя 
при їх перемінах і переходах з одного князівства до  др у 
гого, голос землі, який виявлявся на вічу, куди сходились 
усі дорослі вільні громадяни, знову почав грати значну 
ролю. Князь мусів рахуватися з думкою громадянства, бо  
бувало, що віче само запрошувало до  себе князів, які йому 
більше подобались (як от було з Мономахом, якого з а 
кликали кияни, хоч по звичаю право на київський стіл і не 
йому належало), бувало й так, що воно проганяло нелюбого  
князя. Перше князь був сильний своєю дружиною; тепер 
велику дружину, коли князівств стало багато, утримувати 
було важко. Та й для боротьби з степовиками мало було  
колишньої дружини, треба було озброю вати саме населення 
й складати з нього військо. Отже князь тепер мусів пильно 
прислухатися до  голосу своєї землі, як він виявлявся на 
вічу. В Галицько-Волинському князівстві придбали собі  
великий вплив на державні справи й на самих князів бояри.  
Князям доводилося часто зазнавати від їхніх коромол  
багато клопоту й лиха, а земля дуж е терпіла від цих сварок 
між князями та боярами.

§ 21. XI— XII століття —  це були часи роз-  
Культура і побут цвіту старої української культури. Тяжка
В УХІ^ХНРстИ РУ'іна> ЯКУ не Раз приходилося витерпіти на- 
в ст‘ шому краєві, а особливо татарське лихоліття

в XIII в., знищили більшу частину пам’яток цієї культури, 
як матеріяльних, так і духових, але й те, що збереглося д о  
нашого часу, свідчить про могутній розвиток культурного 
життя в Україні-Руси в Київській Державі. Україна ввійшла 
в зовсім близькі зносини в Візантією й західно-европей-  
ськими державами, й запозичала звідти не тільки форми  
громадського життя, а почасти й економічного укладу, але 
й освіту, наукові поняття й форми мистецтва. Головним  
джерелом і зразком для запозичень була все таки Візантія. 
Звідси приходили погляди на княжу владу, як на Богом  
дану установу, на обов’язки громади супроти держави  
й навпаки, звідси позичались -або наслідувалися правні 
норми (закони). Та найбільший вплив мала візантійська 
культура через церкву. Освіта й наука в самій Візантії, як
і в усій тодішній Европі, мали строго церковний характер. 
В такій формі переходили вони і в Україну, де  молоде  
письменство прийняло відразу церковний характер і де  
письменні люди здебільшого належали д о  духовного стану. 
Це залишило свій слід на українськім письменстві; воно  
в значній мірі засвоїло собі погляди на гріховність світ
ського життя, неприхильно ставилося до  народних звичаїв, 
обрядів і поезії, вбачаючи в них сліди ненависного поган
ства. Та проте письменство не могло зовсім позбутися  
впливів народного життя, усної народної словесности,
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і там, де цей вплив полишив глибші сліди, там твори на
шого давнього письменства набувають і живішого харак
теру, там проблискує справжнє поетичне почуття, там 
і сама форма стає живіша й легша.

Один із перших письменників в Україні був митрополит 
Іларіон (перша половина XI в.), автор високо мистецької 
й патріотичної „Похвали князю Володимиру“ ; а крім нього: 
єпископ Кирило Турівський (XII ст.), що писав поучения 
й проповіді; св. Теодосій Печерський, автор поучень; чер
нець Яків і св. Нестор — 
автор життєписів Володи
мира Великого, Бориса, Глі- 
ба й св. Теодосія; в XII віці 
відомі також митрополит 
Клим Смолятич; Симон та 
Полікарп, що склали „Ки- 
євопечерський Патерик“ — 
збір оповідань про життя 
й чуда печерських святих; 
ігумен Данило, що написав 
про свою мандрівку в Па
лестину. Поруч цих авторів 
дійшло до нас трохи біль
ше творів анонімних — не
відомих авторів. Дійшли до 
нас цілі збірники різних пи
сань, вибраних і переложе- 
них з грецької мови, так 
звані „Ізборники“, що но
сили різні назви: „Палея“
(оповідання з старого за
віту), „Пчела“, „Пролог“ та 
інші; особливо цікаві з цих 
збірників „Ізборники“ князя Святослава Ярославовича, один 
1073, другий 1076 року. Тут маємо уривки з всесвітньої 
історії, відомості про будову землі, про різних звірів та 
птиць, про дорогоцінні та чудовні камені, моральні сен
тенції й т. ін.

Та найцікавішою і найціннішою для нас галуззю того
часного письменства є літописи. Вони почались у Києві 
в першій половині XI віку, в Печерському манастирі. Потім 
почали писати літописи й по інших містах. Наші перші 
літописці подавали спочатку за грецькими хронографами 
відомості із всесвітньої історії, переважно біблійної, потім 
переказували оповідання, які дійшли до них, про засну
вання української держави й про перших князів; про події 
свого часу писали вже як свідки і переказували події рік 
за роком в суворо хронологічному порядку. Іноді вставляли
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Ь своє писання народні перекази, а часом навіть і уривки 
дум або пісень. Коло 1112 року чернець Печерського мана- 
стиря Нестор обробив працю своїх попередників і створив 
Закінчений історичний твір, славнозвісну „Повість времен- 
них літ“, цю найстаршу історію української землі, перейняту 
глибоким патріотичним почуттям і високоцінну багатством 
своїх відомостей з географії й етнографії сходу Европи. 
Протягом XII ст. постав т. зв. „Київський Літопис“, при-

Володимира Мономаха, Моленіє Данила Заточника, а осо
бливо чудову поему невідомого автора „Слово о полку 
Ігореві“ — про похід новгород-сіверського князя Ігоря 
з іншими князями на половців року 1187. Своїм складом, 
своїми поетичними зворотами вона близько стоїть до 
пізніших наших дум козацької доби.

До XI віку відноситься і „Руська Правда“ синів Яро
слава, збірник законів, уложених неофіціяльно, може бути 
в церковних кругах, — про злочинства та маєткові шкоди 
і про їх винагороду. „Руська Правда“ встановлює грошові 
кари, які складаються із штрафів: „віри“ — на користь 
князя, і „головництва“ — на користь покривдженого або 
родичів убитого. Високі кари призначалося за образу чести, 
що свідчить про високо розвинене почуття особистої 
гідности.

Так само як і письменство, мистецтво у Візантії служило 
переважно інтересам церкви: будуванню й прикрашуванню

свячении подіям київ
ської землі й доведе
ний до 1200 року; тре
тій цикл українського 
літописання становить 
„Г алицько -Волинський 
Літопис“, що обіймає 
1201— 1292 роки. Всі 
ці літописи, особливо 
Г алицько-Волинський, 
відзначаються живим 
драматичним викла
дом і писані коли не 
світськими людьми, то 
в усякому разі таки
ми, що, до свого всту
пу в ченці були у вій
ську і брали живу 
участь в описуваних 
ними боях і пригодах.

Літописець Нестор.
З інших світських 

творів треба відзна
чити „Поучения дітям“
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храмів та оздоблюванню предметів культу. Такий церков
ний напрям у мистецтві знайшов собі місце і в нас: в XI 
та XII століттях в Україні побудовано багато гарних і ве
ликих церков, манастирів; в середині церкви прикрашували 
мозаїкою і фресками (Спасо-Преображенський собор у Чер
нігові 1024 року, Св. Софія 1037 
року. Михайлівський манастир 
у Києві 1108 року). Більша ча
стина цих будівель була зруй
нована і до нас дійшли останки 
цілих церков, чи тільки їх ча
стин у Києві, Чернігові, Овручі,
Володимирі, Луцьку, Каневі та 
деяких інших містах в Україні.

Дуже високого майстерства
досягла у нас золотницька (юве- ........
лірна) штука: хрестики, образки,
перстені, каблучки, браслети, на- Нашиина прикраса княжих ча- 

І  ґ  сів із привіскою-монетою
шиині намиста („гривни ) та й хрестиком.
інші вироби київських майстрів
відзначаються тонким артизмом і великим художнім смаком. 
Особливо славиться й досі в своїх останках київська емалія, 
фарбована полива. Дуже гарно розвилось у нас і книжне

малярство, — візерунки, 
орнаменти, мініятюрові 
малюнки в книжках. Вза
галі техніка мистецтва 
під рукою українських 
майстрів досягла в XI— 
XII століттях високого 
розвитку, і сам Київ, 
багато прикрашений де
сятками церков, палата
ми, мурованими брама
ми, з оживленою торгів
лею й плавбою по Дні
прі, здавався чужоземцям 
і був в дійсності одним із 
найбагатших і найкра- 

Князь і лр\ж ин нпки. щих городів тогочасної
Европи. Упадок політич

ного значення Київа й взагалі східної України, повів за со
бою й загальний упадок культурного життя в цих сторонах.

§ 22. Поділ тогочасного українського гро- 
Поділ на громад- мадянства на стани відбувався поволі. Спо- 

ські стани. чахКу виділилася „дружина“ князя, яка на 
першій порі складалася з чужих людей — варягів. Вона 
стала вищою клясою, привілейованою верствою. Дружина
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ділилася на дві частини: на старших дружинників, ближчих 
помічників князя і його дорадників, які почали згодом на
зиватися боярами, і помалу робилися великими земельними 
власниками, поміщиками, і на молодших дружинників, — 
рядових воїнів, яких часами називали „отроками“ або 
„гриднями“. Решта населення з часом стала поділятися на 
городян і селян; городяни — найповажніші і заможніші на
зивалися „старцями градськими“, „лучшими людьми“, ре-

„погостами“, „волостями“ мали свою самоуправу, спільно 
користувалися землею і спільно виплачували князеві по
датки. Помалу збільшилася кляса т. зв. „закупів“, пів- 
невільних людей, які, позичивши в боярина або якого 
іншого більшого власника землі чи суму грошей, чи коня, 
чи які матеріяли або хліб, одробляли йому і не могли 
кинути свого місця, поки не сплачували боргу. Були 
й зовсім невільні люди: „холопи“ або „раби“, яких або 
брали на війні в полон, або якими ставали несправні дов- 
жники; холопи ці належали звичайно князям та боярам. 
Іноді заселяли ними цілі села, і вони працювали в полі на 
своїх панів. Становище рабів було тяжке; воно покращало 
з прийняттям християнства, коли церква почала ширити по
гляди про потребу людяного поводження з рабами, як 
і з іншими людьми.

Боярська ноша.

шта — бідніші люди, ре
місники, прикажчики зва
лися людьми молодши
ми, черню. Городяни ма
ли більший вплив на по
літику, збиралися на віче 
й заявляли на ньому свою 
волю. Особливо це сто
сувалося значних столич
них міст. Під час великої 
війни, коли мало було 
самої княжої дружини, пе
реважно городяни скла
дали своє „земське“ вій
сько, вибираючи собі 
„соцьких“ і „тисяцьких“. 
Селян-хліборобів почали 
називати звичайно „смер
дами“. Сільські громади, 
які звались „вервями“,
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Чернець мандрує до Києва.

ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА

Галицько-волинська держава.
Роман Мстисла- § 23. Земля галицька в XII столітті була 

вович. найбагатшою й найбільш залюдненою ча
стиною України-Руси. Сюди майже не досягали половецькі 
наїзди, а сусідство з Західною Европою давало змогу про
вадити торговельні й культурні взаємини з культурними 
державами. Князі з роду Ростислава Володимировича (див. 
§ 1 9 )  зуміли оборонити своє князівство від сильних сусідів: 
Польщі та Угорщини, і не давали також приборкати себе 
й київським князям. Особливо підніс престиж Галичини зга
дуваний уже нами Ярослав Осмомисл. Але силу галицького 
князівства дуж е підкопували боярські крамоли. Бояри ви
гнали по смерті Ярослава Осмомисла його сина Володимира 
й запроситіи. до  себе Р о м а н а  М с т и с л а в и ч а  Волин
ського (1189).

Це був сильний і енергічний князь, грізний і суворий 
вояк. Він уже давно зазирав на сусідню Галичину і по 
смерті Ярослава Осмомисла ввійшов у зносини з галиць
кими боярами. Але не відразу пощастило йому сісти в Га
личі. В о л о д и м и р  Я р о с л а в и ч  вдався за допомогою  
до угорського короля Белі III. Той прийшов з військом, 
витіснив Романа і зайняв Галич. Але тоді арештував самого 
Володимира й замкнув його в башту, а князювати посадив 
у Галичі свого сина Андрія. Володимирові пощастило втекти 
з неволі. Літопис оповідає, що він скрутив собі з полотна 
шнур і спустився з вікна на волю. Йому допомогли цим 
разом німецький імператор Фрідріх І та польський князь 
Казимир, і він знову відібрав собі батьківський стіл. Роман 
діждався його смерти (1193), а тоді поновив свої заходи,



щоб заволодіти Галичиною. На цей раз бояри вже його не 
закликали, мабуть пізнавши тверду Романову руку. За д о 
помогою польських князів Роман в 1199 році запанував 
у Галичині й злучив її в одну державу з Волинню. Він щ а
сливо відбився від половців і від литовців. Слава про його  
перемоги перейшла в літописи і в народні оповідання. 
Літописець величає Романа „приснопам’ятним самодержцем

всея Руси“, що „подолав усі поганські народи завдяки сво
єму розуму й мудрості і поводився згідно з законом  
Божим. Він кидався на поганих як лев, був сердитий, як 
рись, губив їх як крокодил, переходив через їхні землі як 
орел, а хоробрий був, як тур“. Склалась навіть приказка про 
нього: „Романе, Романе, дурно живеши, Литвою ореш у“, —  
з приводу, певно, того, що він- велів запрягати полонених
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литовців у плуги й орати ними. Та й із своїми боярами — 
ворохобниками поводився він дуже гостро і без жалю їх 
нищив. Він висловлювався, кажуть, щодо цього так: „не 
подавивши бджіл, не будеш меду їсти“. Народу подобалось, 
що він приборкав бояр, які дуже давались бідним людям 
у знаки своєю пихою й утисками. Поважали його за його 
велику заслугу й приборкання Литви та половців. Слава Ро
манова широко розійшлась по Україні, і на нього покладали 
надії, що він об’єднає українські землі, втихомирить князів 
і заведе добрий лад. Та він не встиг цього зробити.

Опанувавши Галичину, Роман звернув більшу увагу на 
Київ. Він вмішався в київські справи й пішов походом на 
свого тестя, князя Рюрика київського (з дому Мономахови- 
чів). Кияни самі впустили Романа. Але Роман не залишився 
в Києві. Він задовольнився тим, що посадив там свого брата 
Ярослава, а потім і Рюрикового сина Ростислава. Київ тепер 
став у залежність від Галича. В 1205 році Роман пішов по
ходом на Польщу і тут в одній із сутичок згинув.

-  . Після смерти Романа знов почалася в Галиць-
Р о м а н о в и ч і ко-волинській державі колотнеча, його вдова 

з малолітніми синами Д а н и л о м  та В а с и л ь к о м  від
далася під опіку угорського короля А н д р і я ,  приятела 
й спільника Романового. Андрій скористувався з прохання 
княгині, ввів своє військо в Га
личину, зайняв Галич і фактично 
зробився господарем краю; він 
навіть прийняв титул короля Га
личини й Володимири’, одначе 
залишив княгиню з дітьми в Га
личі. Тим часом бояри, не почу
ваючи більше над собою заліз
ної руки Романової, почали свої 
інтриги. Вони завели зносини 
з далекими чернігівськими кня
зями, синами Ігоря Святославо
вича, героя походу на половців 
1187, прославленого в „Слові
о полку Ігореві“. Ті прибули 
до Галичини, вигнали Романову 
княгиню з дітьми й забрали 
правління в свої руки. Але бояри 
почали інтригувати й проти них.
Тоді Ігоревичі рішили їх вини
щити і справді вирізали кілька
сот бояр. Але й бояри-недобитки віддячили їм за допомо
гою угрів: захопили їх в полон і повісили (1211). Це була 
нечувана до того часу в історії України подія.

Тоді угорський король Андрій рішив просто прилучити



Галичину до своїх земель, залишивши молодим Романови
чам Волинь. Щоб не викликати заздрощів поляків, він 
оженив свого сина Кольомана з польською королівною 
й посадив його в Галичі, коронувавши королівською коро
ною. Але не довго панували угри над Галичиною. Вже під
росли Романовичі. Бояри й народ піддержували їх, шануючи 
славну Романову пам’ять. Вони об’єднали в своїх руках цілу 
Волинь, зібрали значні сили й вступили в боротьбу з уграми 
за Галичину. В цій боротьбі галицькі бояри піддержували 
угорського короля, простий же народ і міщани по городах 
стояли за Романовичів. Вкінці перемога зосталась за ними. 
Тим часом на Галицько-волинську державу та й на всю 
Україну насунуло нове страшне нещастя — татарська орда.

Татарське лихоліття.

§ 24. На початку XIII століття половецькі наїзди втра
тили свій давній грізний характер. Помалу між половцями 
й Україною зав’язувались більш мирні відносини, наші князі 
нераз одружувались із дочками половецьких ханів: один

Татари облягаю ть  г ород .
(Мініятюра за х ід н о -ев р о п ей сь к о го  літопису  XIII ст .) .

із видатніших князів того часу М с т и с л а в  У д а т н и й  
(княжив по черзі в різних містах) був жонатий з дочкою 
половецького хана Котяна. Але в той же час на Україну 
насунула нова кочова орда татарська. Народ монгольського 
племени — татари до кінця XII століття жили в далекій Азії 
над Амуром, в сусідстві Китаю. Тоді появився в них тала-
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новитий проводир Т е  м у д  ж і н, який знищив окремих пле
мінних князів і о б ’єднав розрізнені татарські орди в один 
могутній народ. Він прийняв титул „Чінґісхана“ — вели
кого самодержавного хана і рушив завойовувати сусідні 
краї й народи. Він покорив північний Китай, далі Туркестан 
і дійшов до Каспійського моря. Завойовуючи, він страшенно 
нищив і плюндрував усе на своїй дорозі. Цілі багаті краї 
лежали в руїнах, людність частинно була винищена, ча
стинно розбіглась або була поневолена. Покоривши Турке
стан, Темуджін вислав свого воєводу С у б о т а я  з вій
ськом далі на захід. Суботай обійшов Каспійське море 
з півдня і в 1220 році завоював Закавкажчину і перейшов 
на північний Кавказ понад морем через Дербент; тут його 
зустрінули половці разом із сусідніми кавказькими наро
дами. Суботаєві вдалось р оз’єднати половців із їх спіль
никами і потім він нарізно побив одних і других. Поло
вецьке військо було розгромлене на Дону в 1222 році.

„ „ . Половецькі князі побігли прохати помочіБитва на Калці. « . . гв українських князів. Ті рішили помогти,
вважаючи, що краще зустріти грізного ворога в чужій землі, 
ніж дожидати, поки він прийде на Україну. Князі зібрали ве
личезне військо, зійшлись коло Києва, поплили Дніпром аж 
до  острова св. Георгія (проти теперішнього Катеринослава) 
висадилися тут на лівому березі Дніпра і рушили звідси в степ. 
Між князями не було ладу. Кожен хотів бути за старшого, 
і кожен вів своє військо окремо. В степу зустріли невелич
кий татарський загін і розбили його. Це надало князям са- 
мопевности, і вони посувалися в своїм поході без особливої 
обережности. Над річкою Калкою (теперішній Калміюс, що 
тече в Озівське море) їх обступило велике татарське вій
сько. Українці билися завзято, але половці не витримали 
татарського натиску й побігли. Серед українського війська 
наступило замішання; не було одного спільного команду
вання, кожен князь окремо бився з своїм полком. Стався 
страшний погром. Частина встигла врятуватись, але багато 
попало в полон, серед них і князь Мстислав київський. По
лонених князів і старшину татари задушили, поклавши їх 
під дошки, на яких самі розсілися обідати. Погром на Калці 
стався в 1223 році.

Погромивши українських князів, татари цим разом далі 
не пішли й повернулися назад степом на Волгу й далі до  
Туркестану. В Україні думали, що гроза минула, але калк- 
ське бойовищ е було тільки вступом до  нових грізних подій. 
В 1227 році помер ранений Темуджін-чінґісхан, і його дер
жаву поділили між собою  сини. Західні краї припали в цім 
поділі внукові Темуджіна на прізвище Б а т у ,  або Батий. 
Він рушив в 1236 році разом із старим Суботаєм завойо
вувати Русь. Він перейшов урало-каспійські степи, зруйну
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вав волзько-камських болгарів і напав спочатку на князів
ства московські, де сиділи князі української династії Моно- 
маха. Перше впало рязанське князівство, далі прийшла 
черга на князівство володимиро-суздальське. Великий князь 
Ю р і й  II В с е в о л о д о в и ч  поліг у бою. Татари дійшли 
аж під Новгород, але здержані болотами й розливом річок 
повернулися назад за Волгу. В 1239 році восени Батий ви
рушив на Україну. Татари йшли цілою ордою. На критих 
возах-арбах везли свої родини, гнали з собою табуни 
коней і отари худоби, верблюди везли на собі різне майно. 
Ішла орда великою смугою й, мов сарана, з ’їдала й вини
щувала все по дорозі, розпускаючи в сторони загони, які 
грабували й нищили все навкруги. Позад неї зоставалася

Багий під Києвом.

широка смуга чорної, витолоченої землі та руїни й згарища 
сіл і городів. Татари вміли добувати городи: облягали місто 
навкруги, таранами пробивали мури й вломлювалися через 
ті проломи в місто. Головна орда перейшла до Переяслава, 
а частина йшла на Чернігів. Переяславці боронились завзято, 
але татари здобули місто й вирізали його людність. Чернігів 
також не встояв; князь М и х а й л о  уступив з міста, а кня
гиня Е в п р а к с і я ,  щоб не попасти живою в татарські 
руки, кинулась із високої башти старого Спасо-Преобра- 
женського собору. Місто було спалене й поруйноване. На 
другий рік — в кінці 1240 року, татари облягли Київ. 
Князь Р о с т и с л а в ,  що сидів тут, утік заздалегідь, і Д а
нило галицький прислав сюди свого воєводу, тисяцького 
Д м и т р а .
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Здобуття тата- § 25. Не вважаючи на подвійну руїну моск- 
рами Києва. Винів (1169 та 1202 рр.), Київ ще був багатим 

і гарним містом. Батий, оповідає літопис, задивився з-за 
Дніпра на його кам’яні церкви з золоченими банями, що 
пишались на високих горах. Він радив киянам піддатися 
без бою, але вони не схотіли. Татари перейшли Дніпро 
і обложили Київ з усіх боків. Від реву верблюдів, від іржан
ня коней, від скрипу возів татарських — розказує літопис — 
не чути було людського голосу в місті. Та не вважаючи на 
страшне пригноблення, бо велика була татарська сила, 
кияни сміливо боронились під проводом хороброго воєводи 
Дмитра. Татари кілька днів і ночей без перерви громили 
таранами міські мури. Нарешті зробили пролом. Розпачливо

Татари добуваю ть Київ.

бились кияни на пробитих мурах, та сила татарська пере
могла. Але самі татари, здобувши мури, так були потомлені, 
що цілу добу мусіли відпочивати. А тим часом оборонці 
Києва скупчились всі в осередку старого міста коло Деся
тинної Церкви і на швидку руку окопалися для нової обо
рони. Та татари без великих труднощів узяли ці окопи. 
Сила людей, не знаючи де подітись з одчаю, забилась 
з жінками, дітьми й скарбом своїм на хори Десятинної 
Церкви; хори не видержали ваги, завалились і поховали 
киян під своїми руїнами. Татари пограбували, що могли, 
понищили, попалили Київ, але кілька церков, у тому числі 
й свята Софія, залишились цілі, хоча й були дуже понищені 
татарами. Хоробрий оборонець Києва тисяцький Дмитро 
був увесь поранений і попав у полон. Але Батий помилував
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ного за його завзяття і, каже літопис, держав його коло 
себе, як дорадника.

Здобувши Київ, татари рушили далі, через 
Похід татар на Київщину, Волинь, Поділля, Галичину. Взяли 
Західну Укра- 3 д ою Володимир Волинський і всі укріп- 

іну‘ лені міста Західної України. Один тільки
Крем’янець на своїй неприступній скелі не піддався татарам. 
Населення з страху розбіглось на всі сторони, ховалось по 
лісах, печерах над річками, степових балках, у горах. Князі 
й бояри тікали на захід. Батий перейшов через Карпати, 
розгромив угорське військо, і його загони доходили  аж 
до адрійського побережжя. Великий відділ його війська 
перейшов через Галичину в Малопольщу, спустошив Шлеськ 
і Моравію, і аж тільки тут коло міста Ліґніца стримали його  
заковані в залізну зброю  чеські та німецькі лицарі. Батий 
хотів залишитись в Угорщині й заснувати тут свою державу, 
але до нього прийшла звістка, що помер в Азії головний  
хан, і Батий, думаючи стати на його місце, поспішив з усією  
своєю ордою назад. Весною 1242 року перейшов він спішно 
через Україну, ніде не задержуючись довго.

й о м у  не вдалось зробитись головним ханом, і він ота
борився на нижній Волзі й заснував тут столицю своєї  
держави, місто Сарай, а його орди розташувалися в степу  
від Волги до  Дніпра. Тепер Батий заходився збирати дань 
із завойованих „улусів“ (країв), поки сягала його б е з п о 
середня влада —  з Московщини й України. Московські землі 
були ближче до  татар і дістатись д о  них було ду ж е  легко  
Волгою. Через це татарва налягла головним робом  на кня
зівства московські, держала їх під своїм впливом аж два  
з половиною століття й наложила глибоке тавро на все 
життя московського народу, на його духов у  й матеріяльну 
культуру. Україна не менш, як Московщина, потерпіла руїну 
під час татарського походу, але їй швидше й легше удалось  
визволитись із-під татарської руки й вона значно менше 
зазнала на собі татарського впливу.

§ 25. У нас в Україні татарський наїзд ви-
Народний рух кликав дуж е цікавий рух серед народних мас.
проти князів- Надокучили їм княжі усобиці, боярські ути- 
ської управи* **ски, захоплення боярами земель і примус

роботи на користь бояр, народні маси рішили скористатись 
із того, що князі з боярами тікали перед татарами, і визво
литись із-під княжо-боярської кормиги. Селяни признавали 
над собою татарську зверхність, іноді самі наперед перехо
дили на сторону татар, за те татари залишали їм вільну гро
мадську управу з виборними отаманами, а самі присилали 
тільки своїх намісників „баскаків“ збирати данину на користь 
хана. Цей рух охопив частину Київщини, Волині й Поділля.

Як тільки пройшла перша загроза татарського погрому,
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князі почали вертатись на старі свої осідки. Батий розіслав 
до них наказ, щоб усі ставились перед ним із поклоном, 
як його піддані, а він даватиме їм „ярлики“ на право кня
зювати. Московські князі всі їздили до Сараю, кланялись 
Батиеві й одержували ярлики на свої князівства. А великий 
князь суздальський Я р о с л а в  помандрував аж у далеку 
Азію через Сибір на поклін головному ханові і там помер 
під час подорожі. З українських князів поїхав до орди 
чернігівський князь М и х а й л о ,  але в Сараї посварився із 
татарами, не схотів виконувати деяких церемоній - -  покло
нитися образам ханських предків. Розлютовані татари за 
це вбили його разом із його вірним боярином Федором.

Взагалі князі Лівобережної України здебільша покидали 
свої землі й перекочовували до північної Сіверщини, навіть 
до сусідніх московських областей 
і тут позасновували цілий ряд дріб
них князівств, котрі разом з усією 
системою князівств московських 
признавали зверхність татарських 
ханів. Південна Сіверщина дуже за
пустіла і тільки де-не-де захова
лись тут окремі громади сільського 
населення.

Народний рух на спільку з та
тарами, само собою, не міг подо
батись князям, і як тільки вщухла 
татарська гроза, князь Данило га
лицький заходився озброєною ру
кою приборкувати „татарських лю
дей“ і знов приводити їх під свою 
владу. Коло 1245 року Данилові 
з його братом Васильком поща
стилося відбитись від угорських
претенсій на Галичину. Він знову засів у Галичі, а Волинь 
віддав під управу Василькові, з яким жив у найбільшій при
язні і згоді. Данило почав приводити до порядку спустошену 
татарською руїною Галичину, відновляти міста і замки. Тим 
часом від орди прийшов грізний наказ віддати Галич іншому 
князеві, що встиг випросити собі на нього ярлик у хана. 
Мусів тоді Данило сам їхати до хана на поклін і просити 
ханської ласки. З великим соромом і тяжким серцем робив 
він це. Хан прийняв його ласкаво, але дав відчути свою силу.

§ 26. Повернувшись додому, Данило почав 
Заходи Данила, укладати пляни, якби позбутись залежности 
щоб оборони- в ід  татар і дістати знову під свою владу Київ- 
тись від татар. щ ИНу; південну Волинь і Поділля, прибор
кавши громади „татарських людей“. Він увійшов у зносини 
з римським папою і прохав від нього допомоги. Папа, спо

Король Данило.
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діваючись, що може вдасться 
навернути Данила на католиц
тво, охоче піддержував ці зно
сини, обіцяв намовити європей
ських королів подати йому по
міч проти татар і для заохоти 
прислав Данилові королівську 
корону. В 1253 році папський 
легат (посол) привіз корону 
і в імени папи коронував Д а 
нила в Дорогичині.

Підбадьорений зносинами з 
Римом, Данило, тепер „король 
Галичини й Володимири“, рішив 
почати боротьбу з татарами. 
В 1254 році він послав військо 
на Волинь і Київщину, щоб 
покорити „татарських людей“, 
цебто тамошнє українське на
селення, що жило своїм само
управним ладом під татарською 

зверхністю, йому обіцяв поміч литовський князь Мен- 
довг. Громади „татарських людей“ не хотіли коритись,

Папський посол п ер ед ає  королівську к о р о н у  Д анилов і.

і боротьба затяглася. Тим часом пограничний татарський 
воєвода К у р е м с а прийшов їм на поміч і рушив на Во-

Владича мітра перемиських є п и 
скопів, перероблена, як п е р е 
казують, з Д ан и л ов о ї корони.
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линь. За ним прийшло і ціле військо з орди під проводом 
мурзи Б у р а н д а я .  З Европи ніякої помочі не було, і Да
нило мусів скоритись, не маючи сам досить сили від
битися від татар. Він мусів на дома
гання татар сам знищити укріплення 
й замки в своїм князівстві, і тільки ОгоО
хитрощами вдалось зберегти укріп
лення Холму, міста збудованого Да
нилом і дуже ним улюбленого. Цс ДІЙІЕЧ 
було тяжким ударом для всієї полі мп 
тики Данила, і скоро після того він 
помер (1264 р.). В особі короля Да-
нила зійшла з історичної арени одна *
з визначніших і найсимпатичніших і  Я & І
постатей з-посеред українських кня- *
зів. Це був князь розумний, енерґіч- •',ІІ
ний, лицарської вдачі, культурний Ш шЛ*&79ш?жШ т
і гуманний. Серед неймовірно тяжких
обставин він ніколи не тратив духа Князь ; ев.
і невтомно прямував до об’єднання
українських земель, старався їх захистити від багатьох 
ворогів, розбудовував господарське й культурне життя. 
Данило заложив багато міст, серед них Львів і Холм,

заселив їх, спроваджуючи, між 
іншим, німецьких майстрів та 

. - іПву  - ремісників, зробив осередками
жвавого торговельного руху. 
Він побудував силу замків, веж, 
церков, дбав про поширення 
культури й освіти. Сучасники 
оцінили його заслуги, і Галиць
ко-Волинський літопис називає 
його „другим по царю Соло
мону своїм розумом“.

§27.  По смерті 
Галицько-волин- короля Данила 
ська держава пі- якийсь час Пра. 
сля Данила і її „ ,  £

упадок. вив иого бРат Ва
силько. Після ньо-

Ш го запанував Л е в  Д а н и л о- 
в ич (1264—1301), а на Волині 

Старовинна вежа сидів на княжім столі Во л о -
у Кам'янці Литовському д и м и р  В а с и л ь к о в и ч ,  ве

ликий приятель науки й освіти. 
Він не залишив потомства, і по його смерті Волинь 
знову прилучилась до Галичини. Король Лев мав широкі 
пляни, він мріяв зробитися також польським королем 
і на якийсь час відбив від угорського короля закар
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патські українські землі з їх головними центрами Му- 
качевом та Ужгородом. Він переніс столицю до засно
ваного ще його батьком Львова і дуже дбав про роз

виток цього міста, закликаючи до 
нього чужоземних переселенців, куп
ців та ремісників.

Наслідником Льва був його син 
Ю р і й  (1301— 1308). За його князю
вання держава тішилась спокоєм і на 
якийсь час відпочила після безпере- 
ривних війн та руїн. Щоб піднести 
значення своєї держави, король Юрій 
виклопотав у константинопольського 
патріярха заснування в Галичі окре
мої митрополії. Це сталося в 1303 ро
ці. Кілька років перед тим київський 

митрополит П е т р о  (родом із Галичини) покинув зубо
жілий Київ і переїхав на життя до московського Володи
мира. Митрополія в Києві була відновлена аж за сто років 
після того.

Після Юрія правили його сини А н д р і й  і Л е в  II 
(1308—1323). Вони не лишили чоловічого потомства, тому

Король Юрій.

Печать князя Юрія.

галицькі бояри закликали на престіл польського князя 
Б о л е с л а в а  Т р о й д е н о в и ч а ,  внука по матері короля 
Юрія Львовича й небожа Андрія й Льва II Юрійовичів. Він 
перейшов з католицтва на православ’я і прийняв ім’я Юрія. 
Але він залишився чужий для краю. Він оточував себе чу
жоземцями: поляками, чехами й німцями, і це не могло по
добатись місцевим людям. Бояри інтригували проти нього, 
бажаючи придбати більше впливу на короля й примусили 
його ділитись із ними владою. В Галичині стало неспокійно.
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Сусіди — поляки й угри помітили це й рішили собі ско
ристатись із непевного становища в краю і захопити його 
в свої руки. Польський король К а з и м и р  і угорський ко
роль К а р л  умовились між собою  щодо поділу Галичини. 
Тим часом бояри отруїли Болеслава-Юрія (1340) і за

кликали литовського княжича Л ю б а р т а ,  
Любарт Гедими- жонатого з українською княжною. Народ 

повстав проти нелюбих йому чужинців, на
кликаних Болеславом-Юрієм, убивав їх і виганяв з краю. 
Любарт приїхав і засів у Володимирі на Волині. Галичиною 
стали правити від його імени бояри. Тоді Казимир із Карлом 
рішили, що настав час здійснити свої пляни й рушили з вій
ськом на Галичину. Але галицькі бояри покликали собі на 
поміч татар. І угри й поляки вернулись. Любарт правив до  
1349 року, і тоді Казимир, умовившись із татарами, що не 
будуть помагати Любартові, знову пішов на Галичину, йому  
удалось завоювати її, але Холмщини він не міг ніяк здобути; 
холмські українці героїчно відбивались від польсько-угор
ського війська, і Казимирові нарешті довелось помиритись 
із Любартом на тому, що Галичина лишилася за ним, а Во
линь із Холмщиною за Любартом. Аж по смерті Казимира, 
Л ю д  в и к угорський, що зробився королем і в Польщі, 
здобув собі Холмщину й прилучив її до  Польщі разом 
з Галичиною. По його смерті угри хотіли добути її собі від 
Польщі, але це їм не вдалося, і українська Галичина зали
шилась під польським пануванням (1387). Так скінчила своє 
існування Галицько-волинська держава. Трудно було їй 
вдержатись між ворогами: поляками, уграми, литовцями, 
татарами, а доконали її до  краю боярські усобиці й інтриги.

§ 28. Під безпосереднім впливом европей- 
Внутрішнє жит- ського заходу, до  якого вона стояла най-
тя Галицько-во- ближче від усіх українських земель, Галиць- 
линської держа- и **

ви й її культур- ко-волинська держава перейняла багато
ний розвиток, форм європейського життя, між іншим, і це 

змагання бояр, на зразок європейських баро
нів, обмежити владу свого князя й захопити навіть корону 
в свої руки, віддавши одному з своєї братії — бояр; так 
було, наприклад, на початку XIII ст. під час малолітства Ро
мановичів. Бояри втручались навіть в особисті сімейні 
справи князів. Своїми вічними інтригами вони розхитували 
державу і спроваджували чужоземних володарів, показу
ючи їм дорогу до  галицького престола. Народ дуже терпів 
від боярських утисків, від їхньої пихи й інтриґ. Не вдержав
шись серед сильніших сусідів і серед внутрішніх усобиць, 
Галицько-волинська держава, здержуючи з одного боку 
натиск Польщі й Угорщини протягом півтора століття, 
а з другого, поклавши межі татарському пануванню на 
сході, зберегла певний запас матеріяльних і духових сил
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для дальшої боротьби українського народу за свою націо
нальну самобутність. Вона розвинула в себе значну культуру, 
іцо її багато пам’яток в будівництві, мистецтві п письмен
стві залишилось до  нашого часу.

Львів Столицею Галицько-волинської держави був
ЬВІВ' спочатку Галич. Десь коло 1255 року князії 

Данило заложив нове місто і назвав його в честь свого сина 
Льва Даниловича Львовом. Львів скоро зробився головним

Кннжі дружинники н XIV ст.

містом держави і дуж е швидко став важним осередком  
торгівлі між Україною й Сходом з одного боку, і Польщею, 
Німеччиною, Угорщиною й Ч е х ією —-з  другого. Тут рано п о 
чали поселюватися чужоземні купці —  німці, вірмени, жиди;  
за часів Болеслава Тройденовича переселилось д о  Львова  
багато німців і поляків, які по прилученню Галичини д о  
Польщі почали тіснити українське міщанство; королі всіма 
силами старались підтримати польсько-католицький елемент  
у місті, і на початку XV століття українці у Львові були вже 
на становищі обмеженої в правах і переслідуваної меншости.
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Замок у Луцьку.

ЧАСТИНА П'ЯТА

Литовська доба. Від половини XIV ст. до 1569 р.

Литовські пле- § 29. В той час, як Україна, оточена звід- 
меиа. усіль ворогами, слабшала і втрачала свою

державну єдність та силу, на північному заході виростала 
сильна держава литовська. Литовці, народ арійського похо
дження, так само як і слов’яни та німці, жили понад півден
но-східним берегом Балтійського моря і в басейні Німану 
та Вілії, розпадаючись на кілька племен: прусів (жили між 
нижньою Вислою й Німаном), литовців (над Вілією), жму- 
динів (в теперішній Ковенщині), куронів (теперішня Кур
ляндія), летгола (теперішня Ліфляндія), і ятвягів (на півдні 
над верхнім Німаном). Жили вони серед лісів окремими 
племенами, які не мали між собою державного зв’язку. Це 
був мирний хліборобський і мисливський народ; поганська 
релігія литовців дуже нагадувала таку ж релігію слов’ян; 
головний бог (грому й блискавки) називався Перкунасом; 
були й жерці — „криве“ з головним жерцем „криве-кривей- 
то“ на чолі. Між пограничним з українцями племенем ятвягів 
та волинською землею іноді траплялись сутички, і князь 

Роман ходив на ятвягів походом (див. § 23). 
Боротьба з нім- В кінці XII століття на західно-литовське 
цями і формуван- плем’я прусів починають насідати німці. На 

НЯдержавиК01 початку XIII століття при гирлі Висли й Німа
ну поселюється німецький лицарський орден 

тевтонів, засновує столицю Марієнбург і ставить собі метою 
боротьбу з литовським „поганством“. Лицарі покорили собі 
землю прусів після впертої боротьби і потім почали насту
пати на Литву та Жмудь. їм помагали й поляки, що не
обачно допустили укріпитись німцям при гирлі своєї го-



ловної ріки Висли. Боротьба з обох боків була жорстока  
й завзята. На поміч тевтонам з ’їздились лицарі з усієї 
Европи, вважаючи боротьбу з поганством за боговгодне  
діло. Щороку лицарі робили свої „рейди“ (наїзди) на ли
товські землі і страшенно їх пустошили. Грізна небезпека  
примусила литовців о б ’єднатись. Вже в половині XIII віку 

появляється в них князь М е н д о в г ,  який 
Мендовг. встиг о б ’єднати в одну державу майже всі 

литовські землі і захопити навіть частину земель білорусь
ких. Зросту його сили злякався король Данило, і в спілці 
з поляками та німцями почав з ним воювати. Але Мендовг 
зумів прихилити до себе Данила і відступив його синові 
Роману частину своїх земель. Один час другий син Данила 
Шварно зробився князем над усією Литвою по смерті 
Мендовга. Але він скоро помер, а в Литві почалась усобиця  
між іншими литовськими князями.

Не вважаючи на цю усобицю, Литва в кінці 
Приєднання XIII і в першій чверті XIV століття зуміла 

білоруських та прилучити до  себе значну частину біло- 
Т Е Г “  руських земель і навіть деякі українські: 

берестейсько - дорогичинську (над західним  
Бугом) і турово-пінську. В першій половині XIV в. з-поміж  
литовських князів визначився Ґ е д и м и н ,  який знову  
о б ’єднав усі литовські землі в одну державу.

ґ  Він заснував столицю Вильно над річкою
едимин. Вілією, здержав натиск тевтонських лицарів 

і звернув свою увагу на південь, на українські землі. 
Східна Україна після татарського погрому була дуж е  
ослаблена, а в Галицько-волинській державі після вимертя 
роду Даниловичів настали усобиці й розрухи (див. § 27).  
Це дало змогу Ґедиминові без особливих труднощів  
та перешкод поширити свій вплив на українські землі. 
Волинь із Галичиною закликали до  себе на князя його  
сина Любарта. Займаючи білоруські й українські землі 
Ґедимин (а за ним також інші литовські князі) не зачіпав 
місцевих порядків, не заводив якогось нового ладу; він за 
лишав навіть місцевих князів, які де були, тільки щ об ті 
признавали над собою зверхність великого князя литов
ського; подекуди садовив і своїх князів, але ті швидко 
принатурювались до місцевого життя й звичаїв. Взагалі 
литовці, як народ меншої культури, підлягав перевазі вищої 
культури української, перейняли книжну українську мову 
(тоді була ще спільна літературна мова українсько-біло
руська, з невеликими місцевими відтінками) і цією мовою  
говорили при дворі великих литовських князів, писали 
грамоти й закони; дехто з княжої сім’ї прийняв і пра
вослав’я та поріднився з українськими й білоруськими 
князями.
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Цим усім пояснюється те, що Литва так легко і швидко 
прилучила до себе українські землі. За XIV століття вона 
об’єднала всі білоруські і значну більшість українських зе
мель. З упадком Києва й Галича, Вильно зробилося неначе 
новим українським центром, а Ґедиминовичі зробилися не
мов українською династією на місце старих Рюриковичів. 
Після татарського панування, після вічних усобиць україн
ських князів, населення України почувало себе немов спо-

Р у їн и  зам ку литовських князів у Бильні.

кійніше під сильною рукою литовських князів, які пе
рейняли на себе обов’язок обороняти українські землі від 
татар, поляків, угрів та інших ворогів.

_ § ЗО. Цей процес збирання українських зе-
ль ерд‘ мель Литвою досяг найвищого свого роз

витку за князювання Ґедиминового сина О л ь г е р д а  
(1341— 1377). Він приєднав до себе Сіверщину і в її го
ловних містах: Чернігові, Стародубі, Новгороді Сівер- 
ському посадив підручних князів литовського роду. 
В 1360 р. Ольгерд скинув київського князя Ф е д о р а  і по
садив на його місце свого сина В о л о д и м и р а ,  який 
князював не тільки над Київщиною, але й над давнім 
Переяславським князівством. Татарська орда, яка вважала 
київську Україну своїм1 улусом, задумала спротивитись 
тому, але Ольгерд прийшов сам із військом, погромив та
тар над річкою Синюхою (на границі південного Поділля 
й Київщини) і забрав тепер не тільки Київщину й усю 
Наддніпрянщину аж до чорноморських степів, але також
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і Поділля, де засіли князями його племінники, сини 
К о р і я т а  Г е д и м и н о в и ч а :  Юр і й ,  О л е к с а н д с р  
і К о с т я н т и н ,  а четвертий Коріятович — Федір зр о 
бився князем Карпатської України під зверхньою вла
дою угорського короля.

Князі Коріятовичі діяльно взялись за упо- 
Поділля під рядкування подільської землі. Вони заходи-  
орятовичами. лись будувати міста й замки, збудували

С м о т р и ч ,  Б а к о т у ,  (на місці стародавнього манастиря 
над Дністром) і К а м’я н е ц ь, що скоро зробився столицею

Поділля. Вони ввійшли в приязнь 
із виборними місцевими отаманами- 
і спільно з ними обороняли край від 
татар. Поділля перестало платити дань 
татарським „баскакам“. Звільнений 
край почав оживати; зав’язались тор
говельні зносини з Заходом, почали 
приїздити чужоземні купці, і Кам’я- 
нець зробився значним торговельним 
пунктом в Україні. Сюди переселя
лись чужоземні ремісники й тор
гівці, вірмени й німці.
„ . Але в своїм збиранніЗахідна Україна г „
під Польщею, українських земель Л и

тва зустріла сильного 
ворога в Польщі, яка зазирала і на 
Галичину з Волинню й на Поділля. 
Після довгої й упертої боротьби п о 
лякам удалось захопити Галичину, 

Литовський воїн. так само, як і землю холмсько-белзь-
ку (див. § 27). Забравши їх, поляки 
заходились насаджувати тут свої п о

рядки й свою католицьку віру. Король почав роздавати ве
личезні простори земель польським панам, конфіскуючи їх 
у місцевих бояр. Щоб урятувати свої маєтки, багато укра
їнських бояр переходило на католицтво, польщилося, так 
що в XV столітті вже не видно зовсім у Галичині й на 
Холмщині православного українського боярства. Право
славних відтиснули від усіх урядів на державній службі. 
У Львові була заснована католицька єпископська катедра; 
король не допускав вибору нового православного митро
полита й віддав завідування православною митрополією ка
толицькому архієпископові. Православне духовенство тер
піло важкі утиски й переслідування. Вкінці вірними право
слав’ю й українській народності лишилися тільки на
родні маси по селах, міщанство та бідніша шляхта. Всі 
вищі й знатніші кола громадянства покатоличились і споль- 
щились.
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Унія Литви § 31. В кінці XIV століття сталася дуже 
з Польщею. важна подія, яка мала великий вплив на 

долю української землі: унія (злука) Литви з Польщею. 
Щоб вдержати під Польщею Галичину та ще придбати інші 
українські землі, польські пани придумали плян злучити 
Литву з Польщею. Після Ольґерда засів на литовськім столі 
у Вильні його син Я г а й л о, вбивши перед тим свого дядька 
К е й с т у т а, серед боротьби з німецькими лицарями. На 
польськім престолі по смерті короля Л ю д о в и к а  угор
ського лишилась його донька Я д в и г а  Вона вже повін-

Ядіпиа, польська королева. Володислав Ягайло

чалась із одним австрійським княжичем, але польські пани 
задумали одружити її з Ягайлом для того, щоб він, ді
ставши польську корону, прилучив Литву з усіма україн
ськими та білоруськими землями до Польщі. Повели про 
це переговори і в 1385 році зробили умову в Креві на 
Литві. Ягайло, хоч був уже православний, перейшов на ка
толицтво і почав вихрищувати в католицтво поганську 
Литву. Шлюб Ядвиги з австрійським княжичем, не вважаючи 
на її протести, розірвали, чоловіка її вигнали з Польщі 
і віддали Ядвигу за Ягайла. Тепер Ягайло став королем 
польським і разом з тим великим князем литовським, об’єд
нуючи своєю особою обидві держави. Правда, фактичного 
об’єднання зразу не сталось, обидві держави жили ще довгі 
часи своїм окремим життям, але польсько-католицький 
вплив одразу взяв гору над давнім українсько-білоруським. 
Ягайло піддержував скрізь католицтво, скрізь віддавав пе
ревагу католикам над православними; Вильно зробилося
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осередком польсько-католицького впливу на всю литовську 
державу. Розуміється, українське населення було з того 
всього страшенно незадоволене, і це скоро дало свої наслідки.

Витовт  ̂ Файлові довелось поділитись своєю 
владою над Литвою з своїм братаничем 

В и т о в т о м  К е й с т у т о в и ч е м .  Витовтові пощастило 
втекти з тієї тюрми, де він сидів з батьком і де його також 
мали вбити. Він підняв у Литві повстання проти Ягайла. 
Він добився того, що Ягайло уступив йому владу над Лит
вою, признавши своїм намісником. Ягайло переїхав до Кра
кова, а Витовт засів у Вильні. Спираючись на незадоволення

українських та білоруських князів 
і бояр, Витовт задумав відділитись 
зовсім від Польщі і Ягайла і знову 
зробити Литву самостійною дер
жавою, сам же хотів стати її коро
лем. Але його пляни перебила ве
лика невдача в боротьбі з тата
рами. Щоб зовсім оборонити свої 
українські землі від татар (неза
довго перед тим ослаблених по
громом, який завдали їм москов
ські князі під проводом в. кн. 
Д м и т р а  Д о н с ь к о г о  в 1380 
році), Витовт вирушив проти них 
походом у степ; але на березі Вор
скли, в теперішній Полтавщині, т а 
тари страшенно його погромили 

(1399 р.). Це ослабило сили і значення Витовта, і він почав 
шукати згоди і порозуміння з Ягайлом, хоч не зрікся своїх 
мрій про королівську корону.

Рішивши йти у згоді з Ягайлом, і так само як і він, 
опертись на елемент польсько-католицький, Витовт признав 
потрібним зменшити значення українських удільних князів 
литовської династії, що сиділи по окремих землях і слу
жили опорою певної національної й релігійної окреміш- 
ности цих земель: на Волині княжив Ф е д і р  Л ю б а р т о -  
в и ч (сидів у Луцьку), на Поділлі Ф е д і р  К о р і я т о в и ч ;  
у Києві, до якого належала й колишня Переяславщина, кня
жив В о л о д и м и р  О л ь г е р д о в и ч ;  Турово-Пинське кня
зівство розпалося на кілька менших князівств і в кожному 
сидів окремий князь з роду Ґедиминовичів; на Чернігівщині 
так само сиділи Ґедиминовичі. Всі ці князі правили за ста
рими звичаями, зберігаючи давні порядки, але не було 
ніякого утиску ні національного ні релігійного. Князі зро
билися українцями і вірними синами православної церкви. 
Вони піддержували спільно, як могли й уміли, українську 
культуру. Витовт почав скидати важніших із цих князів, або

Великий князь литовський  
Витовт.



переводити на менші, незначні уділи. Він прогнав Федора 
Любартовича з Волині, чернігівських князів з їхніх уділів, 
Володимира Ольгердовича з Києва, а на їх місце посадив 
своїх воєвод, або інших князів, яких уважав собі вірними. 
Пішов походом на Поділля, заволодів ним і посадив своїх 
намісників. Помалу він привів до того, що Україна з ко
лишніх автономних князівств, які тільки признавали зверх
ність великого князя у Вильні, повернулася в ряд звичайних 
провінцій литовської держави; тільки де-не-де сиділи покірні 
Витовтові дрібні князі, але вони не мали вже ніякого полі
тичного значення і зробились просто великими земельними 
власниками.

Упоравшись із українськими князями, Витовт спільно 
з Ягайлом погромив в 1410 році коло Грюнвальду в Прусії 
німецьких лицарів і скріпивши цим ще більше свій союз 
із Ягайлом, уложив з ним нову угоду в Городлі 1413 року 
(т. зв. Городельська унія); по цій угоді тільки католики 
могли брати участь в княжій раді 
(„рада панів великого князя“), зай
мати вищі уряди в князівстві і вза
галі допускатися до важніших дер
жавних справ. За те пани католики 
литовської держави одержували 
такі ж права, що їх мала шляхта 
в Польщі, отже робилися привіле
йованим станом у державі. По го
родах Витовт почав заводити само
врядування за т. зв. магдебурзьким 
німецьким правом, а це право до
пускало до виборних урядів у місті
також ТІЛЬКИ католиків. Великий князь литовський

. „ -.. . . Свидригаило.Українські и білоруські князі та
пани, роздратовані заходами Ви-
товта, почали думати про повстання проти нього. Вони 
знову зробили спробу поставити на чолі своєї справи ко
гось із членів пануючої династії і зупинили свій вибір на 
князеві С в и д р и г а й л о в і ,  молодшому братові Ягайла. Це 
був князь сміливий та завзятий і ставився прихильно до 
українців та білорусів, хоч і був уже вихрищений у като
лицтво. Ще в 1409 році Свидригайло почав таємні зносини 
з німецькими лицарями, з якими воював Витовт. Ці зносини 
викрито, і Свидригайла посадовили у в’язницю, а двом кня
зям, що йому помагали, одрубано голови. Одначе українські 
князі напали на кременецький замок, де сидів Свидригайло, 
і визволили його. Потім зібрали військо і захопили Луцьк. 
Але не вдержались тут, і Свидригайло мусів тікати на Угор
щину. Одначе йому удалось помиритись із Витовтом, і той 
віддав йому в управу чернігівські землі. Тут і засів на якийсь
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час Свидригайло, дожидаючи слушної нагоди, щ об визво
лити всі українські та білоруські землі.

§ 33. Витовт рішив таки зробитись королем, 
ЛВитовтаЛЯ спровадив собі королівську корону від ні

мецького імператора, скликав гостей на ко
ронацію до Луцька. Але поляки затримали послів з коро
ною, і це так засмутило старого князя, що він скоро помер  
(1410 р.). Наслідників у нього не було; розійшлась чутка, 
іцо по умові Литва тепер має знову відійти до Ягайла. Але 
Свидригайло виступив із своїми претенсіями, його піддер
жали українці, білоруси й навіть самі литовці, тож Ягайло 
мусів признати Свидригайла великим князем литовським. Але

Кам’янець - подільська фортеця.

одночасно з тим поляки захопили в свої руки Поділля. Вже 
раніше, коли Поділля опанував Витовт, туди наїхало багато 
польських панів і забрали до своїх рук великі земельні 
маєтки. Як тільки розійшлась чутка про смерть Витовта, 
і стало ясно, що мусять настати якісь переміни, поляки на 
Поділлі змовились з Ягайловими воєводами й за їх д о п о 
могою несподіваним нападом захопили Кам’янець та інші 
замки Поділля. Це сталось причиною війни між Польщею  
та Литвою.

Свидригайлове військо обложило кріпость Смотрич на 
Поділлі, взяло кілька замків на пограниччі Волині й Гали
чини, але літом 1431 р. прийшов із великим військом Ягайло 
і почав завойовувати Волинь. Він здобув уже кілька знач
них міст, та його задержав під своїми мурами Луцьк. На 
якийсь час вороги зробили перемир’я на тому, що західне  
Поділля з Кам’янцем, Смотричем, Бакотою зостанеться тим



часово за Польщею, а східне, т. зв. Брацлавщина, на схід 
від річки Буга з містами Брацлавом та Вінницею, зали
шиться за Свидригайлом. Але на тому не заспокоїлось. По
ляки, завваживши, що деякі литовські пани незадоволені 
з того, що Свидригайло обстоює українські інтереси й на
кладає ввесь час із українськими та білоруськими панами, 
умовили їх знайти собі іншого князя, а саме вибрати Витов- 
тового брата Ж и г м о н т а .  Вся Литва стала за Жиг- 
монта. Свидригайло ледве втік із Вильна.'Але українці й бі
лоруси лишились йому вірні. Почалась тепер завзята бо
ротьба між Свидригайлом та Жигмонтом. Свидригайлові по
магали німецькі тевтонські лицарі, Жигмонтові — поляки.

Казимир Ягайлович Київський князь Олелько
Володимирович.

До вирішального бою прийшло 1435 р. на річці Святій 
в Литві (на північ від Вильна) і тут Свидригайла страшно по
бито; багато дісталось у полон, серед того самих князів 42. 
Свидригайло ледве втік. Наслідком цього погрому було те, 
що Білорусь піддалась Жигмонтові. За Свидригайлом зали
шилась сама тільки Волинь.

Озлоблені українські князі зробили змову на життя Жиг
монта і вбили його в замку на трокському озері (недалеко 
Вильна) в 1440 р. На місце Жигмонта литовські пани ви
брали Ягайлового сина К а з и м и р а .  Волинь залишили за 
Свидригайлом, а в Києві посадили О л е л ь к а  В о л о д и 
м и р о в и ч а ,  сина прогнаного Витовтом київського князя. 
По смерті Свидригайла поляки зробили ще одну спробу за
хопити Волинь, але литовські князі таки відстояли Волинь. 
У Києві по смерті Олелька князював його син Се ме н ,  
коли ж помер Семен Олелькович (1470 року), то Литва не 
допустила зайняти його місце нікому з його сім’ї, і при
слала до Києва воєводу Гаштольда. Кияни дуже ремству



вали, довго не пускали Гаштольда, але довелось їм скори
тись, і Гаштольд засів у Києві, в замку на горі Киселівці. 
Семен Олелькович був останній київський удільний князь. 
Тепер Київщина зробилась звичайною провінцією Литви.

Та потомки українських князів на тому ще не заспо
коїлись. Вони все шукали способу, якби повернути Україну, 
коли не до повної самостійносте то бодай до  певної авто
номії під зверхністю якогось із сусідів. Коли не вдалась 
змова князів проти кн. Казимира в 1481 р. і одному з про
відників цієї змови, князю Михайлові Олельковичеві (бра
тові Семена, київського князя) відтяли голову, вони звер
нули свої погляди на Москву.

§ 34. З половини XIV століття московські 
Зріст москов- князівства почали о б ’єднуватись біля Москви, 

ської держави. в половин} х ш  ст. Москва була зовсім
незначним і бідним уділом, в якому засіла княжа династія  
з роду молодших Мономаховичів. Але дуж е скоро вона 
почала рости, збільшуватись, і в половині XIV століття м о
сковські князі придбали собі становище „великих князів“ 
і гегемонію над усіма північними князівствами. Причиною 
цього зросту Москви було, поперше, дуж е вигідне цен
тральне становище її серед інших князівств, на перехресті 
торговельних шляхів, і дуже зручна політика московських 
князів, які не зупинялись ні перед якими заходами, щоб  
укріпити свою владу, збільшити свою територію й з а б е з 
печити своєму князівству перше місце. Рід московських кня
зів не був численний, і престіл переходив звичайно від бать
ка до сина, земля не ділилася на дрібні уділи. Московські 
князі держались дуже льояльної, запобігливої політики щ>одо 
татар, і це забезпечило їм велике князівство. Силою й х и 
трощами підбили московські князі під свою владу цілий 
ряд сусідніх князівств, і в другій половині XIV ст. значна 
половина московської території вже належала Москві. Князі 
московські трималися суворої централізації й придушували 
будьякий прояв місцевої самоуправи й громадського життя. 
Всі верстви громадянства мусіли відбувати службу державі, 
і влада князя не обмежувалась ніким і нічим. При кінці
XIV ст. Москва почувала себе вже настільки сильною, що 
спробувала відверто виступити проти татар. В 1380 р. князь 
Дмитро Донський погромив татарського хана Мамая неда
леко верхів’їв Дону, але йому не пощастило визволитись 
зовсім з-під татарського ярма; тільки аж через сто літ його 
правнук Іван III скинув з себе татарське панування, та й то 
завдяки тому, що татарська Золота Орда розпалася на три 
царства: Казанське, Астраханське й Кримське. Іван III за 
воював останнє самостійне князівство Московське — Твер, 
завоював Новгородську республіку на півночі, зібрав майже 
всі московські землі. Він одружився з візантійською царів-
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ною Софією Палеолог і почав звати себе царем „усієї 
Руси“, заявляючи цим претенсії й на ті московські, біло
руські і навіть українські землі, які входили в склад ли
товської держави. Дрібні князі української Сіверщини й Бі
лоруси ще з часів Витовта почали звертати свої погляди 
на Москву й шукати там захисту й помочі проти Литви. 
Це давало тим більший привід московським князям втру
чатись у справи литовської держави.

Коли в литовськім князівстві уряд рішуче взяв польський 
курс у другій половині XV в., то цілий ряд князівств північ
но-східної Чернігівщини перейшов під московську зверх
ність. Це повело до  війни між Литвою й Москвою. Пере
вага була на боці Москви. Щоб поправити своє становище, 
литовський князь Олександер Казимирович одруживсь з доч
кою московського князя Івана III. Але це ділу не помогло, 
і кінець-кінцем Москва забрала від Литви всю Сіверщину 
з Черніговом, Стародубом і Новгородом Сіверським 
(1503 р.). За кілька років українські князі під проводом 
князя Михайла Глинського (родом із теперішньої Полтав
щини) почали повстання на Правобережній Україні проти 
Литви, покладаючись на московську поміч (1507— 1508). 
Але Москва подала дуж е незначну поміч, а з Польщі при
йшло на допомогу литовцям ціле військо; князь Глинський 
мусів утікати в Московщину і там залишився на службі 
в московського князя Василя.

Таким чином на початку XVI ст. українські землі були 
поділені аж між п’ятьма державами: північні землі, Черні
гівщина —  опинилась під Москвою; . Волинь, Київщина 
з Задніпрянщиною і східне Поділля тримала Литва; Гали
чина, Холмщина й західне Поділля були під Польщею; Кар
патська Україна залишилась під Угорщиною; українські 
осади понад Дністром і Прутом (теперішні Басарабія й Бу
ковина) захопили в свої руки господарі молдавські, що самі 
перебували під турецьким протекторатом з половини XV в.

. § 35. В XV ст. Україні довелось знову за-Кримські татари. г .к знати лиха від татар і з того часу коло
трьохсот літ тяглася тяжка уперта боротьба українського 
народу з цими степовими хижаками. Татарська держава, за
снована Батиєм, так звана Золота Орда, в XIV столітті по
чала вже розпадатись; у половині XV століття з неї виді
лилось осібне ханство з орд, які кочували в степу між 
нижнім Дністром та Дніпром і в Криму. Ця кримська орда 
ворогувала з Золотою Ордою й шукала приязні з Москвою. 
Другий кримський хан Менглі-Гірей віддався під протекцію 
турків, які недавно перед тим (1453 р.) завоювали Цар- 
город і заснували державу, яка охопила ввесь балканський 
півострів. Ця спілка з турками зробила кримську орду ще 
страшнішою силою. Татари й турки дуже скоро опанували
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все чорноморське побережжя й відрізали литовську д ер 
жаву від Чорного моря. Ще за Витовта недалеко теперіш
ньої Одеси в руках литовської держави був порт Хаджі-Бей, 
куди доставляли український хліб на вивіз морем. Здовж  
Дністра йшли українські оселі аж д о  моря. Тепер усе це 
зникло, і Чорне море було втрачене для українських земель. 
Коли почались сварки між Москвою й Литвою, московські 
політики підмовили татар ударити на українські землі ли
товської держави. І от 1482 року хан Менглі-Гірей прийшов 
на Україну із своєю ордою, страшно знищив усю Київщину, 
взяв Київ, спалив його і пограбував; з часів Батия не зазна
вала Україна такого лиха. Лише полонених наших людей  
вивезли татари в Крим коло ста тисяч. Пограбовані в святій 
Софії в Києві золоті чаші хан відіслав у дарунок м о
сковському князеві. На другий рік спустошили татари 
Поділля.

З того часу починаються безперестанні наїзди татар на 
Україну. Не минало року, щоб татари не робили наскоку, 
іноді більшою ордою, а то малими загонами. Виробилася  
спеціяльна практика цих наскоків: татари прокрадались не
помітно степом і старались несподівано заскочити населення; 
розпускали по всьому краю дрібні загони, які хапали людей  
у полон, забирали все, що було ціннішого і що можна було  
вивезти з собою, а потім підпалювали оселі. Головним пред
метом здобичі були люди; старались захоплювати молодих, 
здорових чоловіків та жінок, в’язали їх і гнали через степи 
в Крим, де й продавали їх у неволю туркам, арабам, персам 
та іншим східним купцям, які потім розвозили нещасних 
рабів по всьому магометанському світу Европи, Азії 
й Африки.. Установились і спеціяльні невільницькі ринки 
в Криму, де відбувався цей ганебний торг нашими полоне
никами: Козлів (теп. Евпаторія) і Кафа (Теодосія). О со
бливо тяжке становище було тих невільників, що попадали  
на турецькі кораблі, т. зв. каторги: їх рядами приковували 
до помосту, і вони мусіли гребти веслами, коли не було  
вітру на морі. Поводились із невільниками дуже жорстоко. 
Щороку виводили з України тисячі полонеників, і ці татар
ські наїзди стали найбільшим лихом у житті нашого народу. 
Всі сили краю мусіли йти на боротьбу з цим лихом. Жити 
на південній околиці по обох боках Дніпра стало немож
ливо. Люди, як колись було за половців, мусіли кидати свої 
оселі й переходити далі на північ, на Волинь, Київське П о
лісся, під захист лісів та болот. Це татарське лихоліття, що 
тяглось довгі сотні літ, залишило глибоке враження в сві
домості народу, й пам’яткою його в народній поезії зостався 
цілий цикл дум та пісень, де змальовано страждання від та
тарських наїздів, у татарській та турецькій неволі, і б о 
ротьбу з магометанським світом.
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Литовський уряд не мав сили як слід організувати обо
рону краю, тим більше, що за спиною татар стояли турки, 
які дали почути свою силу братові в. кн. Олександра, поль
ському королеві Я н о в і - О л ь б р а х т о в і ,  що пішов був 
походом на Буковину, яка вже разом із Молдавією була під 
турецькою зверхністю: турки розбили його військо і сам 
король ледве не наложив головою. Після того турки напу
стили ще татар на Поділля й Галичину. Литовський уряд 
в справах оборони границь поклався на своїх пограничних 
воєвод і старост, які мусіли утримувати військові відділи 
для охорони краю, але сам помагав їм дуже мало; отже ця 
оборона робилася приватною справою старост, які в той же 
час були й великими місцевими поміщиками, — в їх вла
сних інтересах. Але сама українська людність мусіла при
стосуватись до  умов існування під вічною грозою татар
ського наїзду й руїни і організувати оборону власними си
лами. Такою обороною явилась козаччина.

Початки козаччини.

Початки § 36. Через татарську небезпеку вже в кінці 
козаччини. XV ст. широкі простори Наддніпрянщини, —• 

теперішньої Полтавщини, середньої й південної Київщини 
й південно-східного Поділля знову запустіли; багаті ро
дючі лани стояли облогом, зробилися „Диким полем“. Се
ред цієї пустелі де-не-де стояли „господарські замки“, укріп
лені пункти, де перебували представники адміністрації з не
великою залогою. Д о  цих замків тулилися рідкі оселі, щоб 
на випадок татарського наскоку сховатись за його валами 
або мурами. Важнішими з цих замків були: Канів, Черкаси, 
Звенигород, Брацлав. В лісах і степах „Дикого поля“ на
вкруги цих замків, і далеко на південь та на схід від них, 
була сила дичини й звірини, в річках та озерах було неви
черпане багатство всякої риби, особливо на Дніпровому 
Низу, за порогами. Все це приваблювало, не вважаючи на 
близьке сусідство з татарами, сміливіших людей коли й не 
селитися в дикому степу, то бодай навідуватися до нього 
за здобиччю. В північній Україні, де скупчилося населення, 
ставало людям тісно. Там було багато панів, потомків кня
жих та боярських родів, вони заводили поміщицьке госпо
дарство, тіснили селян і примушували робити на себе. Та 
й державна організація була там більше розвинена і теж 
докучала населенню повинностями й податками. Тут 
у степу, віч-на-віч із татарською небезпекою була воля. 
Тут і адміністрація і пани готові були давати всякі пільги, 
аби знаходились сміливіші люди, які одважилися б тут меш-
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кати. Тим то серед рідкого населення диких степів вироб
лявся вільнолюбний сміливий дух і вміння поводитись із 
зброєю, щоб при потребі дати відсіч ворогові. З цього по
граничного населення замкових околиць здебільшого й ф ор
мувались оборонні замкові дружини. З цих мешканців зам
кових околиць складались ватаги відважніших людей, 
озброювались, набирали потрібного запасу, вибирали собі 
отамана й пускались за здобиччю далеко в глиб степів, на 
т. зв. „уходи“, або на Дніпровий Низ, і тут проводили ціле 
літо, займаючись звіроловств'ом, риболовством і пасічниц
твом. На зиму вертались додому, в „городи“ і потім про
давали в Києві та по інших містах свою здобич. Д о  них 
прилучались щороку з весни вихідці з північних українських 
земель, приваблювані вільним хоч і небезпечним життям 
у степу. Не раз ватагам цих здобичників доводилось зустрі
чатись з такими ж здобичниками з татарського боку, татар
ськими чабанами або з загонами, що простували на Україну 
для грабіжницьких нападів. Тоді вони або вступали в бій 
з татарами, коли мали досить сили, або старались захов а
тись, коли ворог був дужчий. Такий промисел з шаблею  
при боці та рушницею за плечима називався „козакуван
ням“, а самі здобичники почали зватись „козаками“, 
слово позичене в татар, де, як ми гількищо сказали, були 
й свої такі „козаки“. Згодом козацькі ватаги почали зали
шатись у степу й на зиму, особливо з таких козаків, що не 
мали в замкових містах або коло них своїх осель, не мали 
родин і господарства. Особливо це стало входити в звичай, 
коли погранична адміністрація почала вимагати від коза
куючих здобичників, які повертались із походів, пайків на 
великого князя й на себе з їхньої здобичі.

З часом козакування почало дуже ширитись і з тим
часового промислу обертатись в особливий стан козаків, 
людей, що крім мирного промислу ставили собі завдання 
„лупити чабанів татарських“, як тоді говорилось, нападати 
на татарські ватаги, на каравани турецьких купців, взагалі 
боротись з степовими татарськими хижаками. Так виро
стала на українській землі сила, яка стала дужчою о б о р о 
ною краю, ніж урядові замки з їх залогами. Найстарші 
звістки, які ми маємо про українських козаків, сягають 
кінця XV століття. Потім ім’я козаків згадується все ча
стіше та частіше. Вже сам хан кримський, а з ним і турецька 
влада, починає скаржитись, що козаки або спалили турець
кий корабель на морі, або погромили якусь татарську або  
турецьку твердиню на чорноморському побережжі. Це п о
казує, що козаки почали переходити від оборони на місці 
до нападу на лихих ворогів свого краю на їхній же власній 
землі. Вічно маючи діло з татарською небезпекою, козаки 
дуже добре призвичаїлись до способів степової боротьби,
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дуже добре вивчили татарські звичаї, знали їхні стежки, 
через то для оборони краю були найкращим військом.

§ 37. Окраїнна литовська адміністрація спо- 
Козаччина чатку ставилась дуже прихильно до козач- 

чини, хоча часом і сварилась із нею то за 
це, то за інше, звичайно за якісь податки чи частину здо
бичі. Дуже часто траплялось так, що самі пограничні ста
рости або намісники великого князя ставали на чолі ко
зачих ватаг і пускались із ними в похід на татар або на 
турків. Деякі з них зажили собі великої слави цими похо
дами по всій Україні, Литві й Польщі. Так, наприклад, 
канівський та черкаський староста (між 1510— 1535 роками) 
О с т а п  Д а ш к о в и ч ;  черкаський староста С е м е н  П о 
л о з  о в и ч ;  Хмельницький староста (на Поділлі) П р е д -

Князь Д м итр о  
Б айда-В иш невецький.

Укріплення Запорізької Січі 
на Хортиці.

с л а в  Л я н д с к о р о н с ь к и й  та інші. Козаки вважали їх 
за своїх героїв і пізніше в пам’яті козацтва вони залиши
лись як перші „гетьмани“, начальники всієї козаччини. Го
ловним осередком козаччини були Канів та Черкаси над 
Дніпром, де мешкало більш хазяйновите, заможне козацтво; 
такі ж козаки були й на Поділлі, що належало до Польщі, 
і там старости з-поміж місцевих українських і навіть поль
ських панів, ставали на чолі козацьких дружин в їх та
тарсько-турецьких походах.

§ 38. В половині XVI століття виростає но- 
Початки Зало- вид козацький осередок, на низу Дніпра, за

РІЗЬК О І \ j 141. порогами, де отаборилось зовсім вільне ко
зацтво, не зв’язане ні старостинською, ні чиєю іншою вла
дою, з людей найбільше сміливих, відважних, яким не жаль 
було покинути сім’ю й хату, і тут у безпосередньому су
сідстві з турецько-татарським світом провадити суворе
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войовпицьке життя, повне пригод І небезпек. Ц е  була так 
звана Запорізька Січ. її початок зв’язують звичайно з і м е 
нем князя Д м и т р а  В и ш н е в е ц ь к о г о ,  який серед 
козацтва прославився під іменем Байди. Родовитий україн
ський князь, він з ’явився на Низу серед козаків десь коло 
1540 року. Він прийшов там до думки заложити нижче 
порогів постійне укріплення, яке б давало змогу твердою 
ногою стати на Низу і звідти вести наступи проти татар 
та турків. Це була не нова думка. З нею ще двадцять років 
перед тим носився Дашкович і подавав литовському уряду 
проект поставити на Низу твердиню та держати там залогу 
для оборони краю від татарських нападів. Але тоді з цього 
нічого не вийшло. Вишневецький взявся за цю справу сам

Запорізький зимовпнк.

і в 1552 р. справді збудував укріплення на острові Хортиці, 
зараз же за порогами на Дніпрі. Але литовсько-польський 
уряд, до якого він звертався, нічим йому не допоміг. Зне
охочений цим Вишневецький вступив на московську службу, 
і з своїми козаками ходив разом із москалями на Крим, 
нищив околиці Аслам-Кермена й Очакова — турецьких 
твердинь, і забрав багато татарського люду в полон. Р о з
гніваний хан приходив з своїм військом на Низ і гри тижні 
облягав хортицький замок, але не здобув його і з соромом 
повернувся назад. Року 1558 Вишневецький знову за до п о 
могою москалів ударив на Крим; на цей раз здобув Аслам- 
Кермен і загнав орду аж за Перекоп. Але йому не дали 
помочі ні з Москви, ні з Литви, і він вернувся в Україну. 
Кілька років пізніше на заклик волохів пішов Вишневецький 
з козаками в Молдавію. Але тут волохи його зрадили, і він 
попав туркам у полон. Його одвезли в Царгород і там
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замучили. Пам’ять про козака Байду й досі живе серед на
шого народу в піснях.

В цих походах виростала козацька сила, козаки роби
лися вже постійним громадським станом, певною силою 
серед громадянства, почали дбати про свої спільні інтереси 
серед держави, а слава про них широко розходилася серед 
українського народу; на козака простий люд почав диви
тись як на ідеал вільної, незалежної людини. Та й багатьох 
з-поміж вищих верств принаджувала слава козацьких по
двигів і їх лицарського, повного великих пригод життя; 
це ми бачили тількищо на прикладі Дашковича, Ляндско- 
ронського, Вишневецького та інших. Воюючи з Кримом 
і з турками, козацтво робилося вже поважною силою, і на 
це мусів звернути пильну увагу польський і литовський 
уряд. Тим часом у відносинах Польщі і Литви відбувся 
дуже значний акт, який мав величезне значення і для Укра
їни. Цс була так звана Люблинська унія, що зв’язала в одну 
державу Польщу та Литву і передала східно-українські 
землі під безпосередню польську управу.

Громадський побут і культурне життя 
в Україні в XIV—XVI ст.

Становище укра- § 39. З початком XV віку майже всі укра
їнських земель їнські землі (за винятком Закарпаття, та 
ПІД Польщею. Г' >Буковини, що була під молдавськими госпо

дарями) були поділені між Польщею та Литвою. Тому, що 
політичне й громадське життя в литовській державі дуже 
скоро засвоювало собі форми польського ладу, то укра
їнське життя в обох  державах, сполучених спільною дина
стією й цілим рядом уній, розвивалось більш-менш в одна
кових умовах. В Західній Україні (Галичині й Холмщині) 
польонізація, ведена зразу з великим натиском, досягла 
скоро тих успіхів, що верхні кола українського громадян
ства, потомки колишнього боярства й старших дружинників, 
спольщились і покатоличились. Край поділено на воєвід- 
ства. Землю роздав король польським панам і місцевим 
спольщеним; на цій землі заводились кріпацькі порядки, які 
вже існували в Польщі. Селяни губили право самостійно 
розпоряджатись своїм майном, прикріплялись до одного 
місця й пана, якому та місцевість належала, мусіли робити 
на пана й відбувати всякі повинності, які все збільшувались 
та зростали.

Міщанство українське по городах також сильно під
упало. Ще за галицьких князів по великих містах Галичини 
оселилось багато чужоземних купців та ремісників: німців,
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поляків, жидів, вірмен. Тепер за польського панування число 
їх ще збільшилося і вони захопили в свої руки усю тор
гівлю й промисл. Польські королі завели по містах само
врядування на німецький зразок, так зване магдебурзьке 
право з виборним магістратом і „лавою“ суддів. Але до 
цього самоврядування, як і до всякої державної або гро
мадської служби допущено тільки католиків так, що пра
вославні міщани-українці були тим самим поставлені на 
другому місці і на своїй власній землі були обмежені в гро
мадських правах; навіть жити їм дозволялось тільки 
в окремих дільницях, як це було, наприклад, у Львові.

В Галичині та Холмщині, як і в самій Польщі, тільки 
шляхта вважалась привілейованою клясою, тільки одна

Ц ехов і печатки.

вона брала участь у керуванні державними справами, поси
лаючи від кожного воєвідства своїх послів на сейм. Та ще 
духовенство мало таке право, але тільки католицьке, пра
вославне ж до того не допускалось. Тим самим український 
народ у польській державі втратив усякі політичні права 
і пішов на поталу чужим елементам.

Спочатку польські королі думали просто навернути пра
вославних українців на католицтво тим, що хотіли на місце 
православних владик настановити католицьких біскупів. Але 
це їм не вдалося, бо всі верстви українського громадянства 
гостро тому спротивилися. Тоді вони залишили православну 
ерархію, але на кожному кроці старались її обмежити, а на 
місце єпископів настановляли людей податливих, які не 
дуже енергійно противились заходам польського уряду. Та 
простий народ і міщанство твердо держалися своєї віри, 
і поляки не могли тут нічого зробити. З половини XVI сто
ліття серед українського міщанства пішов рух до організації 
брацтв і піддержки православної релігії освітою та куль
турою.

Український народ у захоплених поляками провінціях 
спробував повстаннями поліпшити свою долю. Він шукав 
захисту й допомоги в сусідній православній Молдавії, до 
якої належала українська Буковина і яка в своїм культурнім
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житті розвивалась під сильним українським впливом. В кінці
XV століття вибухло в Галичині велике повстання селян під 
проводом ватажка М у х и .  Але поляки напружили всі свої 
сили і придушили це повстання; Муха через зраду попав 
у полон. Самі молдавські господарі не від того були, щоб 
відбити в Польщі єдиновірну Галичину. В 1509 році мол
давський воєвода (господар) Богдан пішов походом на 
Галичину; до  нього приставали не тільки селяни, але й укра
їнська шляхта, яка ще не вспіла спольщитись. Але похід не 
вдався, і українські шляхтичі мусіли тікати до Молдавії, а їх 
маєтки в Галичині поляки поконфіскували. Так Галицька 
Україна й лишилась у польському ярмі.

§ 40. Скасувавши автономію українських зе-
Українські землі мель під  князями, Литва поділила їх на во- 

під Литвою. „євідства и староства і завела свою адміні
страцію. Не вважаючи на те, що династія була спольщена 
й католицька, так само як і литовські пани, українське 
й білоруське панство зберігало в державі свій вплив і своє 
значення, хоч усе частіше траплялось, що багато з-посеред 
нього переходило на католицтво. Головну масу земельної 
аристократії в Литовській державі складали потомки укра
їнських і білоруських княжих та боярських родів. 3-по- 
серед них призначались представники вищої адміністрації, 
вони ж засідали в „раді панів“ коло князя. Католицький 
фанатизм з половини XVI століття дуже підупав, коли на 
Литві почало ширитись протестанство, яке знайшло собі ба
гато прихильників серед магнатів (великих панів) та шляхти.

Вищою клясою українського громадянства
Громадські вер- зробилися потомки княжих і боярських ро-
стви серед укра- д }в як{ звалися загально панами і були зе- 

інського насе- ■’

лення в Литов- мельною аристократією, яка мала великии
ській державі, вплив на політику великих князів литовських,

беручи участь в т. зв. Раді Панів коло князя. 
Деякі потомки удільних князів, як, наприклад, князі Остро
зькі, зберегли в своїх руках величезні маєтки й жили як 
справжні удільні володарі. Шляхта або земляни володіли 
дрібними маєтками й здобули собі великі політичні права 
лише після о б ’єднання Литви з Польщею. Міщанство знач
ніших городів, за прикладом Польщі, добуло собі само
управу на підставі т. зв. магдебурзького права. Селяни, хоч 
юридично й зберігали особисто свою волю, але під впливом 
польського ладу позбулись права на землю, що вважалась 
княжою або панською, а через те були позбавлені права 
вільного переходу і були приковані до маєтку свого пана. 
Але й цей процес відбувався поволі в міру заведення на 
Литві польського права й польських порядків.

Державною мовою в литовськім князівстві все була мова 
українська, або точніше сказати, книжна українсько-біло
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руська. Цією мовою писали княжі грамоти, видавали закони 
і вели зносини між провінціяльними урядами і центральним. 
В 1529 році зложено збірник законів, т. зв. Литовський 
Статут, в якому чимало заховалося старовини з часів ще 
„Руської Правди“. У наступному виданні 1566 року вже ба
чимо значні зміни на польський зразок. Взагалі в литовській 
державі ввесь час уряд намагавсь запроваджувати польські 
порядки й затерти різницю між польською й литовською

Д л і  ілмото Исгц ііЄго івсаі^и т^лв(^аі*$осспьґиг.^лво поіполм 

Ф оС ш ум м кьабов п ( ^ ^  V * їй 4/4 'у о ч о(>1 іШ(голи

М уімгш анблигч іу о  біліш ої « п^л6г̂ чво£ Злобно*  Двуобь* ««<*? 

н&томІЇіп^ивглибі п Г а н т г п а п ' ] полі о/ ^и-у^Ьі гпЛі ььі  

Н(ІП£А#( Луїнбі Х&и . ^ П иіл^ і рСмічЧі /Ийб<ті и

лиспіі&мц м.уобьі обпит и  гіо» л н іт иі 6ь/пи*і<‘ н п о ївь і лигати
/} ' О Л 4

4*/исцкл<0 (~3ат о м і т ло8ы  + ап^ ншС^гтш м<хЄ<ПЬ *{?$

п т а і ї ін  (Ті ы<ин с л о б и п ы  н .п&нссгам йоГувСП^біу^І ̂
4лу нагЩ лЯ  ((уабГ^Анбг бо^ л і^ аГ А ^ п п огоп ^ авл  Пні*кого
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Литовський Статут, писаний староукраїнською м овою .

державою. Але це йому вдалося тільки щодо зверхніх 
форм державного й громадського життя, щождо вну
трішнього життя народних мас, то воно не так легко під
давалось чужим впливам.

Головною опорою української народности 
церква. була православна віра. Витовт, бажаючи зро

бити українські землі незалежними з погляду церковної 
єрархії від московського митрополита (після того як київ
ський митрополит Петро покинув р. 1299 зубожілий Київ 
і подався на Московщину), добився відновлення київської 
митрополії р. 1411. Константинопільський патріярх, якого 
верховну владу признавала українська церква, призначив на 
цю катедру Г р и г о р і я  Ц а м в л а к а .  Православна церква 
одначе втратила своє колишнє панівне значення навіть на 
чисто українських землях. Колись її піддержували князі, 
тепер не стало своїх українських князів, а чужі -— литовські 
піддержували вже церкву католицьку, обдаровували ЇЇ своєю 
ласкою й милостями. Своїх православних панів ставало вее 
менше; тим часом зберігалось т. зв. право патронату, цебто
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право опіки над церквою в кожнім селі збоку дідича (по
міщика); отже від поміщика залежало призначити свяще
ника до церкви в своїм селі, так само як від великого князя 
(а в Польщі від короля) залежало призначення єпископа 
на православну єпископську катедру. Розуміється, патро- 
ни-католики дуже мало дбали про інтереси відданої 
в їхню опіку православної церкви, а іноді й умисне ста
рались хилити її до  упадку. Простому народові жилось усе 
гірше та гірше, і йому важко було дбати за піддержання 
своєї церкви. Це все вело до  того, що в XVI столітті пра
вославна церква в межах литовської держави дуже занепала. 
Ще за часів Витовта виникла думка про об’єднання (унію) 
православної церкви українсько-білоруської і навіть мо
сковської з римо-католицькою під верховним головуванням 
папи. Ця думка виникла у Візантії, яка шукала порятунку 
від турків на Заході й думала ціною такої унії купити собі 
поміч Західної Европи. В 1439 році в Італії у Фльоренції 
скликано собор, на якому проголошено таку унію. В цьому 
соборі взяли участь митрополити київський та московський. 
Але з цього нічого не вийшло, бо на місцях православний 
народ не схотів ніде згодитись на цю унію. Але думка про 
церковну унію в Україні не зникла. Польсько-литовський 
уряд, розуміється, дуже їй сприяв.

Освіта  ̂ Разом з занепадом православної цер
кви занепадала й українська освіта. Старій 

українській освіті, тісно зв’язаній з інтересами церкви, важко 
було змагатись з впливом польської освіти, яка через латин
ську мову, тоді спільну для всього цивілізованого світу на 
Заході, наукову мову, входила в безпосередній зв’язок 
з європейською культурою й відбивала на собі вплив ве
ликого розумового руху на Заході Европи, т. зв. Відрод
ження наук та мистецтв. Через Польщу йшли на литовську 
Русь впливи німецької Реформації і знаходили й в Україні 
та на Білій Руси багато прихильників. Своїх шкіл в Україні 
було дуже мало і наука в них стояла невисоко. Через те 
люди знатніші й заможніші віддавали своїх дітей до чужих 
шкіл, звідки діти виходили спольщені і цурались вже своєї 
віри, своєї мови й рідних звичаїв. Так стояла справа з осві
тою в Україні до  половини XVI віку, коли починається певне 
оживлення на цьому полі, головно заходами українського 
міщанства. Українське книжне письменство з XV до поло
вини XVI століття не виявило скількинебудь значніших тво
рів. Зате процвітала буйним цвітом народна поезія; тоді то 
складався невмирущий цикл дум та пісень про турецько- 
татарську неволю й про боротьбу з мусулманським світом.
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Фріз братської церкви у Львові (XVI віку).

ЧАСТИНА ШОСТА

Польське панування і боротьба з ним українського 
козацтва. Релігійна Унія.

§ 42. Польські пани давно вже прагнули до 7 приєднання'” того. Щ°б тісніше з’єднати Литву з Поль- 
східних україн- щею. Хоч формально обидві держави й були 

ських земель до зв’язані унією та мали одного спільного мо- 
Польщі. нарха (так було по смерті Яна Ольбрахта, 

короля польського, в 1501 році, коли його брат Олександер 
зробився одночасно польським королем і литовським вели
ким князем), але у внутрішніх справах, а часто й у зовніш
ніх, кожна йшла своїм окремим шляхом. Поляки не мали 
права ні купувати земель в литовській державі, ні займати 
державні посади. їх вабила багата Україна, і вони стара
лись цілком об’єднати Литву з Польщею, щоб і там бути 
такими ж господарями, як у себе. Коли постарівся король 
Ж и г м о н т - А в ґ у с т  II і не мав наслідників, стало вини
кати питання, що буде по його смерті. Польські пани по
боювались, щоб на Литві не вибрали зовсім окремого князя 
та щоб таким способом не знищено унію між обома дер
жавами. Саме тоді Литва почала вести війну з Москвою за 
балтійське побережжя (Ливонію); їй приходилось скрутно, 
і вона була зацікавлена, щоб добути собі польську поміч. 
Проста шляхта на Литві була не від того, щоб тісніше зв’я
затися з Польщею, бо тоді сподівалася досягти й собі таких 
самих прав і привілеїв, які мала шляхта в Польщі. Але ве
ликі литовські пани, магнати не хотіли того, бо боялися 
втратити свій вплив і перевагу в державі. Розуміється, що 
не хотіли того особливо на Україні. Одначе король і поль
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ські пани почали вести справу до об’єднання. Щороку скли
кав король спільний сейм у Польщі й Литві, і на цих сеймах 
постало питання про злуку. На сеймі в Люблині 1569 року 
питання це було поставлене руба. Тоді литовські пани зовсім 
виїхали з Люблина. Але король та польські пани рішили 
вести справи і без них. Перш за все королівським наказом 
проголошено, що Волинь і Підляш- 
шя прилучуються до Польщі. Силою 
і погрозами примусили послів з цих 
земель взяти участь у сеймі і вирвали 
в них згоду на прилучення. Потім та
ким же способом прилучили й Брац- 
лавське воєвідство, цебто східне По
ділля. Важче було з Київщиною, але 
вкінці проголосили, що й Київщина 
прилучається до Польщі. Налякані 
цим усім литовські пани, боячись, 
щоб і решту Литви так само не по
ділили, з ’їхались до Люблина і взяли 
участь у сеймі. На сеймі постановили, 
що від нині Польща й Литва на
завжди з’єднуються в одну державу, 
так звану „Річ Посполиту“. Всі укра
їнські землі за винятком Берестей
ського воєвідства прилучили до Польщі. Проте Литва в ме
жах властиво литовських та білоруських земель з Берестей
щиною виговорила собі певну автономію: власне окреме 
військо, своїх окремих міністрів та адміністрацію, окремі 
фінанси. Сейм же мав бути спільний. Така була „Люблин- 
ська Унія“, після якої за малими винятками вся українська 
земля опинилася в польських руках.* Литва з того часу 
в діях України важила небагато.

§ 43. Прилучення Східної України до Поль- 
Зміна в громад- щ і принесло рішучий зворот в її долі. Перед-

ському житті у Сі м  настали значні зміни в самому громад- 
України З ПОИ”

лучениям до ському устрою. Уже в другому виданні 
Польщі. Литовського Статуту (1566 р.) заведено певні 

новини на польський зразок, а в третьому 
виданні (1588 р.) тих новин було ще більше. Тепер, після 
прилучення Литви до Польщі, все громадське життя, ввесь 
устрій громадський зовсім перебудовано на польський лад. 
Князі й великі пани були зрівняні в правах із рядовою 
шляхтою. Правда, завдяки своєму багатству вони завжди 
стояли вище від простої шляхти, мали на неї великий вплив 
і просто тримали в своїх руках. Так само й вищі посади

* Сіверщина належала на той час до  Москви, але на початку XVII в. 
ї ї  повернули на цей раз просто д о  Польщі; ще Буковина залишилась під 
М олдавією, Закарпаття під Угорщ иною  та Берестейщина під Литвою.
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в державі: сенаторські, воєвідські, старостинські та інші 
були доступні тільки магнатам. Бідні шляхтичі масами 
вступали на службу до  магнатів і на сеймі віддавали г о 
лоси за своїх патронів.

Шляхта була звільнена від усіх податків
Становище і повинностей за винятком військової служ- 

шляхти В ПОЛЬ- л  „ •’

ській державі. °и, і то в надзвичаиних випадках великої
небезпеки, коли король проголошував „ п о 

сполите рушення“, —  загальна мобілізація шляхти. Лише  
шляхті належало право законодавства на сеймі. Шляхта 
з ’їздилась на „сеймики“ по воєвідствах і тут вибирала п о 
слів на сейм у Варшаві. Крім шляхти тільки духовенство мало 
своїх представників у сеймі і в сенаті. З -поміж  шляхти виби
рались судді на т. зв. „ґродські суди “ (для справ карних —  
уголовних) та земські (в справах маєткових) і урядовці на 
всякі посади. В руках шляхти таким чином опинилась уся 
законодатна, судова й адміністраційна влада.

Королівська влада з другої половини XVI 
Королівська століття стала дуж е обмежена. Після того  як 

влада в Полыщ. пош;р Жнгмонт.Авґуст П (1572) і 3 Ним
припинилась династія Ягайлонів, королів стала вибирати  
шляхта на особливих (т. зв. елекційний) сеймах і, кожного 
разу, вибираючи якогось чужоземного князя на престіл,* 
ставила йому умови, які значно обмежували королівську  
владу і вкінці звели її до  значення порожнього титулу. 
Шляхта дуже пильно дбала про те, щ об не попускати зб іль
шення королівської армії, не дозволяла тримати великої 
постійної армії, щоб не тратити на неї грошей і не дати  
змогу королеві опертись на неї. Військо утримувалось на 
четвертину (кварту) доходів з королівських маєтків і зва
лось через те кварцяним. Було його дуж е небагато. За те 
кожний магнат мав свою власну дружину з шляхти, о с о 
бливо в пограничних областях.

... Міщанство в Польщі, а за нею й на Литві,Міщанство. . г»дуже підупало. Воно не мало політичного
значення. Кожне місто, яке одержувало самоврядування за
магдебурзьким правом, виймалось з-під уряду загальної
адміністрації й суду, замикалось ніби в окрему маленьку
республіку. Але на ділі й воно залежало від впливу сусідів —
великих панів. Позбавлені політичного значення міщани не
могли обстоювати своїх інтересів перед державою, торгівля
їх підупала і зосередилась в руках чуж оземного елементу —
жидів, німців, вірмен, які краще вміли пристосуватись д о
умовин економічного життя в Польщі, будучи дуж е часто
посередниками між поміщиками й покупцями продуктів

* В раці 1573 вибрано французького принца Генріха Валуа, в 1574 р. 
трансільванського воєводу Стефана Баторія, в 1586 році ш ведського ко
ролевича Жигмонта Вазу.
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сільського господарства. Становище українських міщан, 
особливо в Західній Україні, було ще більш тяжке, бо 
їх придушували релігійні (що в ті часи значило те саме 
що й національні) обмеження.

Селянство на^гФше було становище селянства. На
польських землях селяни давно втратили 

право власности на землю. Вся земля була або в панських 
руках, або в королівських; землі королівські, т. зв. коро- 
лівщини, частинно тільки йшли на самого короля та на 
утримання війська, більша ж частина роздавалась в до- 
смертне володіння панам, які займали вищі посади — ста- 
ростинські й воєвідські. Селянам відібрали право вільного 
переходу (див. § 40), і вони мусіли робити на свого пана 
та відбувати йому всяку службу й повинності. Суд над 
селянином належав також до  пана-поміщика. Такі поняття 
й порядки, раніше вже заведені в Західній Україні, почали 
тепер переноситись і до  Східної України. Але тут вони 
зустрілись зі значно відмінними умовами життя.

§ 44. За XVI століття в економічному житті
Справа володін- Західної Европи відбувалися великі зміни.
ня землею і зріст відкриття Америки, морського шляху в Індію 
панського госпо- . . . г ’ г . . ■>

дарювання. та ШШ1 великі географічні відкиття оживили
господарсько-торговельний обмін між різ

ними державами, викликали жвавий торговельний рух. 
У середній і в західній Европі постав великий попит на 
хліб та інші продукти сільського господарства, які йшли 
з Польщі по Вислі д о  пристаней на Балтійському морі. Вести 
господарство на широку ногу зробилося дуже вигідно, 
і польські пани накинулись на широкі простори новопри- 
лучених українських земель, бо в Галичині вже стало дуже 
тісно. Король щедрою рукою почав роздавати величезні 
маєтки в Україні, цілі області, так, наприклад, трохи не по
ловина Полтавщини припала князям Вишневецьким, інші 
одержали великі лятифундії на Поділлі, Київщині, Чернігів
щині. Одна Волинь і північна Київщина були густо заселені 
й тут трималися ще свої українські пани й своя дрібна 
українська шляхта. Добувш и в короля грамоту на володіння 
якимсь обширом землі, польські пани часто заставали на 
місці українських власників; тоді вони примушували їх 
спродувати їм за безцінь свої володіння або просто відби
рали, посилаючись на королівське надання. Але щодалі на 
південь та на схід, то ставало населення все рідше і зовсім 
зникало серед „Дикого поля“. Отже, одержуючи королівські 
грамоти на землі, панам треба було передусім подбати, щоб 
їх заселити, бо без живої робітної сили ці маєтки не мали 
жадної ціни. Ото ж пани закликають переселенців із Гали
чини, Холмщини, Волині, Київського Полісся, обіцяючи їм 
на певне число років волю від усяких податків і повинно-



стей, поки вони влаштують своє господарство. Та й самі 
селяни, скоштувавши панщини, заведеної вже скрізь у З а 
хідній Україні, охоче йшли на нові місця шукати кращої 
долі. Тут серед широких степових просторів на першій порі 
не було панського примусу, тут недалеко вже була й ко
заччина, в якій на лихий кінець можна було знайти при
тулок і захист. Край почав дуже скоро заселюватись, поста
вали села, нові замки й міста, але разом із тим ставало 
й питання про оборону краю від татар, бо хоча столітня 
боротьба козаків з ордою й приборкала трохи татарську 
силу й завзяття, але заселений і багатий край дуже вже 
приваблював хижаків, і в другій половині XVI століття ми

Запорожці чатують на турецьку галеру.

бачимо цілий ряд страшних татарських наїздів, від яких 
стогнало Поділля, Галичина, Київщина й навіть далека Во
линь. Справжньою обороною краю при тодішній слабій 
силі держави, та ще з такою погано організованою армією 
як у Польщі, могла служити тільки організована оборонна 
сила громадянства, в самому краю, а такою силою й була 
козаччина. Разом із тим козаччина робилася опорою й за
хистом для народних мас від усе збільшуваного гніту поль
ських державних і господарських порядків.

§ 45. Литовський, а потім і польський уряд, 
Зріст козацької спочатку прихильно дивились на боротьбу 
СИЛИстоліття. козацтва з татарами; вони не мали нічого 

проти існування козацького війська, як 
сталої постійної організації, вони хотіли лиш щоб це вій
сько було суворо слухняне і не виходило в своїм житті



і в своїх діях поза межі, які йому ставили представники 
державної влади. Але козацтво ніяк не могло вдержатись 
у  тих рамках, які були бажані литовсько-польському уряду. 
Ми вже бачили, що причіпки старост та намісників, їх втру
чання у  внутрішнє життя козацької верстви, примушували 
сміливіших і вільнолюбніших козаків, не зв’язаних сім’єю 
й господарством, виселятись на Низ, за пороги, і там за- 
ложити новий козацький осередок, куди вже не сягала рука 
ні князівського, ні королівського намісника. Це була славна 
Запорізька Січ, заснування якої зв’язують звичайно з ім’ям 
Байди-Вишневецького (див. § 38). З другого боку козаки 
в своїй боротьбі з турецько-татарським світом поводились

С уне татарська орда.

зовсім самостійно, не рахуючись із думками й плянами 
уряду. Вони входили в спілку з москалями, втручались 
у молдавські справи, робили походи на кримське й взагалі 
чорноморське побережжя і обурювали цим не тільки крим
ський, але й турецький уряд. Турки грозили польсько-ли- 
товському уряду помстою, якщо воно не приборкає своїх 
своєвільних підданих-козаків. Але згодом виявилась ще 
одна причина, яка змусила уряд звернути особливо пильну 
увагу на козацтво. Народні маси з великим довірям і симпа
тією почали ставитись до козаків, як до оборонців від лю
того ворога. Козаки стали героями в очах народу, і козак 
був ідеалом вільної людини для кожного українця з народу. 
Згодом, коли все тяжчою вагою почала налягати на народ 
кріпаччина й польські державні порядки, до козацтва почали
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приставати ті, хто не хотів коритися новим порядкам і волів 
кинути свою домівку, свій край, ніж схиляти шию в ярмі.

Уже в 40 роках XVI століття литовський уряд наказує 
своїм пограничним старостам і намісникам, щоб вони не по

магали козакам, не дозволяли їм 
самовільно ходити в походи та щоб 
списували їх у реєстри, щоб мати 
їх усіх під пильним доглядом. Але 
старости, сидівши на місці, до 
бре розуміли, що козаки служать 
одинокою справжньою обороною 
краю проти татарви, й прибор
кати їх — значить потурати са
мій татарві. Отже й після того бу
вало, що представники адміністра
ції й окремі багаті пани сами ста
вали на чолі козацьких дружин 
і ходили з ними на татар і турків. 
Такий був волинський князь Б о г 
д а н  Р у ж и н с ь к и й ,  що так са
мо як колись Вишневецький, мав 
зносини з Москвою, ходив похода- 

Король Стсфлн Баторій. дами на Крим і поліг головою, д о 
буваючи Аслан-Кермен.

Коли в 1560 р. внаслідок козацьких походів турки почали 
скаржитись польському уряду, король Жигмонт-Авґуст II на
казав списати всіх козаків у ре
єстр, настановити над ними окре- 
мого старшину, видавати за-
пйсаним в реєстр платню й три- ІІЩІ ^
мати їх у руках. Але все це У ■
здійснено тільки наполовину; « й м г  . Н ц
більша частина козаків не по- ”  ™ :̂ V -
пала в реєстр і подавньому на 
свою руч вела боротьбу з та- |  Ц йяШ -

С т е ф а н а  Б а т о р і ^ я  (1576-—- 
1588), але з тих заходів так Іконп Покроїш 1і СІЧОВІЙ церкііі.
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само небагато було наслідків, як і від попередніх реформ. 
Посилаючись на королівські накази, реєстрові козаки до
магались для себе особливих прав і привілеїв як для ко
ролівського війська. Тим часом їм навіть обіцяну платню 
видавали дуже несправно, а королівська старшина, постав
лена над ними: старший (пізніше його стали називати геть
маном), полковники й суддя докучали своїми причіпками 
й обмеженнями козацької волі.
З по ізька Січ  ̂ Нереєстровані козаки, ті, що їх не 

апорізька іч. вписан0 до реєстру, й ті, що самі не хотіли
коритись новим порядкам, знайшли собі пристановище й за
хист на Запоріжжі. Тут помалу виробилася окрема військова 
організація, на зразок лицарського братства, лицарських 
орденів, що існували в Західній Европі, і так само ставила 
собі завданням оборо
ну християнських земель 
від мусульманського на
тиску. Тільки що запо
різьке лицарство мало 
не аристократичний, як 
на Заході, а щиро на
родний характер. Осе
редком запорізького 
або низового козацтва 
була Запорізька Січ. Це 
був укріплений табір, 
який називався інакше 
кошем і звичайно мі
стився денебудь у за
хисному місці на Дніпровому Низу, десь на одному з Дні
прових рукавів або допливів. Січ міняла своє місце. 3/КІнця
XVI ст. і до поч. XVIII ст. нам відомі три місця, де пере
бувала Січ: Микитин Ріг (теперішній Никопіль на Дніпрі), 
острів Токмаківка і річка Чортомлик (т. зв. Стара Січ). Всі 
члени запорізького війська вважались товаришами, брат
чиками, і всі вкупі складали одне товариство; воно ділилось 
на курені; число цих куренів уже в останніх часах існування 
Запоріжжя досягло 38. Кожен козак належав до якогось 
куреня, і жив тут, маючи усе спільне: хату й стіл. Тільки 
зброю та одежу кожен мав власну. Порядкувалось запо
різьке товариство виборною старшиною: на чолі стояв ко
шовий отаман, або пан кошовий; далі йшли суддя, осавул, 
писар. По куренях так само всі уряди були виборні, почи
наючи від курінного отамана, кінчаючи кухарем. Старшину 
вибирали тільки на один рік, усі ж важніші справи вирішу
вались на раді, де мав право брати участь кожен товариш. 
Великий вплив на порядкування справами й на громадську 
думку товариства мали січові діди, як колись „старці град-
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ськії“ на пічу. В члени товариства був вільним доступ для 
всіх, хоч, розуміється, треба було мати щось спільне з тими 
ідеями й поглядами, якими жило братство й бути готовим 
на суворе, повне небезпеки й посвячення життя, якого воно 
вимагло від своїх членів. Жінок на Січ рішуче не допускали. 
Запорізькі порядки, як їх тут змальовано, склались не від
разу, але вже в кінці XVI ст. вони були такі в головних своїх

рисах. Зріст польського права на 
українських землях при кінці XVI в., 
непорозуміння з польським урядом, 
довели врешті до збройних сути
чок. Усе це викликало постійне 
збільшення запорізького товари
ства, до якого приставали всі не- 
задоволені польським режимом, які 
могли порвати з своїм звичайним 
життям і вміли проложити собі 
шлях на Запоріжжя.

Польський уряд використовував 
козаків не тільки для оборони краю 
від татар: козаки брали участь 

у війні з Москвою, яку вів Стефан Баторій. Скоро по війні 
знов козаки обернули свої сили проти турків: узяли ту
рецьке місто Тягиню на Дністрі (теп. Бендери), а трохи

Турецька твердиня Очаків над Чорним морем.

пізніше взяли Очаків. Щоб відвести від себе грозу турець
кого гніву, польський уряд звелів карати привідців цих по
ходів, і справді кілька ватажків схопили й стратили, але ко
заків це тільки роздратувало, і коли на Січ прибув коро
лівський посланець, вони його втопили в Дніпрі.
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Весною 1586 року козаки перепинили татарський похід 
на Україну, взяли й спалили знову Очаків, Козлів (Евпа- 
торію), Білгород (теп. Акерман). Турки знову грозили вій
ною, і польська влада звеліла не пускати нікого на Низ, не 
дозволяла вивозити туди припаси, а зловлених запорож
ців — суворо карала. Але це ні до чого не довело, і козац
тво почало ширитись по Україні від Дніпра до Поділля. Ко
зацькі ватаги появляються в Україні й розташовуються серед 
панських маетностей, живуть їхнім коштом, а людність, де 
з ’являються козаки, стає сміливіша, не слухає панських роз
порядків, і багато людей пристає до козаків.

§ 47. На початку 1590 рр. вибухає справжня
Повстання

Косинського. війна між козаками и деякими українськими 
магнатами. Один із козацьких ватажків 

Х р и с т о ф о р  К о с и н с ь к и й  завівся з білоцерківським 
старостою кн. Янушем Острозьким і почав з ним війну. Він 
зайняв Київ, Переяслав, перейшов 
на Волинь і тільки спільними си
лами українських панів під прово
дом кйязя Костянтина Острозько
го вдалося втихомирити козацьке 
повстання.

Тим часом слава про козаків та 
про їхню успішну боротьбу з тур
ками почала розходитись по чу
жих сторонах. Цісар німецький Ру
дольф II, заходившись коло війни 
з турками, прислав 1594 р. до ко
заків на Січ ціле посольство з гріш
ми й подарунками, щоб намовити 
козаків узяти участь в спільній 
війні проти турків. Одночасно з тим 
і папа римський вислав свого по
сланця, який одначе не зміг про
братись на Запоріжжя, а побував 
тільки в реєстрованих козаків. Із свого боку і цар мо
сковський прислав їм на Запоріжжя грошей, підмовляючи 
також до війни з турками.

До боротьби з турками стали не тільки запорожці, але 
й інше козацьке військо, яке склалося на Брацлавщині й Во
лині під проводом С е в е р и н а  Н а л и в а й к а ,  родом з Гу
сятина на галицько-подільській границі. Наливайко пішов 
походом на Волощину, взяв Тягиню, а потім спільно з за
порожцями взяв і молдавську столицю Яси, примусивши 
молдавського господаря відступити від турків і пристати 
до німецького цісаря. Потім разом з волохами громили 
Тягиню, Білгород і Килію.

Христофор Косинський.
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Повстання Лобо- Восени 1595 р. Наливайко вернувся в Укра
ди й Наливайка. 1Ну 3 свої'ми козаками.і тут почав боротьбу  
з панами. Він узяв Луцьк на Волині, далі пішов на Білорусь, 
взяв слуцький замок, а потім Мотилів; коли ж проти нього 
вирушило литовське військо, відступив назад на Волинь, 
везучи з собою значну артилерію. Простий народ і в Україні 
і на Білорусі скрізь спочував козакам. Православних україн
ських панів цим разом наливайківці не чіпали, зате діста
валось від них католикам і полякам. Запорожці також при
стали до наливайківців і розташувались на Київщині й на 
Волині. Тоді польський уряд звелів польному гетьманові 
С т а н и с л а в у  Ж о л к е в с ь к о м у  йти з військом утихо
мирити козацький рух. Весною 1596 р. Жолкевський виру
шив на козаків. Козацькі сили були розкидані. Сам Нали
вайко з своїми козаками стояв на південній Волині, за п о 
рожці з своїм отаманом Г р и г о р і є м  Л о б о д о ю  стояли 
коло Білої Церкви, а ще частина запорожців з гарматою  
розташувалась під проводом полковника Шаули аж на Білій 
Руси. Жолкевський вдарив зразу на Наливайка, погромив  
його і погнав на південь; Наливайко з боєм відступав і д о в 
го водив за собою  Жолкевського, а тим часом Л обода  
о б ’єднався з Шаулою, а потім коло Білої Церкви пристав 
до них і Наливайко. Тут козаки трохи не знищили поль
ського авангарду, що приспів уперед. Надійшов з головними  
силами Жолкевський, і коло урочища Гострий Камінь ста
лася кривава битва. Але поляки не перемогли козаків і від
ступили до  Білої Церкви. Козаки ж стягали своє військо до  
Дніпра, зводили туди свої сім’ї, перейшли Дніпро коло Пе
реяслава і рушили в глиб Задніпрянщини.

с Тим часом Жолкевський одержав нову поміч
олониця. 3 Польщі і пустився за козацьким військом 

наздогін. Близько від Лубень коло річки Солониці н азд о
гнав він козацьке військо й оточив його з усіх боків. Ко
заки отаборились і завзято відбивались. Жолкевський 
обстрілював табір з важких гармат, штурмував його, але 
не міг узяти й рішив здобути його облогою. В таборі п о
чався голод, не ставало харчів для людей і паші для коней. 
Серед козаків почались сварки; Л обод у  вбили, але й Нали
вайка не вибрали замість нього гетьманом, а вибрали 
К р е м п с ь к о г о .  Тим часом по Дніпру плила з Січі д о 
помога під проводом полковника К а с п р а  П і д в и с о ц ь -  
к о г о Щоб не допустити о б ’єднання Підвисоцького  
з обложеним табором, Жолкевський почав страшну кано
наду, а сам підсилав між тим посланців, які умовляли ко
заків піддатись і видати своїх проводирів; за це їм обіцяно  
повне прощення. Два дні терпіли козаки страшний вогонь, 
на їх очах падали від голоду й від ворожої стрілянини їхні 
жінки та діти. На третій день не витерпіли і піддались на
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умови Жолкевського; зв’язали Наливайка, Шаулу та іншу 
старшину й видали полякам. Але це не помогло: поляки ки
нулись на беззбройних уже козаків, і почалась страшна рі
занина, на цілу милю поле вкрилось трупами. Тільки 
один полк під проводом самого гетьмана Кремпського 
збройною рукою пробився через ворожі ряди й проложив 
собі шлях на Запоріжжя. Запорожці з Каспром Підвисоць- 
ким також завернули назад. Ляхи тяжко помстилися над 
узятими в неволю ватажками козацькими. їх відвезли до 
Варшави, трохи не цілий рік тримали в тюрмі й мучили 
страшними тортурами на допитах, нарешті поодрубали го
лови. Цей погром козацтва стався саме тоді, коли в Україні 
починалася грізна буря релігійної колотнечі, викликаної 
примусовим заведенням церковної унії.

§ 48. З початку XVI віку Західна Европа 
Протестантський переживала великі зміни в релігійному житті,

рух в Литовсько- викликані реформацією, яка почалась у Ні- 
польській део-

жаві і католиць- меччині. Реформаційний або протестантський 
ка реакція. рух дуже скоро розійшовся по всіх сторонах

і докотився до Польщі, Литви й України. Тут 
він знайшов собі багато прихильників, переважно серед 
панів і шляхти. Особливо сильний протестантський рух 
охопив Литву й Волинь.
Тут поширилися різні ві- 
роучення й секти: кальві
нізм, аріянство, соцініян- 
ство та інші. Позаснову
вались школи, друкарні, 
молитовні доми. І като
лицтво й православ’я ду
же підупали та не могли 
ставити серйозного опо
ру новій релігійній науці.
Особливо тяжке було ста
новище православ’я; воно 
вже давно зробилось релі
гією, сказати б, другого 
рангу, до нього признава
лися головно тільки на
родні маси, з вищих же 
кіл дуже небагато держа
лось ще батьківської віри, 
так як оце князі Острозькі.
Православне духовенство було вбоге і неосвічене. Архі
єреї ж дбали здебільшого про свою матеріяльну вигоду, 
дивились на єпископські катедри тільки як на джерело 
прибутків і мало цікавились справами віри. В зв’язку з за-, 
непадом церкви підупало взагалі й культурне українське

аШ Ср .пкген гдоу к і  днкщЬ гра

£ лмпшіа
I;

р ч. ц с к с г т ш . і ь и л р
[ Д1 < І Т Ь .Д ( К А Т Ь д ^  а 3'.АІТС

Кінцева сторінка з „Осьмогласника" 
перш ої друкованої української книж
ки, що ї ї  видав Швайпольд Фіоль 

у Кракові 1491 р.
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Григорій Ходкевич.

життя. В половині XVI століття католицька церква вийшла 
з свого стану розстрою й пригноблення, до якого вона 
дійшла через поширення протестантства й відпад від неї 
цілих країв. Вона провела деякі внутрішні реформи, скрі

пилася, зібралась з силами й по
чала боротьбу з протестантиз
мом. Почалась так звана ка
толицька реакція, яка досягла 
в другій половині віку й Польщі. 
Особливо прислужився в цій 
боротьбі проти протестантизму

Єзуїти. °Рден НаЛитві єзуїти по
явились уперше в 1564 році. Во
ни постарались насамперед за
хопити в свої руки справу шкіль
ну. Вони позасновували цілий 
ряд своїх колегій (у Вильні, 
Люблині, Ярославі та, інш. мі
стах), в яких дуже добре, як на 
ті часи, поставили шкільну науку. 
До цих колегій почали відда
вати своїх дітей пани - като

лики, протестанти й православні. Єзуїти приймали охоче 
всіх. В своїх вихованців єзуїти старались розвинути при
хильність і любов до католицької 
церкви, добиваючись цього дуже 
зручно всякими способами. Молоде 
покоління, яке пройшло єзуїтську 
школу, було вже щиро віддане като
лицтву. Діти батьків, що були завзя
тими протестантами, робилися вже 
вірними синами католицької церкви.
Крім того єзуїти старались підбити 
під свій вплив людей впливових у дер
жаві, сенаторів, міністрів, двірських 
достойників з тим, щоб усю політику 
в державі направляти в дусі інтересів 
католицької церкви. їм удалось захо
пити в свої руки нового короля Жи г -  
м о н т а  III В а з у  (1588), який усі 
державні інтереси ставив у залеж
ність від інтересів церкви, дуже нага
дуючи цим еспанського короля Пилипа II, свого сучасника. 
Католицька реакція подужала протестантський рух. Вона 
зовсім зупинила його розвиток, і дуже небагато людей ли
шилось вірними протестантизму. Тоді, упоравшись із про
тестантизмом, єзуїти і взагалі проводирі католицтва в Поль-

Князь
Костянтин Острозький.
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щі, рішили звернути свою увагу на православ’я. Не тільки 
в Польщі, але й у більшості тогочасних держав панувала 
думка, що інтереси єдности й міцности держави вимагають 
і релігійної єдности. Проводирям католицької церкви 
в Польщі удалось переконати уряд 
і широкі кола громадянства, що 
навернення православних білорусів 
та українців на католицтво було б 
дуже корисним для держави. Ко
роль був найщирішим прихильни
ком цієї думки. Єзуїти почали ве
сти літературну полеміку проти 
православ’я, доводячи його хиби, 
помилковість догм, неосвіченість 
духовенства й проповідували необ
хідність об’єднання з католицькою церквою. Ті самі думки 
проповідували вони і з церковних катедр, а серед них були 
дуже талановиті промовці, як от Петро Скарга.

Обставини, здавалось, були корисні для такого завдання. 
Православ’я перебувало, як ми вище зазначили, в дуже

тяжкому стані (див.

Руїни замку в Острозі.

К

К

§ 40) і тільки з дру
гої половини XVI ст. 
помітні змагання йо
го піддержати. Зма
гання ці виходили 
від багатьох пред
ставників україн
ського панства, що 
залишилось вірним 
своїй батьківській 
вірі, та від україн
ського міщанства. 
З цих українських 
панів, прихильників 
православ’я й укра
їнської культури, 
треба згадати ли
товського гетьмана 
Г р и г о р і я  X о д- 
к е в и ч а, родом із 
Київщини, який у 
своєму білорусько

му маєтку Заблудові заснував друкарню, де друкувалися бо
гослужебні книжки. Другу друкарню й школу заложив 
у Слуцьку князь Ю р і й ,  потом'ок Олельковичів. Та най
більше значення мав Острог на Волині, осередок маєтностей 
князів О с т р о з ь к и х .  Князі Острозькі були найбагатшими

■К

Й

Герб князів О строзьких.
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панами не тільки в Україні, але й у всій Польщі. Вони всі 
твердо тримались православ’я. Особливо відзначалися цим 
князь К о с т я н т и н  О с т р о з ь к и й ,  гетьман литовський, 
герой війни з Москвою (пом. 1530 р.), воєвода київський

?аітд,дг» нтмгі 
т х * пін

Шів^/нС»С4 „ й ' і і Л Л Н П И К І Н  І ЇЗ к ІК 'І  *

«ід/мн мдц'ілм , ігімІЇ
Д^ІЛАН П^Іб/дМШСИ • П^ІЯМ Ь І Ї ІА ІЦ ІІ  

П І А  ГАСА МІЛ<4 МАШ«Г# II ,  V  П 

,  П4ГКІДДІЛ1#І Л і Д І Л ' б ш і  П Т М І

лдіа фн/и^мьфл іуь іп/піГікл» 
П^(А»ДІП ДГ< І ' Ь ' Г ф А П И М ' і  ,

Н П іН Л 'ІЖ А  П Н М ' І  ГХМІСі ЛЛФШНі ,
г- .. і / " "

П # Л 1 » ^ | И  О Т М И  Л М А Т Д # & 4 ( Л  ,  ІН 

І Г . ^ Л б Ж А *  ,  Л і0 4 Л Л М ^ * М Г Н

Заголовна сторінка Біблії, надрукована в Острозі 1581 р.

і його син Костянтин Костянтинович (помер 1608 р.). Він 
заложив у своїй резиденції Острозі академію, де вчили ла
тинською й грецькою мовою професори, запрошені з-за кор
дону; заложив друкарню, де 1580 р. видруковано повний пе
реклад Біблії слов’яно-руською мовою. Коло цих закладів 
гуртувався кружок українських учених, які в кінці XVI ст. 
виступили в обороні православної віри.
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Б § 49. Далеко важніше значення мала діяль-
р ність самого українського громадянства, пе

реважно міщанства, яке ще з 1530 р. почало організуватись 
для оборони своєї віри й народности. Почин цьому дали 
львівські українські міщани. Зайняті боротьбою за свої 
церковні й громадські права, вони зорганізувались у брат
ство, товариство на зразок т. зв. церковних організацій, 
тільки що з метою взаємної піддержки, оборони своєї віри 
й піднесення освіти. В 1539 році львов’янам удалось доби
тися, що їм знову призначили єпископа на катедру, яка 
довгий час стояла у Львові порожня. Заохочені цим, вони 
провели через уряд статут братства при церкві св. Успения, 
добули йому згодом від константинопільського патріярха 
титул ставропігії, цебто автономної незалежности від митро
полії. Львівське братство зробилось зразком для інших міст. 
Слідом за ним починають заснову
ватись такі ж братства не тільки по 
значніших городах України й Біло
руси, але й по багатьох зовсім не
значних. Братства засновували шко
ли, друкарні, видавали книжки, при 
потребі помагали своїм членам, під
держували один одного взаємно, 
і скоро зробилися дуже значною 
силою. Коли єзуїти й польський 
уряд, що підпав під їх вплив, по
чали робити натиск на православ’я, 
братства були головною силою, що 
виступила в обороні православної 
віри. За допомогою братств і та
ких меценатів української освіти, Мелетій Смотрпцький. 
як князь Василь-Костянтин Острозь
кий, в останніх десятиліттях XVI віку розвинувся в Україні 
досить жвавий культурний рух. Осередками цього руху 
були школи острозька й львівська. Звідси вийшов ряд та
лановитих учених і письменників. З Острога вийшли Г е- 
р а с и м  С м о т р и ц ь к и й ,  його син М е л е т і й  Смо-  
т р и ц ь к и й ,  Х р и с т о ф о р  Б р о н с ь к и й ,  В а с и л ь  Су- 
р а з ь к ий. Із львов’ян уславились: С т е п а н  і Л а в р е  н- 
т і й  З и з а н і ї ,  К и р и л о  Т р а н к в і л і о н - С т а в р о -  
в е ц ь к и й ,  І в а н  Б о р е ц ь к и й  (пізніше київський ми
трополит). Крім головних шкіл львівської і острозької по
засновувано багато шкіл по інших містах, де також перед 
вели братства. Пізніше цей освітній рух перейшов і в Над
дніпрянську Україну та зосередився в Києві.

Одначе цей широкий культурний рух, направлений на 
піддержання православної віри і національної освіти, і та 
велика автономія, яку здобули собі від константинопіль-
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ських патріярхів братства, не обходились без непорозумінь 
з православними владиками й взагалі з вищим духовен
ством. Православні єпископські катедри, як уже згадувалося, 
були доступні переважно людям з панських кіл; претен
денти на ці катедри дивились на них, як на джерело вели
ких прибутків і добивались їх через різні протекції. Йшли 
сюди люди без усякого інтересу до самої справи і, зайнявши 
єпископську катедру, не кидали своїх звичок світської лю
дини, оточували себе розкошами, проводили свій час у за
бавах, піячили, сварились з своїми сусідами панами й ро
били на їхні маєтки наїзди з озброєними слугами. Певна річ,

Львівський владика Луцький владика
Гедеон Балабан. Кирило Терлецький.

що між такими владиками й братствами не могло бути 
внутрішнього ідейного зв’язку й доброго порозуміння. Та 
навіть і більш освічені й ідейні єпископи, прихильники 
культурного руху, були незадоволені втручанням мирян- 
братчиків у внутрішні церковні розпорядки і дуже ремству
вали на надання братствам автономії і ніби навіть контролю 
над поведінкою єпископів. Вони завидували становищу ка
толицьких єпископів, які користувались великою повагою 
й авторитетом в урядових колах і мали великий вплив 
на державні справи.

§ 50. Католицьке духовенство, добре обзна- 
Заходи владик йомлене з становищем православної церкви, 

коло ун і. з свого б0Ку намовляло православних владик 
піти на унію з Римом, цебто признати над собою зверхність 
римського папи. Нетактовне поводження константинопіль- 
ських патріярхів щодо українських єпископів обурило остан
ніх до краю, і вони почали насправжки думати про унію, як 
про спосіб піднести свій авторитет і взагалі поліпшити ста
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новище православної церкви в польській державі. З по
чатку 1590 року порозумілись між собою єпископи: львів
ський Г е д е о н  Б а л а б а н ,  луцький К и р и л о  Тер-  
л е ц ь к и й, турівський Л е о н т і й  П о л ч и ц ь к и й  і холм- 
схький Д і о н и с і й 3 б і р у й с ь к и й. Вони списали між со
бою таємну умову про прийняття унії, прихилили до себе 
київського митрополита М и х а й л а  Р а г о з у  і єпископа 
володимирського І п а т і я  П о т і я  і 1595 року вирядили до 
Риму своїх делегатів — Кирила Терлецького й Потія, котрі 
й заявили папі про своє признання папської зверхности. 
Владики знали, що справа унії ду
же непопулярна в Україні і через 
те вели своє діло потайки.

Одначе справа стала відома 
українському громадянству й ви
кликала страшне обурення. Старий 
князь Острозький не був ворогом 
об’єднання церков, але він був обу
рений тим, що вся справа велася 
без порозуміння з ним і навіть по
тай від нього. Тому розіслав скрізь 
по братствах та по церквах окруж
ну грамоту, щоб не слухались біль
ше зрадників — владик, боролись 
лроти унії й лаштувались до цер
ковного собору. Бачачи, як усі 
обурені проти унії, єпископи Ге
деон Балабан і перемиський Заха-' 
рій Копистенський відступили від 
унії. Козаки-наливайківці, що саме 
тоді билися на Волині, заявили, що 
вони також проти унії і стоять за православну віру. На кі
нець 1596 року король призначив у Бересті Литовськім цер
ковний собор, де мала бути офіціяльно проголошена унія. 
Сюди з ’їхались і православні: депутати світські й духовні, 
представники братств, шляхти, різні пани, що тримались ще 
православ’я, — разом із князем Острозьким, і його сином 
Олександром, воєводою волинським. Приїхав і представник 
патріярха константинопільського протосинкел Никифор. 
Прихильники унії — владики й дехто з вищого духовенства, 
разом із католицькими духовними й королівськими деле
гатами засідали окремо, — православні знов же таки окре
мо. Одна сторона оповістила, що унія прийнята, і що всі, 
хто проти неї виступатимуть, підлягають прокляттю; 
православні ж оповістили, що ніяким чином не згідні на 
унію й проклинуть всіх, хто до неї пристане, а до короля 
написали прохання, щоб він звільнив із катедр тих владик, 
що прийняли унію.
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Релігійний Так стався релігійний розкол в Україні. Не 
розкол. вважаючи на те, що унію проголосила тільки 

невеличка купка владик і духовенства, польський уряд ви
знав унію як одиноку законну релігію українського й біло
руського населення, визнану нібито ним самим. Все грома
дянство польське стало на тому, що владики, як голови 
церкви мали право рішати про унію за всю свою паству. 
І уряд польський скрізь став підтримувати уніятів: відбирав 
у православних церкви й манастирі і передавав уніятам і, де  
тільки можна, робив православним усякі прикрощі. Почалась 
завзята релігійна боротьба по всій Україні і на Білій Русі. 
Православна шляхта протестувала на сеймиках і на сеймі, 
домагалась того, щоб єпископські катедри знову були за 
міщені православними; вона ввійшла у спілку з шляхтичами 
протестантами, щоб разом боронити волю віри. Братства 
піддержували духовенство, вели культурну працю, боронили  
свої церкви. Старий князь Острозький використовував усю 
свою повагу й вплив, щоб оборонити православ’я. Зав’яза
лась гаряча літературна полеміка між православними й унія- 
тами. З боку православних особливо придбали популярність 
згадуваний уже X р. Б р о н с ь к и й, автор книги „Апокри- 
зис“ і афонський чернець І в а н  В и ш е н с ь к и й  (родом із 
Галичини) — своїми талановитими посланіями, писаними гар
ною народною мовою і перейнятими щирим народолюбним  
духом; нарешті —  М е л е т і й  С м о т р и  ц ь к и й ,  визнач
ний учений і талановитий полеміст. З  боку уніятів визна
чився своїми писаннями в обороні унії І п а т і й П о т і й .  
Взагалі й серед українців, які перейшли на унію, не браку
вало людей високо ідейних, які бачили в церковній унії 
з Римом не тільки спосіб відродити українську церкву, але 
й піддержати саму українську народність через тісніший 
зв’язок із культурним Заходом. Знайшлися й мученики за 
справу унії, як ось полоцький архієпископ Й о с а ф а т  
К у н ц е в и ч ,  забитий 1623 р. православними міщанами 
у Вітебську. Але це все поглиблювало розкол серед україн
ського суспільства й ослаблювало його відпорність су
проти польського натиску. Боротьба прийняла більш на
пружений характер, коли в обороні православ’я виступило 
козацтво й оборону віри виставило як одну з причин свого 
незадоволення польським громадським ладом. Це зробило  
в очах тодішнього українського громадянства козацьку 
справу — національною українською справою.
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Похід козацького війська.

ЧАСТИНА СЬОМА

Козацькі війни в першій половині XVII ст.

Гетьман § 51. Після солоницького погрому козад- 
Самійло Кішка. тв0 було дуже ослаблене. Польський сейм 
видав закон, який касував усі попередні козацькі привілеї, 
і козацтво опинилось поза законом. Заборонено возити при
паси на Запоріжжя, вигнано козаків з старостинських округ, 
давню організацію реєстрованих козаків скасовано. Але та
кий стан тривав недовго. Польща почала вести війни, спо
чатку з волохами, потім із Швецією і дуже потребувала 
козацької допомоги. Це дуже зручно використав гетьман 
козацький С а м і й л о  К і ш к а ,  який довгий час перебував 
у турецькій неволі, про що оповідає найдовша й найкраща 
з козацьких дум. Він добився того, що утиски над козац
твом скасовано сеймовим таки законом. Козаки взяли 
близьку участь у волоському та ливонському поході, де Са
мійло Кішка й наложив головою (1602). Козаки тепер знов 
підняли голову й почали домагатись, щоб їх трактували на
рівні із королівським військом. Польський уряд дуже нерадий 
був козацьким претенсіям, але мусів поступитись, бо скоро 
почалась нова московська війна, і козаки знову були дуже 
потрібні. Вони ходили у війську претендента на московський 
престіл царевича Дмитра, ходили й разом з самим королем 
(1609). Число козаків дуже зросло. До них поприставало 
багато міщан і селян, а польський уряд, зайнятий війною, 
дуже потребував козацької допомоги, і не міг робити цьому 
перешкод. Козаки не задовольнялись уже московськими по
ходами, але знову почали свою боротьбу з мусульманським 
світом. 1606 року козаки ходили в море, розбили турецьку 
ескадру, взяли місто Варну на болгарськім побережжі, а че
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рез рік узяли Перекоп. Ще через рік зробили напад на ду
найські гирла, взяли Ізмаїл, Килію, потім Білгород, і наро
били туркам дуже багато шкоди.

З кожним роком ці походи стають відваж- 
Великі ПОХОДИ ніш| й грізніші. Після закінчення московської 

на турків. війни (1 6 1 2 — 1613 р.) багато козаків повер
нулось в Україну. Морські походи давали вихід їхньому за
взяттю й жадобі пригод та здобичі. На своїх легких човнах

„чайках“, озброєних 4—5 неве
ликими гарматами, з екіпажем 
по 50— 70 чоловік, пускаються 
вони у відкрите море, перепли
вають аж на малоазійський бе
рег, нападають на міста, плюн
друють їх, визволяють своїх по
лонених, забирають багату здо- 
бичу й вертаються додому. Не 
раз гинуть під час бурі, або при 
зустрічі із сильними ескадрами 
турецьких кораблів-галер, але це 
не спиняє завзятців, і на дру
гий раз нова фльотилія чайок 
з тією ж відвагою випливає 
в Чорне море. В 1614 році спа
лили козаки Синоп і Трапезунт, 
на другий рік появились перед 
самим Царгородом і сплюндру
вали його околиці. В 1616 році 
під проводом славного гетьмана 

Петра Конашевича Сагайдачного взяли Кафу, ненависний 
невільницький ринок, а восени того ж року пограбували ма
лоазійське побережжя, розбили турецьку ескадру і знов 
зробили морську демонстрацію перед самим Царгородом.

§ 52. Ці походи рознесли козацьку славу 
по всій західній Европі, Польщі ж принесли 
багато клопоту і страху. Турецький уряд, не 
маючи змоги сам приборкати козаків, звер
тавсь за цим до польського і нарешті став 
грозити йому походом. Втомлений дов

гою московською війною польський уряд старавсь уласка
вити турків і обіцяв втихомирити козаків. Він почав з ними 
переговори. На чолі козацтва стояв тоді гетьман П е т р о  
С а г а й д а ч н и й ,  родом з-під Самбора в Галичині. Це був 
дуже розумний і тонкий політик, який дуже добре умів ви
користовувати становище Польщі не тільки в інтересах ко
зацтва, але й усієї української національної справи. Разом 
із тим Сагайдачний був дуже талановитий стратег і всла
вився своїми походами на турків, а особливо на Москву

Гетьман Петро Сагайдачний.

Гетьман Петро 
Сагайдачний 
і оживлення 
українського 
культурного 

життя в Києві.
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в 1618 році, коли він визволив королевича Володислава 
з тяжкої біди під самою Москвою. Польський уряд мусів 
з ним рахуватись. Сагайдачний умів повести справу так, 
що, не вважаючи на всі заходи польського уряду, число, ко
зацької армії не було зменшене, а під охороною цієї армії 
Київ знову, як колись, зробився осередком культурного 
українського життя. Один із діячів берестейського собо
ру, Єлисей Плетенецький, ігумен 
Печорського манастиря, заснував 
у 1615 році при манастирі дру
карню, яка дуже скоро стала осе
редком видавничого руху по всій 
Україні. Одночасно з тим заснува
лось у Києві Богоявленське брат
ство, до якого вписався'сам гетьман 
Сагайдачний „з усім військом за
порізьким“. Братство заложило ви
щу школу, яку згодом митрополит 
Петро Могила зреформував на ко
легію, на зразок західно-европей- 
ських університетів. Коло цієї шко
ли й коло братства зібрався гурт 
учених і письменників, що перехо
дили сюди зі Львова та інших 
міст, наприклад, згадувані вже 
І в а н  Б о р е ц ь к и й ,  З а х а р і й  
К о п и с т е н с ь к и й ,  Л а в р е н т і й  З и з а н і й ,  П а м в а  
Б е р и н д а  (автор великого українського словника), І с а й 
К о п и н с ь к и й  та інші.

Та найголовнішим ділом, довершеним того
Відновлення часу в Києві за допомогою Сагайдачного,
православної було відновлення єрархії в Україні. Після 

єрархп в Києві. г г гтого, як владики попереходили на унію, то
на всю Україну були тільки два православні єпископи: 
львівський Б а л а б а н  і перемиський К о п и с т е н с ь к и й .  
Коли ж вони померли, то заступник єпископа у Львові, 
владика Т и с а р о в с ь к и й  був одинокий православний 
єпископ. Король настановляв тільки уніятів і тільки уніят- 
ських єпископів уважав за законних. Ніякі заходи право
славних панів і шляхти не помагали. Єпархії лишались без 
єпископів, нікому було настановляти священиків. Коли 
в 1620 році переїздив через Київ з Москви єрусалимський 
патріярх Т е о ф а н, то до нього звернулись представники 
від усього українського громадянства з проханням висвя
тити митрополита й єпископів. Прохання це підтримав Са
гайдачний. Тоді Теофан висвятив на митрополита й о в а  
Б о р е ц ь к о г о  і ще п’ять єпископів. Фактично влада їх 
поширилась тільки на область, де стояло козацьке військо.
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Польська влада їх не признавала, і коли один із них виїхав 
до своєї єпархії на Білорусь, розпочала страшенні переслі
дування так, що той єпископ мусів тікати назад до Києва 
під охорону козацьких мушкетів.

§ 53. Тим часом на Польщу насунула грізна 
1 на 3 туРками- хмара турецької війни. Турки розгромили 

польську армію під Цецорою недалеко Дністра, і сам гетьман 
коронний Жолкевський, герой московської війни і колишній 
переможець над Наливайком, згинув. Поляки звернулись до

Сагайдачного з благанням, щоб ря
тував державу. Сагайдачний поста
вив від себе умову: признати нову 
православну єрархію, не чинити 
православним утисків, задовольнити 
деякі козацькі потреби. Польський 
уряд все обіцяв зробити, і тоді 
Сагайдачний рушив із 40.000 ко
зацькою армією і з доброю арти
лерією в похід, визволив польське 
військо з його критичного стано
вища над Дністром і під Хотином 
побив турків. В наслідок того ту
рецький султан мусів підписати 
мир із Польщею. Сагайдачного по
ранено в бою і він, повернувшись 
з походу до Києва, скоро помер 
(1622). його  смерть викликала тяж
кий жаль серед українського гро
мадянства. Польський же уряд не 
додержав ні одної із своїх обіцянок.

Козаччина Польський уряд твердо стояв на тому, що 
й турецько-та- унія є одинокою признаною законом вірою, 
тарські справи. а польські пани старались завести в Україні 

такі ж кріпацькі порядки, як і по всій Польщі; число коза
ків звести до кількох тисяч пограничної охорони та зробити 
з. них слухняних виконавців волі польської адміністрації. 
Знову наростало взаємне напруження. Козаки по-давньому 
дратували турків своїми походами, і ті знову грозили поль
ському урядові. Особливо щасливий для козаків був похід 
1624 року, коли вони за одне літо двічі громили береги 
Босфору й побили велику турецьку ескадру. З козацькою 
силою серйозно почали рахуватись у турецько-татарському 
світі, до них почали звертатись різні претенденти на крим
ський і навіть на турецький престіл, втягаючи їх таким спо
собом у внутрішні татарські й турецькі справи. В кінці 
1624 р. татарський хан Ш а г і н - Г і р а й  заключив з коза
ками союз.

Все це дуже тривожило польський уряд, і він нарешті
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уповноважив коронного гетьмана Конецьпольського при
боркати козаків. Конецьпольский влітку 1625 року захопив 
козаків несподівано, коли більшість їх була на Низу і зайняв 
Наддніпрянщину аж до Канева. Татари не дали козакам до
помоги. Гетьман Ж м а й л о, що сидів на Запоріжжі, виру
шив Конецьпольському на відсіч. Битва сталася під Кри- 
ловом, недалеко Дніпра. Вона мала нерішучий характер. 
Поляки почали з козаками переговори і стали на тому, 
що на майбутнє козаків реєстрованих має бути 6.000 лю-

Запорож ці пишуть лист турецькому султанові.

дей, а хто не попаде до реєстру, мусить вертатись до свого 
первісного стану, міщани до своїх міст, селяни до своїх 
панів у підданство. Умову цю заключено на урочищу Ку- 
рукові Лози. На місце Жмайла гетьманом обрано тут М и
х а й л а  Д о р о ш е н к а  (1625).

§ 54. Дорошенко, добрий політик і вояк,
Гетьман Михай- СПисав реєстр, як умовлено, але не поспішав 
ло Дорошенко. г •примушувати „випищиків , — тих, що до
реєстру не ввійшли, вертатись під панський уряд. Він стри
мував їх від самовільних виступів і, ладнаючи справу з по
ляками, держав тих „випищиків“ напоготові. Тим часом та
тарський хан рішив скинути з себе турецьке панування і по
кликав на поміч козаків. В Криму постали дві партії: одна 
стояла за самостійність Криму, друга за турецький протек
торат. Дорошенко з реєстровими козаками, запорожцями 
й „випищиками“, всього з 4000 людей, пішов походом 
у Крим, узяв Бахчисарай, але тут поліг у бою, б’ючись у пер
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ших лавах свого війська (1628). Не вважаючи на втрату 
свого провідника, козаки пройшли аж до Кафи й облягли її. 
Але тут обидві татарські партії помирились між собою 
і спільними силами вдарили на козаків. Одначе козаки зброєю 
пробили собі шлях додому і вернулись щасливо в Україну, 
ще й привезли з собою трофеї: гармати, здобуті колись у по
ляків під Цецорою. Якийсь час після того було тихо. Поль
ське військо виступило з України і пішло воювати з шведами.

При кінці 1629 року вернувся Конецьполь-
війнаЄ1630ВСЬКк ський в УкРаїнУ, розмістив своє військо по ві на року. КрЗЮ) а В0Н0) невдоволене платнею за швед
ський похід, почало чинити різні здирства й насильства над 
українським населенням. Пани, осмілені присутністю поль
ських військ, почали сильніше налягати на селян, щоб від
бували панщину і домагались повороту в підданство коза-

Лави козацького війська в поході ніччю.

ків-випищиків. Конецьпольский, великий ворог українського 
народу, в усьому потурав їм. Як тільки де серед народу ви
никало незадоволення й розрухи, він без жалю гамував їх 
у потоках крови. Це викликало велике обурення на всій 
Наддніпрянщині. Запорожці під проводом свого отамана 
Т а р а с а  Ф е д о р о в и ч а  вирушили весною 1630 року на 
Україну і підняли тут повстання. До них перейшла більша 
частина реєстрованих козаків, а селяни приставали цілими 
купами. Поляки з страшенною жорстокістю душили по
встання, вирізуючи цілі села й містечка. Нарешті Тарас Фе
дорович (прозваний Тарасом Трясилом) розгромив головні 
сили Конецьпольського під Переяславом, і поляки мусіли 
піти на уступки. Число реєстрованих козаків побільшено 
до 8.000, а щодо іншого — все мусіло залишитись по-ста
рому: стали на тому, що всі взаємні кривди забуваються. 
Реєстру на ділі ніхто не перевірив так, що хто був на той 
час у козацькому війську, міг там і залишитись.
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Сеймова бороть- Нова православна українська єрархія, не вва-
ба українського жаючи на різні обіцянки, все ще не була при-
громадянства за знана польським урядом. Українське грома-

права право- дянство втратило надію добитись чогонебудь
славної церкви. на поді за життя КОроля Жигмонта III,
завзятого ворога православних. Воно покладало надію на
часи виборів нового короля, коли можна було поставити на
сеймі свої домагання. Король Жиг- ^
монт .помер весною 1632 року. % -л
Зараз скликано сейм для вибору ■і.кщШ
нового короля. Депутати з-поміж
православної української шляхти
рішили напружити всі сили, щоб
добитись уступок. Козацький геть- '
ман П е т р а ж и ц ь к и й - К у л а г а
вислав до Варшави представників "
від козацького війська з домаган- у  ^^
ням, щоб їх допущено до участи - ••---пЗ к у
в сеймі. Польські пани не згоди- К
лись на це, але все таки піддержка
з боку озброєної козацької армії
додавала духу й сміливости укра- :
їнським депутатам сейму з-поміж
шляхти. За короля обрано Жиг- Польський король

г  г  Володислав IV.монтового сина королевича В о л о 
д и  с л а в а, людину зовсім неподібну до батька, дуже тер
пиму в справах віри й прихильну до козаків. Володислав лю

бив війну, воєнне життя, і добре 
познайомився з козаками за часів 
московської війни. За його допо
могою удалось добитись від сейму 
признання української православної 
єрархії з тим, щоб Україну поді
лено на дві митрополії, православ
ну й уніятську. Крім митрополичої 
катедри в Києві православні діста
вали ще єпископські катедри в Пе
ремишлі, Львові й Луцьку, та одну 
на Білій Русі. Манастирі, церкви 
й маєтки церковні мали бути поді
лені між православними й уніята- 
ми. Хоч це не зовсім задовольнило 

Петро Могила, православних, але вони мусіли на
митрополит київський. це пристати. Тільки що сейм не

хотів признати владик, поставлених 
1620 р., то треба було вибрати нових. Тоді на митрополита ви
брано в Києві печерського архимандрита П е т р а  М о г и л у  
(1596— 1647), родом з молдавського господарського дому.
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Київський Петро Могила виявив себе енергійним адмі- 
митрополит ністратором і щирим оборонцем православ- 

Петро Могила. н01- в{рИ д української культури. Він подбав 
передусім про те, щоб зосередити в руках митрополії вели
чезні земельні багатства, які ще з князівських часів нале
жали київським манастирям. Це дало Могилі змогу розви
нути широку культурно-освітню діяльність. Він упорядкував

розстроєне церковне 
життя в Україні, д о 
бився здійснення тих 
обіцянок, що були 
встановлені сеймо
вими законами і 
пильно стежив за 
життям і працею 
духовенства. Пра
цюючи в згоді з ки
ївським братством, 
він реорганізував 

братську богоявленську школу на Подолі в колегію, яка 
в кінці XVII в. дістала титул Академії (див. § 52), поширив 
діяльність печерської друкарні, яка почала видавати багато 
книжок духовного і світського характеру. Як філії київської 
колегії заложено колегії у Вінниці на Поділлі і в Крем’янці 
на Волині. Особливо дбав Могила про відновлення старих 
пам’яток княжого Києва. За нього відновили св. Софію  
й чимало інших старих святинь.

§ 56. Новий король Володислав дуж е цінив 
Нова московська козаків, і коли відновилась в році 1634 війна 
війна і прилу- з Москвою, широко використував їхні сили.
ЧЄННЯ УКОЗІН" 1

ської Сіверщини И я війна закінчилась 'того ж року т. зв. п о
до Польщі. ляновським миром, по якому Москва відсту

пила Польщі частину Білоруси із Смоленськом 
і українську Сіверщину з Стародубом, Черніговом та Нов- 
городом-Сіверським. Польський уряд сформував із цих ново- 
прилучених українських земель чернігівське воєвідство і п о
чав щедрою рукою роздавати величезні маєтки панам. За 
короткий час ітут постали такі ж колосальні панські ляти- 
фундії, як і на Полтавщині, Київщині та інших українських 
землях, позаводжено польскі порядки; поруч із тим почало 
ширитись і католицтво: в Чернігові й Новгороді-Сіверсько- 
му позасновувано католицькі манастирі. Ця частина України, 
менш багата од природи, почала розвивати в себе промисел 
і торгівлю. Цілий ряд міст Сіверщини одержав самовряду
вання на основі магдебурзького права.

Володислав снував нові пляни війни, на цей раз із тур 
ками, і думав широко притягти до  неї козаків. Але поль
ський сейм і сенат стали тому на перешкоді і навіть ухва

Підпнс Петра Могили.
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Фортеця Кодак на Дніпрі, збу
дована в 1635 р.

лили вжити заходів для приборкання козацького війська. 
Конецьпольському доручено збудувати вище дніпрових 
порогів твердиню, обсадити її залогою та не допускати ні
кого на Запоріжжя. Конецьпольський збудував твердиню 
Кодак, саме при початку порогів. Якраз тоді (1635) Польща 
знов почала воювати з Швецією, і козаки брали участь 
у цій війні, спорудивши фльотилію чайок на Балтійському 
морі. Але ця війна скоро'закін
чилась. Тим часом запорожці, 
гадаючи, що Польща ще довго 
буде заклопотана війною на пів
ночі, рішили зруйнувати Кодак.
Запорізький отаман І в а н  С у- 
л и м а несподіваним нападом до
був Кодак, знищив усю його за
логу, а самий замок зруйнував 
дощенту. Це зробило страшне 
враження в Польщі. Гетьман Ко
нецьпольський вирушив на Укра
їну. Реєстрові козаки, не бажа
ючи наново воюваїги з поляками, вхопили Сулиму з кіль
кома старшинами і видали полякам. Не вважаючи на великі 
заслуги Сулими в боях з ворогами Польщі, йому відрубали 
голову у Варшаві. Це викликало роздратування між коза
ками „лейстровцями“ і запорожцями, „черню“ військовою, 
як звали їх заможніші домовиті козаки-реєстровики.

Запорожці з своєвільними козаками, під про- 
Повстання водом отамана П а в л ю к а, стали ладитись 

авлюка. до нового повстання. Війна почалась 1637 р. 
Павлюкові удалось захопити козацьку гармату й перетягти 
на свій бік більшу частину реєстровиків. Одначе Павлюк не 
зумів випередити поляків. Поки він сидів на Запоріжжі, 
прийшло польське військо під проводом польського геть
мана Миколи Потоцького, приборкало народний рух на 
Київщині й ослабило духа в повстанців. Коли притяг із 
своїми силами Павлюк, сталася рішуча битва недалеко 
Мошнів коло села К у м е й о к .  Поляки проломили козаць
кий табір, і козаки мусіли відступати з великими втратами. 
Павлюк із передовими частинами й гарматою пішов наперед 
і укріпився на нових позиціях під Боровицею. Відступ при
кривав полковник Д м и т р о  Г у н  я. Козаки мусіли покинути 
відступаючи, своїх поранених і хворих у Мошнах, і поляки 
всіх їх без жалю вирізали. Під Боровицею почалися пере
говори. Поляки домагались видачі козацьких проводирів, 
обіцяючи, що не заподіють їм нічого злого. Реєстровики 
і цим разом видали Павлюка з старшиною, тільки Гуня 
з своїми запорожцями пробився на Низ, на Запоріжжя. По- 
тоцький взяв у реєстровиків підпис, що будуть його слу
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хатись і приборкають самі запорожців, настановив їм за 
старшого полковника І л л я ш а  К а р а ї м о в и ч а, потім пе
рейшов через усю Україну, де тільки було повстання, 
і страшно покарав усіх, хто так або інакше був замішаний 
до нього; його шлях позначився шибеницями й палями. 
Польське військо було розміщене по кватирах в Україні. 
Павлюкові й товаришам відтято голови.

§ 57. Потоцькому пощастило приборкати 
Повстання козаків „на волостях“ (цебто в краю), але 

іТгун!™ в'н нічого не м’г вдіяти з запорожцями. Коли 
Ілляш Караїмович прийшов із реєстровиками 

на Низ, його козаки почали переходити до запорожців, 
і він спішно подався назад. Весною 1638 року вибухло нове

Наскок козакіи.

повстання під проводом полковника Я к о в а  О с т р я н и н а  
(або Остряниці). Почалось воно на Запоріжжі і зараз пе
рекинулось на Лівобережжя, куди прийшов Острянин з сі
човиками. Цим разом кампанія відбулася на Лівобережній 
Україні. Спочатку Острянин побив поляків, але не зміг ви
користати свого успіху. Окремі козацькі полки, що йшли 
йому на допомогу з різних місць, були погромлені кожний 
зокрема, і сам Острянин програв битву під селом Жовнином 
(на Полтавщині). Острянин покинув тоді гетьманування 
і з кількома сотнями вірних собі козаків перейшов москов
ську границю; московський уряд дозволив йому оселитися 
в Слобожанщині (теперішня Харківщина). За гетьмана ко
заки обрали Гуню. Він окопався на Старці коло Дніпра і хо
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робро оборонявся кілька тижнів, дожидаючи допомоги 
з Січі. Та полковник Ф і л о н е н к о ,  який вів допомогу, 
пробився тільки з самим військом, а обоз з усякими при
пасами довелось залишити в польських руках. Козаки мусіли 
почати переговори з Потоцьким і замирились на умовах, 
що реєстрованих козаків має бути шість тисяч, виборну 
старшину скасовано, натомість заведено старшину за при
значенням уряду —  і то з поляків. Жити козакам дозволено 
тільки в межах старосте черкаського, корсунського й чи
гиринського. Решта козаків мусіла вернутись у підданство 
до панів, Запоріжжя лишалось поза законом. Там мала 
стоягги залога з реєстровиків, а для більшої безпечности 
відновлено твердиню Кодак. Будував його французький 
інженер Б о п л я н, який залишив дуже цінні записки про 
Україну того часу. В замку поставлено залогу під командою 
також французького полковника. Сам Конецьпольський д о 
глядав будови замку і стояв з військом, поки її не закінчено. 
Сильна польська армія стала постоєм на Україні. Так скін
чилося козацьке повстання, і після того на цілих десять 
років настав спокій. Польські пани думали, що назавжди 
вже приборкано козацьку силу і змагання українського на
роду до  вільного життя, і називали ці роки „золотим спо
коєм“. За цей час справді пишно розцвіло господарство 
польських панів в Україні. По обох  боках Дніпра край 
укрився панськими економіями й хуторами, які давали ве
ликі прибутки. Та самі пани здебільшого не жили в своїх 
маєтках, а віддавали їх в оренду, переважно польським же 
шляхтичам або жидам. Орендарі страшенно експлуатували 
підневільний труд селян і викликали до себе народну нена
висть. Народ мовчки терпів усякі утиски й знущання, але 
в душі його накипала злоба, яка й знайшла свій страшний 
вихід у грізній революції, що вибухла рівно через десять 
років після приборкання повстання Остряниці в Гуні — під 
проводом Богдана Хмельницького.

§ 58. В першій половині XVII віку Польща
Україна в пер- о б ’єднала під своєю владою майже всі укра- 

Ш1Й ПОЛ. XVII СТ. .. . . г  *інські землі. Тільки маленька Буковина була 
в руках Молдавії, Закарпаття під мадярами та Пінщина 
й Берестейщина під Литвою. Землі ці ділились на воєвід- 
ства: підляське, люблинське, белзьке, руське (з центром 
у Львові), волинське, брацлавське, київське, подільське 
й чернігівське. Українські пани в першій чверті XVII віку 
майже всі спольщились і покатоличились. Навіть сини таких 
ревнителів православ’я й української народности, як князі 
Острозькі та Вишневецькі поробились ренегатами, а один 
із Вишневецьких, князь Ярема, власник величезних маєтків 
на Полтавщині, став одним з найлютіших ворогів рідного 
народу. Д уж е небагато значних панів лишилось вірними
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своїй вірі й народності, як, наприклад, київський воєвода  
Адам Кисіль, але й вони держались загальної політики поль
ського уряду. Православна українська шляхта збереглась на 
Поліссі, в північній Волині й Київщині та на Сіверщині. 
Твердо держалось своєї національности й міщансітво, зорга
нізоване в братства, з яких найславніші були львівське, 
київське та луцьке. За постановою сейму 1632 року знову 
визнано права православної віри (нарівні з уніятською) 
й відновлено єрархію. Але уряд і польське громадянство не 
переставали тіснити православних, де тільки могли, і більш-

/1 М ^

Українські землі в першій половині XVII сг.

менш вільно православні могли почувати себе тільки в Над
дніпрянщині, де була козацька сила. Католицтво піддерж у
вав уряд, і поширював його в Україні; католицькі ченці 
оселялися на найдальших закутках України, в Чернігові, 
Новгороді-Сіверському, Лубнях, Кодаку, —  щоб вести тут 
свою релігійну пропаганду. Д уж е тяжке зробилось стано
вище селянства, яке скрізь опинилось під кріпацьким ярмом. 
Докучала йому панщина, незліченні податки й повинності, 
оренди великих промислів чужинцями (переважно жидами);  
правда, становище українського селянина в Наддніпрян
щині, в сусідстві з козаччиною, було легше, ніж десь на 
Волині, Холмщині або в Галичині, але населенню, яке за 
знало більшої волі і раз-у-раз бачило її в козацтві, тим 
тяжчими здавались усякий примус і неволя. Козацтво після 
1638 року було приборкане; але по-давньому сміливіші люди 
з-поміж незадоволених знаходили собі притулок на Запо
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ріжжі, серед незліченних річок і плавнів Великого Запорізь
кого Лугу, куди не досягала польська рука. Тут тліла іскра 
того великого полум’я, яке дож идало тільки слушного часу, 
щ об знову спалахнути й струснути з українського народу 
ненависне ляцьке ярмо.
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Чужоземні посли у Богдана Хмельницького.

ЧАСТИНА ВОСЬМА

Хмельниччина.

Пляни короля § 59. Польський король В о л о д и с л а в  
Володислава. любив військову справу, дуже цінив козаків 

і прихильно до них ставився. Він носився з плинами великої 
європейської спілки держав проти Туреччини і гадав, що 
в такій війні козаки б зайняли поважне місце. Але польські 
пани й шляхта не хотіли цієї війни. Вони боялись великих 
видатків, а ще більше боялися, що велика регулярна армія, 
яку б довелось утворити, може стати в руках короля силь
ною зброєю для обмеження шляхетської сваволі. От через 
те сейм і пани-сенатори всякими способами противились 
цим плянаМ' турецької війни й відмовляли королеві в ко
штах. Тоді король завів зносини з Венецькою республікою, 
щоб допомогла йому грішми, а сам таємно почав листу
вання з козаками щодо участи їх у морському поході проти 
турків, обіцяючи збільшення козацького війська і привер
нення йому прав та привілеїв. Одначе пани перепинили зно
сини короля з чужими державами щодо організації війни; 
король був тим усім дуже засмучений і це прискорило його 
смерть. Козаки любили Володислава й вірили йому, а разом 
з тим кипіли гнівом проти польських панів. Вони дожидали 
тільки слушного часу та проводиря, щоб підняти нове по
встання. Проводир з ’явився — чигиринський сотник З і н о- 
в і й - Б о г д а н  Х м е л ь н и ц ь к и й ,  який походив з дріб
ної української шляхти. Це був заслужений козак, бувалий 
у боях і добре освічений: він учився в єзуїтській колегії 
в Ярославі у Галичині. Батько його поліг в бою під Цецо- 
рою і сам він попав тоді у полон до турків, де перебув
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у неволі два роки. Він був відомий королеві і знав про його 
пляни щодо козацтва.

Крім загального гніту українського народу та ще при
боркання козацтва, в Хмельницького були й свої причини 
ворогувати проти пансько-польського ладу в Україні: чиги
ринський підстароста поляк Чаплинський пограбував його 
хутір, зневажив його сім’ю, і Хмельницький ніде не міг до
битись на нього управи. Коли ж він почав скаржитись аж 
самому королеві, то його, як неспокійну й неблагонадійну 
людину вкинули до тюрми. Хмельницький визволивсь із тюр
ми за допомогою свого приятеля, козацького полковника 
Кричевського і втік на Запоріжжя. Діялось це 1647 року.

На Запоріжжі підготовив він повстання,
Початок по- а щ0 (5 справа була певніша, рішив заручи- 

встання Богдана - . ’ г г -'УмАпкииииі/пгп тись допомогою від кримського хана, як це
вже пробували робити перед ним Жмаило 

та Павлюк. Він сам поїхав до Бахчисараю і намовив хана 
дати йому поміч. Хан дав на перший раз 4.000 орди під 
командуванням Мурзи Тугай-Бея, 
але залишив у себе закладником 
Богданового сина Тимоша. На 
Запоріжжі проголошено Хмель
ницького гетьманом, і весною 
1648 року він вирушив походом 
на Україну. Польським військом, 
що стояло в Україні, командува
ли гетьмани Потоцький і Кали- 
новський. Вони вже чули про 
задуми Хмельницького й рішили 
виступити проти нього. Попере
ду вислали вони передове вій
сько під командою гетьманового 
сина Степана Потоцького, а по 
Дніпру на байдаках вирядили 
реєстрових козаків. Хмельниць
кий вислав до них своїх людей, 
і реєстрові перейшли на його 
бік, повбивавши свою, настанов
лену польським урядом старшину на чолі з старшиною Ба- 
рабашем. Тоді Хмельницький здобув і зруйнував Кодак 
і вирушив проти Степана Потоцького. Він зустрів його 
в степу коло річки Жовті Води. Зручним маневром обійшов 
його з двох боків і вдарив на нього зненацька і знищив усе 
військо. Сам Потоцький був тяжко ранений і скоро помер, 
а кілька тисяч людей попало в полон. Тільки одному шлях
тичеві й пощастило втекти й переказати польським геть
манам про страшний погром їхнього авангарду під Жовтими 
Водами. Вони зараз же почали відступати, але Хмельницький

Гетьман Богдан Хмельницький.
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догнав їх коло Корсуня та розгромив і це головне польське 
військо. Обидва гетьмани Потоцький та Калиновський по
пали б полон; їх відвезено в Крим.

§ 60. Чутка про цю блискучу перемогу об-
Загальне летіла швидко Україну і викликала народне

повстання укра- повстання по всій Наддніпрянщині. Народ 
інського народу. г  ■к скрізь нападав на поляків, виганяв панів та
жидів, руйнував їхнє добро. Селяни сходились у великі купи- 
загони, вибираючи собі ватажків і або прилучались просто

до головного козацького війська, 
або розходились по краю вигони
ти польську шляхту. Війська поль
ського більше не було в Україні, 
і за кілька тижнів Київщину й Л і
вобережжя очищено від ляхів. 
Тільки Ярема Вишневецький, за 
стуканий повстанням у Лубнях, 
зібрав коло себе кілька тисяч вій
ська з шляхти і оборонною рукою 
пробився через схвильоване море 
народного повстання через Черні
гівщину й Полісся на Литву, по д о 
розі страшенно караючи й морду
ючи всіх, хто попадав йому до рук.

Хмельницький після перших сво
їх успіхів посувався вперед дуже 
помалу. Він ще не мав думки від
риватись від Польщі, його метою 

було тільки добитись більше прав для козаків, тим часом 
його повстання дуже скоро обернулось у всенародну рево
люцію проти польсько-шляхетського панування. Хмель
ницький дійшов до Білої Церкви і звідси почав переговори 
з королем, але довідався, що король Володислав помер 
і мають вибирати нового короля. Він не хотів зривати

Власноручний підпис Богдана Хмельницького.

з Польщею й дожидав, що до нього приїдуть комісари для 
переговорів, через те дуже помалу посувався на Волинь. 
Але йому назустріч уже йшло з Польщі нове військо. Тим 
часом до Хмельницького після його перших успіхів при
йшла ціла орда з Криму і з її допомогою він розгромив

Полковник Михайло Кри- 
чевський (по смерті).
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і це польське військо над річкою Пилявою в Литинському 
повіті на Поділлі. Ввесь польський обоз попав у його руки, 
поляки тікали, як могли, а Хмельницький, переслідуючи їх, 
вступив у Галичину і дійшов до Львова. Тепер народне по
встання розлилось уже по всій Україні від краю до краю. 
Хмельницький зробився вождем усього народу, і в нього 
сформувалося сильне й добре озброєне військо. Та він усе 
ще вважав, що з Польщею можна поладнати миром, забез
печивши інтереси козацького стану й права православної

Бій з поляками.

віри. Він не хотів брати Львова, жаліючи його населення, 
й обмежився тільки відкупом за місто. Потім рушив далі 
й дійшов до Замістя, де вже кінчалась українська земля 
й починалась справжня Польща. Тут почув він, що королем 
вибрано Яна Казимира, брата покійного Володислава. Вибір 
цей зроблено в значній мірі, вважаючи на козаків: гадали, 
що брат популярного серед них короля Володислава ско
ріше дійде з ними до порозуміння. І справді, почувши 
про вибір Яна Казимира та одержавши від нього листа 
з усякими обіцянками, Хмельницький почав відступати 
назад на Україну, хоч Польща лежала перед ним зовсім 
безборонна і він міг розгромити її до краю й визволити 
ввесь український народ.

Хмельницький прибув восени 1648 року до 
Хмельницький Києв-а, і тут увесь народ із митрополитом 

у м и . на чол{ радіСНо вітав його як визволителя 
з-під ляського ярма. Тут тільки, побачивши народний на
стрій та поговоривши з кращими представниками україн
ського громадянства, Хмельницький зрозумів, що його
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справа далеко вийшла поза межі звичайного козацького 
повстання, яких вже багато було й перед ним. Д о  Києва 
саме тоді приїхав єрусалимський патріирх Паісій, і він та
кож намовляв Хмельницького пqpвaти з Польщею і засну
вати самостійну українську державу, як було колись за 
князів. Хмельницький бачив, що уступки козацькому ста
нові, побільшення реєстру, нікого не можуть задоволити; 
через те переговори з польськими комісарами ні до  чого не 
довели. Хмельницький заявив їм: „Я визволю ввесь народ 
український з ляської неволі. Попереду воював я за свою 
шкоду і кривду, тепер воюватиму за нашу православну віру, 
поможе мені в тому ввесь народ, по самий Люблин, під 
Краків, і я від народу не відступлю, бо то права рука наша“. 
Україна почала готовитись до  нової війни. Небувалий енту- 
зіязм охопив тепер увесь український народ. Д о  війська 
вступали люди з усіх станів: і недобитки старої української 
шляхти, і міщани, і селяни, так, що скоро в Хмельницького 
була численна і грізна армія. Крім головного війська було  
чимало окремих повстанських загонів, які помагали Хмель
ницькому. З ватажків цих загонів найбільше вславились 
Максим Кривоніс, Небаба, Нечай. Татарський хан сам при
йшов з ордою на поміч Хмельницькому.

§ 61. Польща також готовилась д о  рішучої 
Зборівська війни. Оповіщена була загальна мобілізація  

кампанія і умова ШЛЯхти („посполите рушення“ ), а регулярне 
року‘ польське військо, в якому був і Ярема Виш- 

невецький з своїм відділом, вирушило вперед на Волинь. 
З півночі наступало на Україну литовське військо під про
водом Радивіла. Хоробрий полковник Михайло Кричевський 
звів з ним бій коло містечка Лоєва над Дніпром. Цей бій 
українці програли, і сам Кричевський наложив головою, але 
й литовська армія понесла такі тяжкі втрати й була так зне
силена, що вже не змогла йти далі в Україну і до  кінця 
кампанії залишилась пасивною. Забезпечений з півночі 
Хмельницький пішов назустріч ворогам, і поляки, дов ідав
шись про його значні сили, почали відступати д о  Галичини 
і стали тут коло міцного замку в Збаражі. Надійшов Хмель
ницький і обложив це військо. Кілька тижнів тяглася ця 
облога, поляки дійшли вже до  останньої крайности. Тим- 
часом почав наступати з Польщі король з великим шляхет
ським військом. Тоді Хмельницький покинув частину своїх 
сил під Збаражем, а сам вирушив разом із ханом на відсіч. 
Він перестрів короля під Зборовом, там же таки у східній 
Галичині, і після дводенного бою  розгромив польську а,рмію. 
Уже всі кинулись у розтіч, і король мав попасти в немину
чий полон, але Хмельницький, через татарську зраду, мусів 
припинити бій і почав переговори. Ще перед битвою поляки 
порозумілися потай з ханом і пообіцяли йому величезну
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контрибуцію, якщо він відступить від Хмельницького. І хан 
спокусився на те та й зрадив українців у рішучий момент.

В перших днях серпня 1649 р. під Зборовом Хмельниць
кий підписав умову з поляками. Згідно з цією умовою ре
єстрового козацького війська мало бути 40.000. Вписані до 
реєстру козаки з своїми сім’ями могли вільно проживати 
в межах воєвідств Київського, Чернігівського й Брацлав- 
ського (цебто в сучасній Київщині, Чернігівщині, Полтав
щині й східному Поділлі), підлягаючи тільки своїй ви
борній козацькій владі. Польське військо не могло стояти 
в цих воєвідствах. Всі державні уряди мусіли бути обса
джені тільки православними українцями. Ні єзуїти, ні 
жиди не мали права в тих сторонах мешкати. Унія мала 
бути скасована, а київський митрополит міг засідати 
в польському сенаті нарівні з католицькими архібіскупами. 
Хмельницький мав бути гетьманом і дістав „на булаву“ 
Чигиринське староство.

Цей договір, хоча й був дуже вигідний, як 
Негативні боки порівняти з тим, чого удавалось досягти 

Зборівської попередникам Хмельницького, тепер зовсім 
умови. не м|г зад0В0лити. український народ, який 

повстав увесь і ввесь хотів зажити вільно. Не міг задоволь
нити він передусім великі маси селянства, що мусіло знову 
вертатись до  панщизняної роботи; до  реєстру в 40.000 не 
могло ввійти й половини козацького війська, що було під 
рукою Хмельницького. Та й Польща не могла помиритись 
з цією умовою, вважаючи її за вимушену критичним момен
том. Київського митрополита не допустили до  варшавського 
сенату, а унію й не думали скасувати. Обидві сторони були 
незадоволені й почали ладитись до нової боротьби.

Хмельницький не розпускав усього війська, 
Молдавський хоча й списано точний реєстр, і почав зно- 

П0ХІД- сини з різними державами, щоб забезпечити 
собі союз і поміч. Д о  нього приїздили семигородські, мо
сковські і турецькі посли, і він з ними вів переговори. Він 
тепер почав думати вже за самостійну українську державу 
і величав себе „самодержцем руським“. Щоб придбати собі 
більше поваги й авторитету, він задумав поріднитись з ко
тримсь з пануючих домів і посватав дочку молдавського 
господаря Василя Лупула за свого старшого сина Тимоша. 
Коли Лупул спочатку відмовив, Хмельницький вирядив ко
зацьке військо, яке взяло столицю Молдавії Яси й страшенно 
спустошило край. Тоді Лупул згодився, і красуня Домна- 
Розанда вийшла за Тимоша Хмельниченка. Столицею Укра
їни став Чигирин, і звідси Хмельницький провадив організа
цію української козацької держави. Він поділив увесь край 
на 16 полків-округ, на чолі яких стояли полковники, що 
мали в своїх руках військову, адміністраційну і судову
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владу. Розуміючи неминучість нового конфлікту з Польщею, 
Хмельницький мусів надати всій державній організації вій-, 
ськовий характер і бути напоготові.

§ 62. Польща з свого боку теж держалась
Війна з Поль- напоготові, розуміючи, що це ще не кінець 

ЦІЄЮ 1651 року. •» п  ■ »* 3 вшни. Перша зачіпка виишла доволі неспо
дівано в кінці 1650 року. Польський гетьман Калиновський, 
що стояв з військом на Поділлі, під приводом утихоми
рення селянського руху, перейшов Буг і вступив у межі 
Брацлавського воевідства, куди на основі Зборівської умови 
польське військо не могло входити. Несподіваним нападом 
розбив він славного козацького полковника Нечая під 
м. Красним, де той і згинув, але коло Вінниці побив його 
полковник Богун. З весни 1651 розпочалася справжня війна

між Польщею й Україною. На під
ставі своїх договорів з султаном 
Хмельницький вимовив собі татар
ську допомогу; султан турецький 
наказав кримському ханові Іслам- 
Гіреєві йти козакам на поміч. Але 
хан виступив дуже неохоче, і потім 
в критичну хвилину знову зрадив. 
У Хмельницького було велике й до 
бре військо, та вже не було попе
реднього ентузіязму народного 
з 1649 року. Польща мобілізувала 
всі свої сили, скликала знову по
сполите рушення шляхти, найняла 
багато чужоземного війська, в тім 
числі 20.000 німців. Сам король 
знову вирушив у похід. Хмельниць
кий ішов назустріч, і обидві во

рожі армії зійшлись коло Берестечка на границі Волині 
й Галичини. Дводенний бій був дуже впертий і ні одна 
сторона не могла перемогти, але в самому розпалі боротьби 
хан з своєю ордою покинув поле битви і утік далеко від 
місця бою. Фронт української армії проломлено і поляки 
притиснули її до дуже невигідної позиції на болотяному 
місці. Кілька днів оборонялись українці під проводом на
казного гетьмана Джеджалія та полковника Богуна, яким 
Хмельницький здав командування, а сам виїхав у запілля зби
рати нові сили й організувати оборону краю. Потім, бачачи 
безвихідність становища, спробували пробитись назад. Бо- 
гунові пощастило поробити греблі через болото і потихеньку 
перевести кавалерію й частину гармат, але під час відступу 
сталось серед обозу замішання і порядок порушено; поляки 
кинулись на відступаючих, викликали паніку, і тут полягло 
коло 30.000 українців. Табір козацький з більшістю запасів

Полковник Іван Богун.
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і гармати попав до рук ворогів. Але й поляки були дуже 
ослаблені й не мали навіть сили переслідувати козаків.

В той час, коли головні українські сили билися під 
Берестечком, з півночі знову, як і в 1649 році, почав на
ступати на Київ литовський гетьман Радивіл. Полковник 
Антін Жданович, який із невеликим корпусом мав боро
нити стару українську столицю, щоб зберегти місто від 
руїни, відступив без бою, й литовці окуповали Київ. Але 
тоді козаки, порозумівшись із міщанами, повели наступ із 
двох боків. Самі міщани запалили місто, жертвуючи собою 
й своїм майном, аби лиш знищити 
ворога. Київ майже ввесь згорів.
Литовці відбили наступ, але таки 
не могли вдержатись у зруйновано
му місті й покинули його, рушивши 
для об’єднання з польською армі
єю, що надходила з-під Берестечка.

Тим часом Хмельницький з над
звичайною енергією реорганізував 
свою армію, затримав польський 
наступ на Київщині, одначе мусів 
згодитись на мир під Білою Цер
квою (вересень 1651 р.). Посеред
ником виступив Адам Кисіль, пра
вославний українець, київський во
євода. Білоцерківська умова була 
значно тяжча проти зборівської.
Війська козацького мало бути всьо
го 20.000, воно могло жити тільки 
в Київському воєвідстві, польські 
пани й урядовці могли вертатись 
в Україну: про унію не згадувалось зовсім; Хмельниць
кий зобов’язувався не вести зносин із чужими державами.
Кампанія 1652 о  ̂ 63‘ БІЛ°ДеРківська умова ще менше, як 

р‘ зборівська, могла задовільнити навіть саме
козацтво. Ясно, що Хмельницький пристав на неї тільки, 
щоб дати Україні спочити, а потім знову почати боротьбу 
аж до повного визволення. Вже в наступному 1652 році ви
йшла в нього велика сутичка з поляками. Він вирядив сина 
Тимоша з військом у Молдавію на весілля з Домною-Розан- 
дою. Передчуваючи, що поляки старатимуться не перепу
стити Тимоша, він з головним своїм військом вирушив по
заду. І справді, польський гетьман Калиновський, що колись 
попав у полон під Корсунем, заступив Тимошеві Хмельни- 
ченкові дорогу. Але він зустрівся під Батогом на Поділлі 
з самим Богданом Хмельницьким. Польське військо було 
знищене дощенту, і сам Калиновський наложив головою. 
Тиміш Хмельниченко пройшов у Молдавію. Почалась тепер
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нова війна з Польщею. Спочатку вона велась головно на 
Буковині, куди поляки вирядили нове військо, щоб вигнати 
Тимоша. Вони облягли його в Сучаві. Під час облоги Ти
моша поранено ядром із гармати і він помер. Тоді козаки 
виговорили собі вільний поворот в Україну з усією гар
матою, обозом і тілом Тимоша Хмельниченка та й виру
шили додому.

Богдан Хмельницький уже поспішав на поміч і зійшовся 
з польським військом коло м. Жванця на Поділлі (над Дні
стром проти Хотина). Козаки так притиснули тут польське 
військо, що король, який був сам при війську, мусів піти 
на переговори і згоджувався вже на поворот зборівської

Переяславська Рада.

умови. Татарський хан, що прийшов разом із Хмельницьким,
і тут зрадив козаків і зробив так, що короля з його військом
випущено з Жванця, де йому грозила голодна смерть.

§ 64. Бачачи, якого непевного спільника він
Зносини з Моск- має в татарах, а заразом вважаючи, що свої-
вою й Перея- ми власними силами подолати Польщу не 
славська унія. V . •'вдасться, Хмельницький почав шукати інших

політичних союзів і комбінацій, щоб визволити нарешті 
український народ з-під Польщі та збудувати власну укра
їнську державу. Ще раніше він мав зносини з Москвою 
й прохав її допомоги, але Москва, хоч і дуже хотіла забрати 
собі землі, уступлені Польщі в 1634 році, але ще вагалася, 
боячись нової війни. Тепер у Москві зважилися і вирядили 
в Україну посольство договорюватись про спілку. Боярин
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Батурлін, голова посольства, прибув до Переяслава на по
чатку 1654 року. Сюди приїхав Хмельницький і почались 
переговори. Стали на тому, що Україна вступає з Москвою 
в унію, але зберігає повну внутрішню автономію і навіть 
права самостійної держави. Московський цар признавався 
за верховного протектора України, а на чолі її по-давньому 
мав стояти гетьман, що обирався вільними голосами на ко
зацькій раді. Про вибір мали тільки подавати цареві до 
відома. Україна мала своє власне військо 60.000 козаків 
і могла зноситись із чужими державами, сповіщаючи про 
це царський уряд тільки тоді, якби з тих зносин довідались 
про таке, що могло Москві пошкодити. Ввесь громадський 
лад в Україні мав залишитись такий, як був після визво
лення з-під Польщі, з виборним 
судом, виборною адміністрацією 
й самоврядуванням. Фінанси Укра
їна мала свої власні. Цар зобов’я
зувався обороняти Україну від 
Польщі і визволити всі українські 
землі. Умову цю, зложену в Пере
яславі за згодою козацької ради, 
прийняв і цар Олексій у Москві.
Одначе з самого початку вже ви
йшли непорозуміння. Козаки дома
гались від бояр посольства, щоб 
вони за царя присягли в тому, що 
той додержуватиме з свого боку 
умови. Але ті відмовились. Далеко 
не все українське громадянство 
згідне було на унію з Москвою.
Видатний козацький вождь, пол
ковник Богун та ще дехто з стар
шини не захотіли присягати Мо
скві. Київське духовенство з митрополитом на чолі також 
було дуже проти спілки з Москвою, і коли йому довелось 
таки присягати, то „за слізьми світу не бачило“, як оповідає 
сучасник. Занадто велика різниця в громадському ладу 
й культурі була поміж Україною й Москвою, щоб ця спілка 
могла довести до добра для України: на Московщині давно 
вже встановився самодержавний царський лад, всі стани 
були зрівняні в своїм безправ’ї перед царським деспотиз
мом; над селянами тяжила кріпаччина. Культура стояла дуже 
низько і носила всі ознаки азіятської замкнености, суворо- 
сти, повної відчужености від усього іноземного, великого 
релігійного фанатизму, з страшною нетерпимістю до чужої 
віри. В Україні виборний уряд від останнього сільського 
отамана до гетьмана, вільні взаємини з усім культурним 
світом, велика охота до європейської освіти, воля слова,

Московський цар 
Олексій Михайлович.
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думки й друку. Не диво, що ця ненатуральна спілка азіят- 
ської деспотії з вільною козацькою республікою дуж е скоро 
почала відчуватись своїми прикрими сторонами.

§ 65. Московський уряд поспішив увести 
Війна України міцну залогу до  Києва та до  деяких інших

й Москви важних пунктів в Україні, а потому оголосив 
з І Іольшсю ' Польщі війну. Головне московське військо 

під проводом самого царя Олексія вирушило на Білорусь 
і Литву, а в допомогу йому пішла українська армія під ко
мандою наказного гетьмана Золотаренка. В Україні також  
прислано московське військо під проводом боярина Ше
реметева. Кампанія на Білорусі й Литві пішла дуж е успішно 
для союзників: за короткий час уся Білорусь і значна ча
стина Литви з столицею Вильном були в українсько-москов
ських руках. Татарський хан, зачувши про спілку України 
з Москвою, перейшов на бік Польщі, і Хмельницькому д о 
велось тепер захищати від татар південну границю. Восени 
1654 року сполучене польсько-татарське військо під прово
дом коронного гетьмана Потоцького повело свій наступ на 
Україну. Українське населення завзято відбивалось, о со б 
ливо на Поділлі, де кожне місто й містечко доводилось  
брати з бою. Особливо вславилось своєю героїчною о б о 
роною містечко Буша. Польське військо немилосердно ви
нищувало українське населення, і ввесь квітучий край обер 
нувся в руїну. Поляки з татарами дійшли аж до Білої Ц ер
кви; тут під селом Охматовим побив їх Хмельницький, 
і вони почали відступати. Татарський хан покинув поляків 
і вернувся до  Криму, страшенно плюндруючи по дорозі  
Україну й забираючи людей у неволю. Весною 1655 року 
Хмельницький вирушив у похід із сполученим українсько- 
московським військом. Він вигнав знову ляхів з Поділля 
і зайняв Галичину й Холмщину аж до  Люблина. Хмельниць
кий з початку війни був незадоволений московською полі
тикою, яка дбала тільки про свої московські інтереси, 
а щодо України ввесь час вела таку лінію, щ об вкоротити 
її державну автономію. Через те він почав переговори  
із Швецією, маючи на думці зав’язати з нею тісний союз, 
щоб опиратись не тільки на Москву, але й на Швецію, і тим 
вибороти Україні самостійність. Тим часом Москва без  
участи українських представників почала з Польщею пере
говори і навіть заключила з нею у Вильні перемир’я. Д о  
Хмельницького дійшла чутка, що поляки принадили москов
ського царя Олексія обіцянкою, що виберуть його своїм 
королем, якщо він збереже цілість Польщі і захистить її від 
шведів, які в цей час також оголосили Польщі війну. Це 
до краю обурило Хмельницького, і він вирішив боротись  
із Польщею власними силами в спілці з Швецією та Семи- 
городом. Одночасно вів переговори про союз і з Прусією
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й Туреччиною, та думав про те, щоб зробити гетьманство 
спадковим у своєму роді, і тим забезпечити молоду укра
їнську державу від московських потрясень при виборах 
нового гетьмана, бо на гетьманську булаву завжди зна
йшлося б чимало претидентів.

З початком 1657 року почалась спільна війна 
Союз України, України, Швеції й Семигороду проти Польщі. 
Швеції й Семи- Український корпус під командою полков- 
Г°*Польщ}°ТИ пика Антона Ждановича разом з шведами 

зайняв уже Краків і Варшаву. Шляхта Пін
ського повіту (цебто цілого Полісся) добровільно прилу
чилася до української держави й дістала від Хмельницького

Руїни гетьманських будинків у Суботові.

забезпечення своїх прав та вільностей, в тім числі й свободи 
римо-католицької релігії. Австрійський цісар прислав до 
Чигирина свого посла, пропонуючи посередництво, аби за
мирити Україну з Польщею. Але з Москви прийшло катего
ричне домагання припинити війну з поляками. Москва сама 
вже воювала з Швецією, щоб не допустити її до участи 
в поділі Польщі, яку вона хотіла сама забрати всю, віривши, 
що поляки можуть вибрати царя Олексія своїм королем. 
Козаки Ждановича, змучені тяжким походом, і, зачувши, 
що цар незадоволений з цієї війни, почали хвилюватись, по
ляки й татари побили семигородського князя Юрія Ракочі, 
і він мусів помиритись з Польщею. Тоді й Жданович з своїм 
військом відступив на Україну. Ця невдача тяжко вразила 
Богдана Хмельницького, він занедужав і за кілька днів по
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мер (27 липня 1657 р.) в своїй столиці Чигирині. Поховали 
його поруч з сином Тимошем у Суботові, у побудованій 
ним церкві. Україна знову залишилась на роздоріжжі.

§ 66. Велика революція 1648 року визво- 
Громадський лила з-під польської влади східну частину 

української землі — Наддніпрянщину; хоч 
після року. украінське військо не раз займало цілу Во
линь, Поділля, Галичину, Холмщину і навіть частину Біло
руси, що дуже охоче йшла під руку Б. Хмельницького і за
водила в себе козацький устрій, але вдержати ці землі 
Хмельницькому таки не вдалось, так само як і полякам ні за 
зборівським, ні за білоцерківським договором не вдалось 
знову опанувати ті землі, де найбільше розвинулась козач
чина. В склад тієї української держави, що її збудував 
Хмельницький і сполучив в одну спілку з Московщиною,

в дійсності входили на 
лівому березі Дніпра Чер
нігівщина й Полтавщина, 
а на правому березі Ки
ївщина й частина По
ділля.

Окремо стояло й збе
рігало свій власний устрій 
Запорожжя. Новозбудо- 
вана держава мала спо
чатку чисто військову ор
ганізацію. Па чолі її стояв 
гетьман і старші чини 
військового уряду, так 
звані генеральні старши
ни, що виконували обо

в’язки міністрів: генеральний писар стояв на чолі державної 
канцелярії і чужоземних зносин, генеральний суддя стояв 
на чолі суду, генеральний обозний завідував гарматою 
й інтендантурою, генеральні осавули й хорунжі помагали 
гетьманові в чисто військових справах і виконували його 
важніші доручення. Територія держави ділилась на 16 пол
ків; на правому березі Дніпра: чигиринський, черкаський, 
канівський, корсунський, білоцерківський, уманський, брац- 
лавський, кальницький і київський; на лівому березі: пере
яславський, миргородський, полтавський, прилуцький, ні- 
женський, чернігівський і стародубський. На чолі полків 
стояли полковники, які були заразом начальниками полків, 
як військових одиниць, і правителями полку, округи. З-під 
влади полковників вийнято значніші міста, що мали своє 
самоврядування на основі магдебурзького права. Вони самі 
вибирали собі міський уряд і суддів. Полкова влада до їх 
внутрішнього життя не мала права втручатися. Полки діли

Козацькі старшини: сотник і полковник.
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лися на сотні, що на їх чолі стояли виборні старшини — 
одночасно і військові начальники, й правителі округи-сотні. 
В кожному полку була своя старшина: полковий писар, 
суддя, обозний, осавули, що складали раду при полковни
кові і виконували в полку обов’язки, що їх по цілому 
війську виконували старшини генеральні. Число полків спо
чатку мінялося, особливо на Правобережжі, де ще довгий 
час кипіла війна й території його то діставалися ворогові, 
то здобувалися назад. Український народ, повставши за 
свою волю, гадав, що тепер усі кляси й привілеї „шаблею 
козацькою скасовано“. Але в дійсності було не так. Лишився 
давній поділ на стани, тільки, що тепер не було давньої 
кріпацької неволі для селян. Уся політична влада в краю 
належала тепер військовому козацькому станові, до якого 
прилучилася частина української шляхти. Ці шляхтичі, як 
освічені люди, висунулися в перші ряди козацької старшини; 
багато видатних співробітників Хмельницького належали до 
цієї шляхти, як наприклад, генеральний писар Іван Вигов- 
ський, що пізніше став гетьманом, полковники Кричевський, 
Богун, Тетеря та інші. Хоча по-давньому звичаю в козацькій 
раді, яка вибирала гетьмана й вирішувала всі важніші 
справи, могли брати участь усі рядові козаки, але дуже 
скоро верховодство на цих радах присвоїла собі старшина 
і сама вирішувала справи, так що, коли просте козацтво 
хотіло само зійтися на раду, то скликало вже т. зв. чорну 
раду, на якій раз-у-раз виступало проти старшини. За пер
ших років звичайно і полковників, і сотників вибірали на 
полкових та на сотенних радах, але вже скоро по смерті 
Богдана Хмельницького гетьмани самі починають призна
чати полковників і сотників, звичайно з-поміж старшини. 
Під час щасливих походів Хмельницького старшина ко
зацька дуже забагатіла і, вернувшися додому, своїм життям 
і побутом уже значно відрізнялася від простого козацтва. 
Вона почала скуповувати собі ґрунти, а ті, що походили 
з шляхти, випрохували собі в гетьманів підтвердження уні
версалів на володіння маєтками, які належали їм або їхнім 
батькам до революції 1648 року. Таким способом дуже рано 
поруч із рядовим козацтвом почала формуватись кляса при
вілейованого козацтва — козацької старшини, що пряму
вала до того, щоб здобути собі в Україні становище, яке 
в Польщі мала шляхта. Це дуже скоро викликало антаго
нізм між старшиною і простим козацтвом, „черню військо
вою“, як тоді казали, і довело до великих політичних 
завірюх.

Міщанство по містах відокремилось, але повне самовря
дування мали тільки значніші міста. Українська церква по- 
давньому залишалась у залежності від константинопіль- 
ського патріярха, хоч московський патріярх зразу заявив
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претенсії на свою зверхність над нею. Українські манастирі 
почали випрохувати в гетьмана і навіть у московських царів 
грамоти на підтвердження володіння маєтками, і манастир- 
ське землеволодіння в Україні скоро досягло значних роз
мірів. Селяни стали вільні й сиділи на своїх ґрунтах, платячи 
тільки податок до військового скарбу. Багато їх записалось 
у козаки й у міщани.

Такий лад сформувався в козацькій Україні, в так званій 
Гетьманщині, в перші роки після повстання. Це був лад не 
постійний, перехідний; але в головних рисах він на довго 
задержався, переважно на Лівобережжі, де раніше закін-

Гетьман Гетьман
Юрась Хмельницький. Іван Виговський.

чились великі війни і внутрішні розрухи, тим часом як на 
Правобережній Україні довго лютувала війна що довела 
цей край в останній чверті XVII ст. до справжньої руїни.

§ 67. Коли вмирав старий Хмельницький, 
Юрій Хмель- козацька рада вибрала за гетьмана його мо- 

ницький і Іван лодшого сина Юрія, дуже ще молодого 
иговськи . хлопця, мало здібного й слабовитого. Цим 

вибором, зробленим ще перед Богдановими очима, хотіли 
пошанувати великого гетьмана, але дуже скоро виявилася 
повна нездібність Юрія Хмельниченка, і тоді старшина ко
зацька вибрала на своїй нараді за гетьмана генерального 
писаря Івана Виговського, українського шляхтича з Овруць
кого повіту на Київщині. Це був дуже розумний і освічений 
політик, добрий український патріот. В останніх роках 
життя Б. Хмельницького він відігравав велику ролю в укра
їнській закордонній політиці. Щоб не викликати незадово
лення серед простого козацтва, пущено чутку, що Вигов
ського вибрано тимчасово,, поки Юрій Хмельниченко під
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росте й скінчить науку в Київській Академії. Козацька рада 
підтвердила вибір Івана Виговського. Одначе Виговський 
не зумів придбати собі популярности серед простого ко
зацтва. його  вважали за ставленика старшини, за прихиль
ника аристократичного ладу; особливо гостро виступало 
проти нього Запоріжжя, осередок демократичних козаць
ких традицій. Це все стало на перешкоді дуже широким 
і безумовно корисним для України політичним плянам і за
ходам Виговського.

Виговський продовжував спочатку політику Хмельниць
кого, стараючись забезпечити Україні самостійність, спи
раючись на сусідні держави, які ворогували між собою і че
рез те кожна бажала перетягти на свій бік Україну: Польщу, 
Москву й Туреччину. Запевняючи московського царя в своїй 
прихильності до нього і в бажанні зберегти Переяславську 
унію, Виговський вів переговори з Польщею і Туреччиною, 
приєднав до себе кримського хана, а від Швеції добився 
признання самостійности України. Одначе Москва, добре 
розуміючи, куди хилиться політика Виговського, почала 
проти нього інтриги в Україні, піддержуючи рух, який по
чався проти Виговського на південній Полтавщині серед 
простого козацтва й народу. На чолі цього руху став пол
ковник полтавський Мартин Пушкар. Виговський мусів 
збройною рукою добувати Полтаву, взяв її і тяжко роз
громив повстанців. Пушкар згинув у боротьбі. Москва під
держувала Пушкаря. Упоравшись із повстанням і спираю
чись на допомогу кримського хана, що сам прийшов 
з військом в Україну, Виговський рішив розірвати унію 
з Москвою і сповістив про те окремим маніфестом європей
ські держави, мотивуючи той розрив зрадливістю московської 
політики і бажанням Москви придушити українську волю.

§ 68. Але пориваючи з Москвою, Вигов-
Ї ЯЛЯІ1ККЯ УНІЯ 1 7ський рішив піти на унію з Польщею. Влітку 

1658 року він вів про це переговори в Варшаві через свого 
післанця полковника Тетерю, а восени того року списав 
у Гадячі з представниками польського уряду трактат, на під
ставі якого Україна приступила до унії з Польщею на осно
вах більш-менш таких, як і Литва. Частина України (Черні
гівщина, Полтавщина, Київщина з частинами Волині й По
ділля) вступала в унію як окрема держава, („Велике 
князівство Руське“, подібно як „Велике князівство Литов
ське“ ), з своїм власним, вибраним усіма станами гетьманом, 
своїми міністрами, фінансами (окремою монетою), з власним 
військом, якого мало бути 40.000 (30.000 козаків і 10.000 
найманого війська). Православна віра мала бути цілком 
зрівняна в правах з католицькою, і київський митрополит 
з українськими єпископами мали засідати в сенаті. Сейм 
мусів бути спільний, у складі представників Польщі, Литви
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й України. Окремими пунктами були встановлені в Україні 
воля слова й друку, зрівняння Київської Академії в правах 
із краківським університетом і заснування ще одної укра
їнської академії. Властивим творцем Гадяцької унії був евро- 
пейськи освічений український шляхтич в Волині Юрій 
Немирич, що ще за Б. Хмельницького вступив на українську 
службу, а за Виговського відігравав вирішальну ролю 
в українській політиці. Але Гадяцький трактат, у якому 
яскраво виявився політичний і культурний рівень україн
ської інтелігенції половини XVII в., зовсім не сподобався 
демократичним українським колам, Запоріжжю й народним 
масам. Сама ідея нової спілки з Польщею була дуже непо
пулярна і внівець обертала всі заходи Виговського та 
його прихильників.

Насамперед довелось розпочати війнузМоск-
Війна вою. Московські Гарнізони вибито з Укра- з Москвою їни, і тільки в Києві держалась московська 

залога. Москва вислала проти України велике військо під 
начальством князя Трубецького. Це військо весною 1659 р. 
перейшло українську границю та обложило Конотоп, де 
замкнувся з двома полками хоробрий ніженський полковник 
Гуляницький. Своєю героїчною обороною проти цілої армії 
Гуляницький задержав москалів на кілька тижнів, поки на
спів гетьман Виговський із своїм військом і татарами. На 
річці Соснівці, недалеко від Конотопа, Виговський розгро
мив армію Трубецького. 30.000 москалів полягло на місці, 
багато попало в полон. Знищено найкращі московські полки. 
Трубецький поспішно відступив на Путивль. Україна була 
очищена від москалів.

§ 69. Але народне незадоволення знищило 
Невдача політи- всі наслідки цієї блискучої перемоги. Кошо-
КИ ВИГОВСЬКОГО 1' вий отаман Сірко вдарив із своїми запорож
цями на Крим, а потім і на Чигирин, гетьманську столицю. 
Татари покинули Виговського, а він сам мусів поспішити на 
правий берег Дніпра. Козаки, незадоволені спілкою з поля
ками, повстали в кількох місцях. Немирича вбито. Пішла 
чутка, ніби гетьман віддає знову український народ у поль
ську неволю. Бачивши, що починається кривава усобиця, 
Виговський зрікся булави, і на раді в м. Германівці (на 
Київщині) знов вибрано за гетьмана Юрія Хмельницького. 
Тепер старшина, бачивши, що про унію з Польщою нема 
що й думати, рішила вернутись до спілки з Москвою, але 
по змозі на вигідніших умовах. Одначе князь Трубецький, 
що, скористувавшись із бунтів в Україні, зайняв Лівобе
режжя і прихилив до себе багато простого козацтва, вороже 
настроєного до старшини, заманив у свій табір гетьмана 
з старшиною і змусив прийняти умови, які були повторен
ням переяславської, але вже з деякими змінами, некорисни
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ми для України: гетьман ставав у більшу залежність від 
царя, а воєводи московські з залогою мусіли, крім Києва, 
стати ще в Чернігові, Ніжені, Переяславі, Умані й Брацлаві.

Козацька старшина пристала на ці умови
кампанія*8 тільки з примусу, і це скоро виявилося, 
кампан я. Наслідком розірвання Гадяцької умови було

відновлення війни з Польщею. Поляки знову ввійшли 
в спілку з татарами. Сполучене українсько-московське вій
сько вирушило під командою Шереметєва на Волинь, а Юрій 
Хмельницький ішов йому на поміч з головними українськими 
силами. Але поляки з татарами розбили Шереметєва коло 
м. Любара на Волині, не допустили Юрія Хмельницького 
злучитись із москалями і під м. Чудновом примусили мо
скалів капітулювати. Тоді Хмель
ницький відступив від Москви 
і склав умову з поляками про нове 
поєднання України з Польщею.
Сталося це в 1660 році.

Одначе це повело тільки до роз
колу серед козацтва і серед усього 
українського громадянства. Ліво
бережні полки, тероризовані при
сутністю московського війська, не 
хотіли прилучатись до Польщі. На 
чолі їх став наказний гетьман 
Яким Сомко, полковник переяслав
ський, що тримався спільки з Моск
вою. На правому березі держав
ся Юрій Хмельницький, але народ
ні маси були дуже незадоволені 
його спілкою з поляками, а осо
бливо докучали всім татарські загони, які тепер ставали 
знову ніби спільниками українців, дозволяли собі страшенно 
грабувати людність і забірати людей у неволю. Нарешті 
Хмельницький, бачивши, що не може заспокоїти країни 
і завести в ній якийсь лад, склав булаву, і сам постригся 
в ченці в Печерському манастирі в Києві. На його місце 
старшина вибрала полковника Павла Тетерю, прихильника 
спілки з Польщею (1663).

§ 70. Тим часом і на лівому березі Дніпра 
Внутрішній не міг встановитись лад. Тут повстали дві 

розлам серед партії, одна — старшинська, на чолі якої був 
козацтва. Сомко і яка стояла за широку автономію 

України під московським протекторатом, і друга — народна, 
демократична, яку піддержувало Запоріжжя. Проводирі цієї 
останньої партії готові були йти і на політичні уступки 
Москві, аби тільки не попустити влади старшині з її шля- 
хетсько-панськими тенденціями. На раду під Ніженом, яка
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мала вибрати гетьмана в присутності царських послів, при
був запорізький кошовий Іван Брюховецький і привів із 
собою багато запорожців та козацької „черні“, що стояла 
разом з запорожцями. Вони скликали велику „чорну раду“, 
побили старшину, арештували Сомка з його ближчими 
прихильниками і вибрали за гетьмана Брюховецького. 
Царські посли взяли сторону Брюховецького, оповістили 
Сомка зрадником, і йому відрубано голову разом з ні- 
женським полковником Василем Золотаренком та іншою 
старшиною. Брюховецький зараз же настановив на пол

ковницькі та інші уряди людей із 
своєї партії і присягнув на вір
ність цареві (1663 р.).

Таким чином з ви- 
Похід короля бором на лівому бе- 
Яна Казимира резі Брюховецького

НЯ УІфаїну?ЖНУ козацька Україна 
розпалася на дві ча

стини, на два гетьманства: лівобе
режне й правобережне. Польща 
зробила тоді спробу захопити собі 
лівий берег Дніпра, і сам поль
ський король з військом і з коза
ками гетьмана Тетері вирушив з по
чатку 1664 року за Дніпро. Він 
дійшов, палячи й руйнуючи по д о 
розі українські міста, аж до Глухова, 
але облога цього міста затримала 
його на кілька тижнів. Тим часом 

надійшли москалі й Брюховецький, і король мусів відсту
пати назад, в напрямі на Новгород-Сіверський та на Литву. 
При переправі через Десну його дуже погромив Брюхо
вецький. Після того поляки вийшли з Сіверщини. Це був 
останній польський похід на Лівобережну Україну. Тим 
часом як король воював на лівому березі Дніпра, польський 
генерал Стефан Чарнецький втихомирював народне повстан
ня, що вибухло проти поляків на правому березі. З страш
ною лютістю нищив Чарнецький міста та села, вирізував 
усю людність; він узяв Чигирин і Суботів, де звелів вики
нути з домовини кістки Богдана Хмельницького та його 
сина Тимоша, щоб помститись хоча б над мертвими воро
гами Польщі. Поруч Яреми Вишневецького це був один 
з найлютіших катів українського народу.

§ 71. Але з великими труднощами держа- 
Гетьман Петро ЛИСь поляки й на правому березі Дніпра;

Дорошенко. раз-у-раз підіймались проти них народні 
повстання, до яких приставали й козаки. Нарешті в 1665 році 
гетьман Тетеря, бачивши безнадійність своєї спілки з по



ляками, зрікся булави й виїхав у Польщу. Правобережна 
Україна увільнилась тоді від поляків. Якийсь час козаки 
вибирали то одного, то другого гетьмана, які поборювали 
один одного, поки восени 1665 року не вибрано за гетьмана 
полковника П е т р а  Д о р о ш е н к а ,  що його піддержували 
й татари. Це був онук гетьмана Михайла Дорошенка, лю
дина відома й поважана серед козацтва, добрий воїн і зруч
ний політик. Він був щирим борцем за самостійність Укра
їни, яку хотів бачити в її найширших етнографічних межах, 
його піддержувало й духовенство на чолі з київським ми-

Гетьман Митрополит Йосип
Петро Д орош енко. Нелюбович-Тукальський.

трополитом Йосипом Нелюбовичем-Тукальським, якого пе
ред тим поляки продержали два роки в тюрмі, захопивши 
в Києві разом з Юрієм Хмельницьким, що постригся був 
там у ченці (див. § 69). Митрополит переїхав тепер на життя 
до гетьманської столиці Чигирина.

Завдавши кілька ударів полякам і об’єднав- 
Пляни ши під своєю рукою спочатку Правобережну 

Дорошенка. Україну, маючи за собою поміч татар та тур-
АНПОУСІЕїСЬКіІ **

умова. ків> Дорошенко почав думати про приєднання 
й Лівобережної України. Гетьман Брюховець- 

кий повів там політику повної покірности перед Москвою. 
Він поїхав сам у Москву, оженився там з дочкою москов
ського боярина, сам одержав боярський чин і запропонував 
царському урядові, щоб той скрізь по Україні настановив 
своїх воєвод, щоб узяв у свої руки збір доходів, щоб при
слав з Москви в Україну митрополита. Коли він вернувся 
в Україну, його зустріло загальне обурення. Коли ж попри
їздили ще московські воєводи та почали вводити свої по
рядки, виникло явне незадоволення, Брюховецького нази
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вали зрадником і почали покладати всі надії на Дорошенка. 
З свого боку й Москва, бачивши, як важко вдержати в своїх 
руках усю Україну, і гадаючи, що на Лівобережжі їй удасть
ся закріпитись тепер, як слід, згодилась відступитись від 
решти України: в кінці 1667 року вона підписала з Польщею 
перемир’я в селі Андрусові на Білорусі; за умовами цього 
перемир’я за Москвою лишилась тільки Лівобережна Україна 
з Києвом на правому березі. Ця умова була страшним уда
ром для українців, які гірше всього боялись, щоб їхній край 
не розірвано на двоє, і це якраз тепер сталось. Тим самим 
Москва порушувала свою давню умову з Богданом Хмель
ницьким — визволити всю Україну з-під польського ярма.

§ 72. Дорошенко рішив використати народ- 
Повстання не незадоволення з московської політики 

проти Москви. Брюховецького та об’єднати під своєю бу-
Многогріиіний лавою обидва береги Дніпра. Тим часом і сам 

Брюховецький, побачивши, куди завела його 
покірність царському урядові, оповістив повстання проти 
Москви. Народ кинувся бити москалів і вигонити москов

ських воєвод. Тоді Дорошенко ве
сною 1668 року вирушив сам на 
лівий берег Дніпра. Скрізь народ 
вітав його з великою радістю. Ко
ли Дорошенко надійшов до табору 
Брюховецького коло м. Опошні на 
Полтавщині, козаки вбили Брюхо
вецького і перейшли до Дорошен
ка. Таким чином Дорошенко став 
гетьманом обох боків Дніпра і злу
чив знову Україну докупи. Він ві
дігнав москалів поза межі України, 
але в цей момент надійшла звістка, 
що поляки почали наступати на 
Поділля. Він мусів поспішно виїха
ти на правий берег Дніпра, щоб 
організувати там оборону проти 
поляків. З цього скористались лю
ди, які все ще думали, що краще 

держатись московської протекції, виторгувавши тільки в Мо
скви якнайширшу автономію для України. На чолі цих 
людей стояв полковник Дем’ян Многогрішний, якого Д о
рошенко залишив своїм наказним гетьманом, і чернігівський 
архієпископ Лазар Баранович. Закликане ними московське 
військо вступило в межі Сіверщини і почало її завойову
вати. Тоді лівобережна старшина з ’їхалась до Новгорода- 
Сіверського, вибрала за гетьмана Многогрішного, і той 
зараз же почав переговори з Москвою. Вже в початку 
1669 року в Глухові списано умову, за якою Україна мала

Гетьман 
Дем’ян Многогрішний.
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Михайло
Ханенко.

знову вступити під московську протекцію з тим, щоб мо
сковські воєводи сиділи тільки в Києві, Чернігові, Ніжені, 
Острі й Переяславі і не втручалися зовсім у внутрішнє укра
їнське життя. Більша частина лівобережних полків пристала 
до цього. Тільки на південній Полтавщині держались ще 
якийсь час Дорошенка. Так знову розпалась козацька Україна.

Становище Дорошенка захиталось тепер і на 
Правобережній Україні. На Запорожжі, де не 
розуміли широких плянів Дорошенка, почали 

виступати різні претенденти на гетьманську булаву, які ба
ламутили народ і ворохобили проти Дорошенка то в одно
му, то в другому місці. Особливо 
небезпечний став уманський полков
ник М и х а й л о  Х а н е н к о ,  який 
почав накладати з поляками, через 
що Польща признала його гетьма
ном. Його піддержували й запо
рожці з своїм славним кошовим ота
маном І в а н о м  С і р к о м .  На Пра
вобережній Україні почались дуже 
смутні часи. Народ не знав, кого 
слухати, кого визнавати. Дорошен
ко закликав до себе на службу та
тар, і ті дуже нищили край. Знов же 
таки й поляки появились в Україні 
й дуже знущалися з народу. Доро
шенко спочатку відбився від поля
ків, але скоро побачив, що силами 
самої знищеної Правобережної Укра
їни йому не вдержатись серед ворогів, які оточували його 
з усіх боків. Хоч яка непопулярна серед українського на
роду була думка про турецький протекторат, проте Доро
шенко мусів звернутись до неї, бо не бачив іншого виходу 
і способу відбитись від Польщі та зібрати докупи розшар
пану Україну. Він уважав, що турецький протекторат не 
буде зовсім перешкоджати державній самостійності України 
та її вільному розвиткові. Через те він увійшов у тісні 
зносини з турецьким султаном і намовив його розпочати 
війну з Польщею.

§ 73. Турецький султан М а г о м е т  IV ве- 
Війна України сною 1672 року вирушив з великим військом 
й Туреччини на україну. Він перейшов Дністер коло Хо- 
з ольщею. тина і під Кам’янцем злучився з українським 

військом Дорошенка. Кам’янець вважався одною з найміц- 
ніших твердинь свого часу, але не витримав облоги і через 
кілька тижнів піддався султанові й Дорошенкові. Тим часом 
Дорошенкові козаки й татари розбили відділи польського 
війська й Ханенкових козаків. З-під Кам’янця султан з Доро-

Г етьман 
Михайло Ханенко.
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шенком рушили до Галичини. Польща не могла більше боро
тися, і новий польський король М и х а й л о  В и ш н е  в е ц ь -  
к и й  (син Яреми), обраний перед тим замість Яна Казимира, 
що зрікся престолу, мусів замиритися з турками та скласти 
в Бучачі 1672 р. умову, якою зрікався України й відступав По
ділля туркам та ще зобов’язався щороку платити їм дань.

Так удалося Дорошенкові відбити від поляків Право
бережну Україну. Але цей успіх був куплений дуже доро
гою ціною: більша частина Правобережжя була спустошена. 
Силами самої Правобережної України неможна було з ’єдна
ти всі українські землі. Тепер треба було думати про те, 
щоб знову з’єднатися з Лівобережною Україною. Д оро
шенко був готовий признати зверхність московського царя, 
аби тільки Україна була вся вкупі й мала повну автономію

в своєму внутрішньому житті. Але 
в Москві боялися такого самостій
ного й рішучого гетьмана, як Д о 
рошенко, та до того проти нього 
виступав і новий лівобережний 
гетьман І в а н  С а м о й  л о в и ч ,  
якого вибрала старшина, заареш
тувавши гетьмана Многогрішного 
й вивізши його до Москви. Стар
шина незлюбила Многогрішного за 
його різку вдачу й видала Москві, 
обвинувативши в зраді. Самойло- 
вич сам хотів стати гетьманом оба
біч Дніпра і через те інтригував 
перед Москвою проти Дорошенка. 
Тим часом знов погано пішли спра
ви і на Правобережжі. Польща ві- 
дітхнула після першого переляку, 
навіяного турецьким погромом, 

і знов почала воювати з турками. їй помагав запорізький 
кошовий Сірко, нападаючи на татар. Знову виступив і Ми
хайло Ханенко. Талановитий польський гетьман Іван Собє- 
ський побив турків під Хотином так, що вони з великим 
трудом держалися тільки в Кам’янці, Барі та Немирові. Та 
найгірше було те, що народ був дуже незадоволений спіл
кою з турками й татарами. І ті й ті не шанували християн
ських святинь, а татари страшенно нищили й руйнували*все 
на своїм шляху та забирали людей у неволю. Багато сіл 
і міст відпадало від Дорошенка й переходило на бік Ха- 
ненка. Дорошенко посилав своє військо привертати їх до 
послуху і тяжко карав за перехід до Ханенка. Правобе
режна Україна руйнувалася страшенно, і народ проклинав 
Дорошенка, вважаючи його за головного винуватця свого 
нещастя й усієї руїни краю.

Гетьман 
Іван Самойлович.
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Війна Дорошен- Нарешті й Самойлович з лівобережними ко
ка з Москвою заками та з московським військом виступив 

й Самойловичем. Пр0ТИ Дорошенка (1674). Більшість козаць
ких полків Правобережної України без бою признала його 
своїм гетьманом. Становище Дорошенка стало критичне, 
і він уже готовий був зректись булави на користь Самой- 
ловича, але в той час на його бік перейшов Сірко з запо
рожцями й умовив не піддатись Самойловичеві. Сірка перед 
тим арештував Самойлович, і москалі заслали на Сибір. 
Коли загрожувала Москві турецька війна, його вернули 
в Україну, і він тепер став ворогом Москви. Дорошенко ще 
раз спробував боротись за своє гетьманування і закликав 
на поміч татар та турків. Року 1675 Самойлович прийшов 
з військом і обложив Дорошенка в його столиці Чигирині; 
але прийшла чутка, що йдуть турки й татари на поміч, і Са
мойлович відступив за Дніпро. Та це мало поправило спра
ву. Край був зовсім зруйнований. Народ почав утікати за 
Дніпро й оселятися на лівобережній Гетьманщині, або ще 
далі, в московській Слобожанщині. Уже й Ханенко покинув 
своє гетьманування і переселився на лівий берег Дніпра. 
Дорошенко сидів з кількома тисячами вірних йому козаків 
майже серед пустині. Нарешті він побачив, що вже нема за 
що й боротися: Правобережна Україна обернулася в руїну. 
Тоді він рішив добровільно зректися булави, і коли Самой
лович восени 1676 року знову прийшов з московським 
та українським військом під Чигирин, він здав йому 
свою столицю без бою й зрікся свого гетьманування, йому 
дозволено жити в Україні — в Сосниці на Чернігівщині, 
але московський уряд, боявшись залишити його в Україні, 
викликав його до Москви і більше вже не пустив додому. 
Так він і помер на „почесному“ засланні в селі Ярополчі 
під Москвою (1698 р.).

§ 74. Здачею Дорошенка ще не закінчилася 
Чигиринська боротьба за Правобережну Україну. Туреччи- 

війна 1677— 1678 на не хотіла зректися її на користь Москви
ПАКіНн ' і прислала військо добувати Чигирин. Пер

ший раз на поміч Чигиринові прийшли гетьман Самойлович 
і московський боярин Шереметев і відбили турків. Але турки 
з’явилися з більшими силами на другий рік (1678), і після 
довгої й упертої оборони московсько-українська залога по
кинула місто, зірвавши фортецю. Під час страшного вибуху 
порохових складів загинуло багато турків. Гетьманська сто
лиця лежала в руїнах. Самойлович звелів позганяти решту 
української людности за Дніпро й оселив її понад річкою 
Ореллю (в теперішній південній Полтавщині). Турки запа
нували над пустинею. Проте вони зробили спробу її засе
лити і відновити тут хоч якенебудь життя. Вони згадали за 
Юрія Хмельниченка, якого забрали були до Царгороду
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під час свого походу на Україну в 1672 р.; тепер звеліли цар- 
городському патріярхові зняти з нього чернечий стан, опо
вістили його князем Сарматії (так химерно назвали вони 
Правобережну Україну) і вислали його з невеликим відділом 
найманого війська правити спустошеним краєм. Хмельниць
кий осів у Немирові, але почав так жорстоко поводитися 
з людьми, що самі турки скинули його з князювання, 
судили в Кам’янці і там же покарали смертю. Тоді турки 
віддали край під управу молдавського господаря Д у к и ,  
і той почав наново колонізувати опустілу Україну, за 
кликаючи назад утікачів і переселенців, але його діяль
ність припинили поляки.

В 1681 році сталась умова спочатку між 
Замирення Мо- Польщею й Москвою, а потім і між Мо

скви з Польщею сквою ха Туреччиною. Новий польський ко- 
' кумова °ЬКа Роль Ян Собєський (вибраний р. 1676 по 

смерті Михайла Вишневецького) уложив 
з Москвою „вічний“ мир, згодившись віддати їй Київ та 
Лівобережну Україну. А з турками Москва замирилась у Бах

чисараю на тому, щоб не займати 
Правобережної України й не ро
бити спроб її заселяти: вся земля 
між Дніпром та р. Бугом мала за 
лишитися пусткою. Але Польща не 
вважала себе зв’язаною щодо Пра
вобережної України ніяким дого
вором і почала наново її заселюва
ти. Ян Собєський готувався до но
вої війни з Туреччиною і справді 
розпочав її 1683 р. Він почував по
требу в козацькому війську і за 
ходився наново колонізувати Київ
щину, установляючи там козацький 

Король Ян III Собєський. лад. По-давньому звичаю країну по
ділено на полки; на чолі яких по

ставали полковники, що й почали закликати своїх людей на 
нові оселі, які здебільшого будувалися на руїнах колишніх 
селищ. Головою цього колонізаційного руху став хвастів- 
ський полковник С е м е н  П а л і й .  Народ дуже охоче по
сунув з різних сторін: з Волині, Поділля, Полісся, верталися 
втікачі з-за Дніпра, і за короткий час Правобережна Укра
їна почала оживати. Але, як тільки край залюднився, 
польські пани почали заявляти претенсії на свої давно 
втрачені маєтки. Та людність і не думала коритись панам, 
а Семен Палій повів таку політику, щоб приєднатися до 
лівобережної Гетьманщини. Але ці змагання виявилися ясно 
вже при кінці XVII століття.
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Гетьман Іван § 75. Гетьман Самойлович провадив на Лі- 
Самойлович. вобережжі політику повної згоди з Москвою 
Кримські по- і заслужив собі цим велику прихильність 

ходи. царського уряду. Він сприяв тому, що київ
ську митрополію поставлено в залежність від московського 
патріярха. Коли помер у Чигирині митрополит Йосип Ту- 
кальський, заходами Самойловича вибрано його заступ
ником луцького єпископа, князя Гедеона Святополка-Че- 
твертинського, що й згодився признати над собою зверх
ність московського патріярха (1685). Московський уряд 
добився того, що турки примусили царгородського патрі
ярха зректися своєї зверхности над 
українською церквою. Таким чи
ном українська церква позбулась 
своєї автономії, бо залежність від 
сусіднього московського патріярха 
була вже зовсім не та, що від да
лекого царгородського. У своїй 
внутрішній політиці в Україні Са
мойлович цілком піддержував інте
реси козацької старшини, яка стала 
вже справжньою привілейованою 
клясою, скупчила в своїх руках 
великі земельні маєтності й почала 
примушувати селян відбувати на 
неї різні повинності, так як це було 
за панщизняних польських поряд
ків. Але не дивлячись на це, стар
шина не любила Самойловича, бо 
він досягши великої влади, почав 
дуже згорда ставитись до старши
ни, запишався, пообсаджував найкращі посади своїми ро
дичами і почав думати про те, щоб зробити гетьманство 
спадковим у своєму роді. Це й привело Самойловича до 
загину.

На підставі союзу з Польщею, уложеного Москвою 
в 1686 році, обидві держави спільними силами мали почати 
війну з Туреччиною; в цій війні брали участь також Австрія 
й Венеція. Московсько-українське військо мало йти походом 
на Крим і завоювати його. Самойлович неохоче брався до 
цієї війни, але таки мусів узяти в ній участь із своїми ко
заками. Весною 1687 року велика московсько-українська 
армія під командою князя Василя Ґоліцина, улюбленця мо
сковської царівни Софії, що правила тоді державою, й геть
мана Самойловича, вирушила з України на Крим. Довелось 
іти багато сотень верстов голим степом, де дуже важко було 
годувати велике військо. Почалась літня спека, трава виго
ріла, й кіннота, якої було найбільше в цім поході, почала
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дуже терпіти. Татари запалили траву в степу, коні почали 
падати, люди тяжко мучились від спеки й поганого году
вання. Дійшли вже до самого Перекопу й мусіли вертатись 
назад. Це викликало незадоволення серед війська, а самому 
Голіцину загрожували великі неприємності в Москві. Стар
шина козацька зміркувала це й, бувши давно незадоволена 
з Самойловича, подала Голіцинові донос на свого гетьмана, 
ніби він був у змові з кримським ханом і навмисне зробив 
так, щоб похід не вдався. Ґоліцин ухопився за це, бо було 
тепер на кого скинути вину за невданий похід. Самойловича 
заарештували й вислали до Москви. Там без усякого суду 
його разом із старшим сином заслали на Сибір. Молодшого 
Самойловичевого сина Грицька, чернігівського полковника, 
обвинуватили, ніби він замишляв „бунт“ проти Москви 
й покарали смертю в Сівську. Тим часом серед козацького 
війська, що стояло табором у поході, виникли розрухи: 
рядові козаки збунтувались проти своєї старшини і бага
тьох повбивали. Тоді на річці Коломаку старшина скликала 
під охороною московського війська раду, де й вибрано за 
гетьмана генерального осавула І в а н а  М а з е п у .  Перед 
тим наново уложено умову з Голіцином, як представником 
московського уряду; підтвержено глухівські статті 1672 року 
з тими додатками, що цар мав затвердити за старшиною 
маєтності, які вже були в її руках, і що гетьман надалі не 
міг скидати старшини з урядів без царського дозволу. Цими 
статтями умови старшина хотіла закріпити свої матеріяльні 
інтереси й забезпечити себе від гетьманської самоволі; але 
це, розуміється, дуже зменшувало українську автономію. 
Весною 1689 р. відбувся новий похід московсько-україн
ського війська на Крим, але так само безуспішно: дійшли 
тільки до Перекопу й мусіли вернутись назад. В цей похід 
козаки ходили під проводом Мазепи.

г § 76. Гетьман Іван Мазепа був родом з укра-
Іван^Мазепа. їнської шляхти на Київщині. Родився він коло 

1640 року й молодим хлопцем був відісланий 
для науки до Варшави, де його прийнято пажем до коро
лівського двору. Тут він добув освіту й добре, як на ті 
часи, світське виховання. Він був дуже здібний і розумний 
хлопець, і вже в 1659 році його посилали в Україну до ко
заків з дипломатичним дорученням. Коли зимою 1663 р. 
король пішов добувати Лівобережну Україну, Мазепа за 
лишився вдома на Київщині; кілька років згодом він всту
пив до козацького війська і почав служити в гетьмана Д о 
рошенка, в якого мав велике довір’я. В 1675 році він попав 
у полон до Самойловича, але Самойлович оцінив здібності 
Мазепи, його дипломатичний хист, і взяв до себе на службу. 
Мазепа зробив добру карієру і при лівобережному гетьмані, 
і під час кримського походу мав уже рангу генерального
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осавула. Це був чоловік європейської культури, великий 
український патріот, щирий прихильник православної віри 
й національної української освіти. У своїй політиці щодо 
Москви Мазепа держався суворої льояльности, чим заслу
жив собі велике довір’я й ласку московського царя Петра І. 
Але при тому він усе дбав, щоб не зменшувалась автономія 
Гетьманщини, старався приєднати до себе Правобережну 
Україну; він надав великої ваги утворенню сильної старшин
ської верстви, такої, як польська шляхта, і в ній бачив 
опору української державності!. Він пороздавав багато вій
ськових маетностей старшині, скріп
ляв її владу над простим козацтвом 
і над селянством, і за це його не лю
били в народі. За його правління ви
никало чимало селянських розрухів, 
які іноді приймали характер справ
жнього повстання. Народ був неза- 
доволений монополією горілчаного 
промислу, т. зв. „орендою“ (віддава
но від держави в оренду право кури
ти горілку для продажу й державних 
шинків), обурювався проти старшин
ської самоволі й утисків. Народне не
задоволення знаходило собі співчуття 
й піддержку серед запорожців. У 1692 
році військовий канцелярист Петрик 
Іваненко втік на Запоріжжя і звідти 
підняв повстання проти гетьмана 
й старшини, покликав був навіть на поміч татар. Кілька 
років держав Петрик у тривозі гетьманський уряд, поки 
його не вбили, і тоді повстання приборкали. З 1695 року 
новий московський цар Петро відновив війну з турками 
й татарами. Україні довелося взяти дуже жваву участь у цій 
війні. Гетьманські козаки ходили разом з царем на Озів, 
а тим часом інше козацьке військо з гетьманом на чолі, 
вкупі з запорожцями, воювало проти татар і брало турецькі 
фортеці при Дніпровому лимані. Війни ці лягали важким 
тягарем на український народ, московські війська, які раз- 
у-раз переходили через Україну, чинили всяді здирства 
й утиски; народ дуже хвилювався, і росло народне незадо
волення проти Москви. Але гетьман Мазепа вірно служив 
цареві, поки не побачив, що той зовсім не поважає авто
номних прав України і думає навіть цю саму автономію 
скасувати.
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Мазепині церкви.
(Зі зробленої в честь Мазепи Гравюри архідіяк. Мігури 1706 р. в Києві).

ЧАСТИНА Д Е В ’ЯТА

Громадський устрій і культурне життя в Україні 
в другій половині XVII ст.

Політичний і гро- § 77. Козацький лад закріпився після воєн 
мадський устрій Богдана Хмельницького й бувших по ньому 

Гетьманщини, гетьманів тільки на Лівобережній Україні, 
яка зберегла свою автономію супроти Москви, хоча при 
кінці XVII століття ця автономія була вже значно вкорочена. 
Цей устрій, відомий в історії під іменем гетьманського або 
гетьманщини, проіснував більше як сто літ та залишив і по
тому деякі сліди в житті українського Лівобережжя. Тери
торію Гетьманщини складали після Андрусівської умови дві 
пізніщі губернії на лівому березі Дніпра — Чернігівщина 
й Полтавщина — і місто Київ з невеликою округою на 
правому березі. Ця територія ділилася на десять козацьких 
полків: Стародубський, Ніженський, Чернігівський, Київ
ський, Прилуцький, Переяславський, Лубенський, Гадяцький, 
Миргородський і Полтавський. Як уже згадувалось вище 
(див. § 66), полковники мали владу військову й адміністра- 
ційну так само, як і вся інша полкова й сотенна старшина. 
За гетьманування Самойловича, а особливо за Мазепи, 
старшина козацька перетворилася вже зовсім у привіле
йовану вищу клясу, якої сила була в політичній владі 
й землеволодінні. Після того, як за Хмельницького, вигнано 
ляхів з України, старшина позаймала багато порожніх грун
тів і потім випрохувала собі підтверджувальні грамоти на 
ті землі від гетьманів і навіть царів. Землі спочатку було 
дуже багато і ставало всім. Крім землі, зайнятої посполи
тими (так називали тоді селян), козаками, старшиною, крім 
земель манастирських, було ще багато вільної землі, яка
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вважалась власністю всього „Війська Запорізького", як на
зивали себе за давньою традицією гетьманські козаки; 
з цієї землі гетьмани роздавали ґрунти й маєтності стар
шині за різні „заслуги військові“. Роздавання це пішло так 
швидко, що скоро вже не стало вільних земель, і старшина 
почала випрохувати собі землі заселені, і селян, що вже 
жили на тих землях, стала примушувати відбувати собі 
„послушенство“, цебто віддавати якесь число робочих днів 
на нового „власника“ маєтку. Коли на Правобережжі на
стала руїна, багато людей подалося звідти на лівий берег, 
і старшина оселяла втікачів на своїх ґрунтах під іменем

Козацький полковник Козацький полковник
за часів Мазепи. із XVIII сг.

„підсусідків“, які дуже скоро потому обертались у „підда
них“ і мусіли відбувати „послушенство“. Збільшувала свої 
маєтки старшина й скупом козачих ґрунтів, а через те, що 
законом це не було дозволено, записувала козаків у поспо
литі. Часом такі козаки, не бажаючи ходити в далекі 
й тяжкі походи, добровільно згоджувались переписатися 
в посполиті, щоб сидіти тихо на місці. Була ще одна кате
горія маетностей, які входили в склад військових земель 
і називались ранґовими: це були маєтності приписані до 
певного „ранґу“ — військової посади. Маетностями цими 
старшини могли користуватись, поки займали певну посаду; 
але вони старались задержати за собою маєтності й тоді, 
як виходили з посади. На цьому ґрунті бувало багато зло
вживань. Так різними способами старшина козацька зібрала
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в своїх руках величезні маєтності, а селян — посполитих 
помалу повернула в своїх „підданих“. Це ще не була крі-

Козацькі булави 
й перначі.

Козацькі порохівниці.

паччина така, як у Польщі або в Московщині, але справа 
хилилась до того. Московський уряд сприяв таким нама-

Озброєння козацького стар
шини: пернач, шабля, поро
хівниця, кресало й нагайка

Козацька гармата, 
різного роду пушки 

і стрільна.
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Пані з шляхет
ського дому.

Міщанка.

ганням старшини; царі охоче видавали грамоти на маєтки, 
бо розуміли, що цим прив’язують старшину до себе і що 
зайняті турботами про свій матеріяльний добробут, заінте
ресовані в справі забез
печення за собою мает
ностей, старшини бу
дуть податливіші й що
до автономії. Так воно 
й бувало, як наприклад, 
під час переговорів на 
Коломаку в 1687 році 
(див. § 75). Знов же та
ки Москві було на руку, 
що в Україні заводять
ся порядки, подібні до 
московських щодо ста
новища селянської ма
си. Москва дуже зручно 
використувала той ан
тагонізм, що поставав 
у Гетьманщині між старшиною і простим козацтвом та 
селянством, виставляючи царя в очах народу ніби за
ступником перед старшинськими кривдами, а старшину 
манила скріпленням її соціяльного й економічного стано
вища, якщо вона буде вірна цареві й не обстоюватиме за 
широку автономію України.

§ 78. Завдяки тому, що після Многогріш
ного наступив спокій на Гетьманщині, тут 
почало наладжуватись господарське й тор
говельне життя. Україна почала входити 
в торговельні зносини з чужими краями, 

український хліб та український товар знайшли собі шлях 
до Польщі, до Сілезії та до Балтійського моря через Литву, 
Данціґ і Кенігсберг. В Україну, як було колись, почали пе
реселятись купці з різних сторін: німці, вірмени, жиди, 
греки, — в Ніжені заснувалась ціла грецька колонія. Осе
редками торговельного життя стали міста північної Укра
їни — Ніжен, Стародуб, Глухів. Тут, як і на півночі, де було 
багато лісів, почав зароджуватись і промисел, але він мав 
характер ремісничого виробу й не виходив поза межі за
доволення місцевих потреб (скляні вироби, ткацтво, ган- 
чарство). Більші міста, користуючися з магдебурзького 
права, не залежали від козацької управи, мали свій ви
борний уряд і суд.

Законами, що на їх підставі укладались со- 
ціяльні поняття й нормувались правні відно

сини, служив давній Литовський Статут, але поруч нього 
жило звичаєве козацьке право, демократичного характеру,

Господарське 
й економічне 

життя Гетьман' 
щини.

Судівництво.
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Церква.

з виборними принципами. Полковий козацький суд так 
само, як і виборні міські та сільські громадські суди, від
значались широкою прилюдністю й гуманним трактуванням 
злочинців, не вважаючи на те, що в теорії була прийнята 
смертна кара. Цим наші громадські суди корисно відрізня
лись і від польських, і від московських судів.

Українська церква на Гетьманщині помалу 
втрачувала свою культурно-освітню місію. 

Спочатку вище українське духовенство відстоювало дуже 
свою автономію супроти московського патріярха, але опір

його зломлено, і з вибором 
у митрополити Гедеона кн. 
Четвертинського українська 
церква стала підлягати мо
сковському патріярхові (див. 
§ 75). Духовенство в Україні 
від митрополита до сільсько
го священика було виборне. 
Українські владики, архіман
дрити, а часто й міські про
топопи брали жваву участь 
у політичному житті краю, 
стаючи на бік то одного, то 
другого гетьмана, впливали 
на їх вибір і на весь напрямок 
політики. Українські манасти- 
рі, які ще до Хмельниччини 

мали значні земельні маєтки, зберегли їх після великої ре
волюції 1648 року і потім дуже поширили, випрошуючи 
собі грунти від гетьманів та царів, або скуповуючи їх, або 
нарешті дістаючи в дар по заповітах побожних людей. За
сновувались і нові манастирі. Вже при кінці XVII ст. в руках 
манастирів опинились дуже великі земельні маєтки, на яких 
провадилось таке ж господарство, як і на старшинських, 
з тим же „послушенством“ манастирських „підданих“ селян.

Освіта на Гетьманщині піднялась на дуже 
значний ступень. По-давньому її осередком 

була Київо-Могилянська Академія, яка постачала вчених не 
тільки для українських земель, але й для Московщини, так 
само, як видання Київсько-Печерської друкарні розходились 
по всьому слов’янському православному світі. Крім Київ
ської Академії постали ще колегії в Чернігові й Переяславі, 
крім того середні школи існували при деяких манастирях, 
чоловічих і жіночих, а народні школи існували майже 
в кожному селі, як про це свідчать чужоземні мандрівники 
по Україні, які підкреслюють дуже високу культурність то
гочасного українського населення. Крім Києва, друкарні 
були ще в Чернігові й Новгороді-Сіверському, де друку

Печать Запорозької Січі.

Освіта.
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вались книжки різними мовами. Великий рух Хмельниччини 
викликав значний розвиток письменства і взагалі націо
нального почуття, що виявилось в утворенні цілої літера
тури віршів і т. зв. козацьких літописів. Ці літописи (най
більш відомий — аноніма, т. зв. Самовидця), оперті на зна
йомстві з рукописними джерелами й друкованими творами 
чужоземних авторів, є вже зразком історії прагматичної. 
З духовних письменників і вчених на Лівобережжі в другій 
половині XVII віку треба зазначити йоанікія Галятовського, 
талановитого проповідника й автора теорії „казання“ (про-

Київські школярі (з  гравюри в честь Заборовського 1739).

повіді); Антонія Радивилівського; історика Інокентія Ґі- 
зеля; архієпископа чернігівського Лазаря Барановича — 
вченого, публіциста і поета; Дмитра Туптала, проповідника 
й історика церкви; з українських учених, які перейшли 
на Московщину, треба згадати Епіфанія Славинецького та 
Семена Полоцького. Крім літератури світської й духовної, 
писаної штучною письменською мовою, процвітала над
звичайно народна поезія, яка залишила чудовий цикл дум 
і пісень про Хмельниччину.

м Значного розвитку досягло в кінці XVII віку
й мистецтво, зокрема будівництво. Витво

рився навіть особливий стиль, т. зв. „українське барокко“, 
названий так через подібність до західно-европейського
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барокка. В цьому стилі побудовано багато церков у Києві 
та по всьому Лівобережжі, а так само і світських будинків. 
Виробився також подібний надзвичайно гарний стиль і де
рев’яних церков, який мав поширення на всю Україну, 
східну і західну. Високо стояло українське малярство, 
а особливо гравюра. Найбільшого розвитку українське 
мистецтво досягло за гетьманування Мазепи, щирого при
хильника національної культури й щедрого мецената, його 
коштами й заходами побудовано багато церков У Києві та 
по інших містах і відбудовано деякі стародавні київські

святині. Він же збудував і окремий 
корпус кля Київської Академії, що 
її особливо любив і піддержував.

§ 79. Правобереж- 
Занепад на Україна з самого
України!"0' початку Хмельнич- 

чини й до кінця
XVII століття жила серед безпере
станних воєн і спустошень, які на
решті довели цей багатий і густо 
заселений край до справжньої ру
їни. При кінці 70-х років XVII сто
ліття майже все населення Київщи
ни й східного Поділля зникло, 
виселившись на лівий берег, до 
Молдавії, на Волинь, і турецький 
уряд, а потім і польський, що за
лишився останнім господарем краю, 
мусіли колонізувати край, мов яку 

пустиню. Приходила наново та сама українська людність, 
вертались утікачі й заселяли знову колишні міста й села. 
Але розташовуючись на старих попелищах, народ шукав 
вільного життя, вільної праці; та слідом за ним ішли поль
ські пани й знову починали заводити своє панське право. 
Через те знову починалась боротьба, виступала нова козач
чина, і край не міг діждатися мирного спокійного життя. 
Само собою розуміється, що при таких обставинах важко 
було розвиватись культурі й освіті. Все, що заведено за 
старих часів і під час коротких років затишку, знесено, 
культурне українське життя пересунулось за Дніпро, до Геть
манщини, де були сприятливіші умови для його розвитку.

В той час, як у Наддніпрянській Україні роз- 
Слобідська почалась завзята боротьба за вільне життя 

Україна (Слобо- Пр0ТИ польсько-шляхетського ладу, україн- 
жанщина;. Ський народ знову придбав для свого засе

лення великі простори землі на сході, втрачені за половець
ко-татарських часів. Ті землі — теперішня Харківщина 
й сусідні з нею частини Курщини й Вороніжчини, вважались
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па початку XVII ст. приналежними до московської держави, 
але вони лежали облогом без усякого майже населення, 
крім пограничних сторожевих постів. Вже після перших 
козацьких воєн з поляками туди почали виселятись наші 
люди, тікаючи від польської неволі. Так у 1638 році вийшла 
ціла громада козаків з України з гетьманом Остряницею 
(див. § 57). Московський уряд дуже охоче приймав цих пе
реселенців, бо вони несли оборону границь, відбували сто- 
рожеву службу, зберігаючи свою козацько-військову орга
нізацію. Особливо великий переселенський рух відбувся 
після невдалої берестецької кампанії 1651 року: тисячі лю
дей перейшли тоді московську границю й позакладали на 
нових місцях міста й слободи, через що ввесь край став 
називатись Слобожанщиною, або Слобідською Україною. 
Тоді то й постали міста Суми, Харків, Охтирка, Ізюм, Остро- 
гозьк, які стали полковими центрами нового слобідського 
козацтва. Московський уряд увільнив це козацтво за його 
службу від податків і повинностей, залишив його органі
зацію з поділом на полки й сотні, з виборною старшиною, 
але держав його в безпосередній залежності від себе, ве
дучи зносини з краєм і керуючи ним через т. зв. Слобід
ський „Приказ“ (так звались московські центральні інсти
туції, ніби міністерства). За часів Руїни ще збільшилось чи
сло вихідців з України. Лівобережні гетьмани, особливо Са- 
мойлович, старались, щоб Слобожанщину віддано під їхню 
управу, але Москва на це не пристала. Згодом на Слобожан
щині взяла гору козацька старшина, почала збирати до 
своїх рук земельні маєтки й улаштовувати своє життя 
на зразок московського дворянства. Взагалі Слобідська 
Україна була під сильним впливом московського життя 
й порядків, хоч не переривала культурних зв’язків з Над
дніпрянською Україною й не губила почуття своєї націо
нальної спільности. Культурним осередком Слобідської 
України став Харків, де пізніше, в першій половині XVIII віку 
постала колегія, на зразок чернігівської й переяславської. 
Своїм побутом Слобожанщина нічим не різнилася від Ліво
бережної Гетьманщини.

Західна Україна: Волинь, Галичина й Холм̂ - 
Упадок націо- щина — опинилась після упадку великого 

нальногожиття народного руху за Хмельниччини в тяжкому 
а . З Д х у К  стан'- Козаччина розворушила ці пригноб

лені краї, де давно вже було придушене на
ціональне українське життя, особливо на Волині, яка була 
головною ареною боротьби за Хмельницького. Селянські 
бунти прокидались навіть у далекій Галичині, де ватаги 
„левенців“ плюндрували панські маєтки й приставали до 
козацьких загонів. Але вміру того, як слабшав розмах ко
зацької сили в Наддніпрянській Україні, тратив свою силу
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й народний рух на заході. Польща здушила його, і ще 
з більшою силою почалось польщення й католичення 
українського народу. Українсько-білоруська книжна мова, 
яка подекуди ще вживалась по урядах в Західній Україні 
й Білорусі, була соймовою постановою при кінці XVII в. 
заборонена й замінена скрізь польською. Останки право

славної української шляхти, яка 
ще в першій половині XVII в. грала 
деяку ролю в політичному житті 
польської держави й обороняла на 
сеймах православну віру, з кінцем 
століття майже поголовно споль- 
щилася і не було вже кому боро
нити православ’я перед урядом. 
У 1676 році сейм видав цілий ряд 
обмежень проти православних; такі 
обмеження, напр., заборона дер
жавної служби й навіть права жити 
в деяких містах, повторювались 
і пізніше. Силу опору православних 
у Галичині й на Холмщині зломле
но, і з кінцем століття заведено 
унію: в 1700 році львівський вла
дика Йосип Шумлянський прого

лосив унію, підготовлену ще раніше, і став уніятським ми
трополитом. Перейняло унію й Ставропігійське братство, 
думаючи, що це може піднести українське міщанство з його 
упадку. Але львівський магістрат, що був у польських ру
ках, не згодився поділитись своїми правами з українцями- 
уніятами так само, як не хотів давніш визнавати прав за 
православними українцями. Унія була проведена в єпархіях 
львівській, перемиській, холмській і подільській. Ще раніше 
(в 1649 р.) заведено унію на Закарпатті, не вважаючи на 
гарячі протести народу. Тільки Волинь, яка раз-у-раз під
лягала впливові козацького руху, держалась вірно право
слав’я, і тільки в 1711 році волинська (луцька) єпархія пе
рейшла до уніятських рук. Взагалі з упадком сильної авто
номної України над Дніпром занепадало й національне 
життя в Західній Україні.

Львівський владика 
Йосип Шумлянський.
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Шабля Мазепи в чернігівськім музею  
(з написом: Іван Мазепа, 1665).

ЧАСТИНА ЛЕСЯТА

Мазепа й нова боротьба за самостійність України.

Війна Москви § 81. В 1700 році московський цар Петро 
й \ ~  почав у спілку з Польщею й Данією війну 
війнГукраїни. проти Швеції, бажаючи здобути собі бал

тійське побережжя, щоб мати морську до
рогу до західної Бвропи. Хоча на основі трактатів Україна 
мусіла посилати своє військо тільки для оборони краю,

Ш ведський король Московський цар
Карло XII. Петро Перший

коли війна безпосередньо точилась коло ї ї  границь, але цар 
Петро не зважав ні на які трактати і втягнув Гетьманщину 
в цю війну. Мазепа мусів посилати на північ полки за пол
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ками, де їм доводилось воювати серед дуже тяжких обста
вин; багато людей гинуло від незвичного поганого клімату, 
від поганих харчів; московські генерали, поводились з ними 
погано і немилосердно, вживали не стільки до бою, скільки 
до всякої тяжкої праці, навіть для будування нових доріг, 
висушування болотяних місцевостей, копання каналів на 
Півночі. Ще тяжче прийшлось відчувати Україні цю війну, 
коли військові події перенеслися до Польщі. Шведський 
король Карло XII побив польського короля Августа, Петро
вого спільника; тоді частина польської шляхти відрек
лась Августа й вибрала собі за короля польського магната 
Станіслава Лещинського, що став на бік шведів. Ціла 
Польща поділилась на два табори: одні стояли за Августа, 
якого підтримував цар Петро, другі за Станіслава Лещин
ського, якого підтримував шведський король. Шведи по
били прихильників Лещинського й дійшли аж до Львова. 
В 1704 році гетьман Мазепа з 40.000 українською армією 
мусів виступити на Волинь.

Шведська війна дуже заплутувала справу 
Прилучення з  Правобережною Україною. Коли поляки 

Правобережної побачили, що козаччина дуже закріпилась на
до Гетьманщини, правому березі, вони рішили її зовсім ска

сувати, як тільки скінчилась у 1699 році війна 
з Туреччиною і коли повернено Польщі Кам’янець. Вони 
вже захопили в свої руки Брацлавщину, дуже жорстоко по
давляючи всякий прояв народного незадоволення. Але пол
ковник Семен Палій, що став на чолі нової правобережної 
козаччини, не піддавався й твердо держався, захопивши 
в свої руки важніші пункти в Київщині. Тим часом почалася 
шведська війна, і увага поляків звернулася на північ. Коли 
Мазепа прийшов на Волинь, правобережні козаки прилу
чились до нього і вся Правобережна Україна охоче пере
йшла під гетьманський „регімент“. Але Мазепа не довіряв 
Палієві й боявся його великої популярности серед народу. 
Він заманив Палія до свого обозу та заарештував його. Ця 
подія зробила велике враження на народні маси й знайшла 
свій відгук в численних піснях, де всі симпатії по боці 
Палія, а Мазепі дуже докоряється за його вчинок. Цар 
Петро наказував Мазепі віддати Правобережну Україну 
Польщі, але Мазепа під претекстом, що серед поляків дуже 
сильна партія прихильників Лещинського й шведів, не ви
пускав Правобережжя із своїх рук.

§ 82. З 1706 року справи Московщини та
й^ШвеТя 11 сп’льника Августа польського дуже погір- 

вещя. шали на війні. Карло XII побив Августа, і той 
у 1707 році зрікся польського престолу. Всі сподівались, 
що тепер Карло XII може піти на Москву і гадали, що він 
пішле військо через Галичину на Україну, і через те цар
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Петро звелів укріпляти Київ; тоді збудовано сильну фор
тецю на Печерську. Що гірше стояли справи Москви, то 
з більшою безцеремонністю поводився цар Петро з авто
номією України й використовував її сили й засоби для бо
ротьби із шведами. Великі козацькі відділи воювали на 
Білорусі, Литві, Ліфляндії й Фінляндії. Україна мусіла по
стачати хліб, всяку живність і підводи для московського 
війська. Ходили чутки, що цар Петро зовсім хоче скасувати 
автономію Гетьманщини, щоб легше було вживати її засобів, 
говорилося, що він у своїх політичних комбінаціях готовий 
її відступити Польщі, навіть комусь із західно-европей- 
ських князів, щоб тільки поправити свої шанси на війні 
й придбати нових спільників. Все це примушувало козацьку 
старшину задумуватись над будучиною України й шукати 
способів, як урятувати свою автономію. Врешті запанувала 
думка, що перед неминучим, як тоді здавалось, розгромом 
Москви, треба рятувати рідний край, заздалегідь розірвавши 
з нею зв’язок, і шукати забезпечення самостійности України 
через союз із Швецією, — це була та сама ідея, яку мав ще 
Богдан Хмельницький. Старий гетьман, не вважаючи на не
безпечність справи й на свою двадцятилітню вірність Москві, 
не завагався прилучитись до плянів старшини і навіть взяти 
на себе всю відповідальність, ставши на чолі справи.

Вже в 1707 році Мазепа завів потаємні зносини з поль
ським королем з Карлової руки — Станіславом Лещинським. 
Справа велась у великій тайні, про неї знав гурток найближ
чих людей, серед яких головну ролю грав генеральний писар 
Пилип Орлик, великий український патріот і вірний поміч
ник Мазепи. Та вже в початку 1708 року найшлись і зрад
ники — генеральний суддя Василь Кочубей і полтавський 
полковник Іскра; з особистої неприязгл до Мазепи вони 
подали цареві донос про його зносини з шведськими спіль
никами. Але Петро не повірив тому, віддав Кочубея й Іскру 
під московський військовий суд у Вітебську, де їх засу
джено на смерть. Вирок виконано в Україні.

§ 83. Восени 1708 року Карло XII рушив
Похід Карла XII }3 Польщі через Литву й Білорусь на Мо- 

на Україну сковщину. Мазепа вже був з ним у змові, 
але сподівався, що Карло піде просто на Москву, і що там 
вирішиться вся справа, що Україна уникне війни й руїни на 
своїй території і, коли Москву поб’ють, оповістить себе 
знову вільною, незалежною державою в союзі з Швецією. 
Карло дійшов до Орші на верхньому Дніпрі в Білорусі, 
і звідти завернув несподівано на південь. Скоро вияснилось, 
що він іде на Україну. Це зовсім не входило в пляни Мазепи 
та його прихильників. Українське військо було розкидане 
невеликими відділами по всіх усюдах і почасти поза межами 
України. Народ не був підготовлений до повстання, бо вся
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справа велась дуже потай тісним гуртом старшини. Цар 
Петро вислав велику московську армію під командою гене
рала Меньшікова на Україну — на поміч Мазепі, а сам 
з іншою армією ішов позад шведів. Він нагнав коло с. Лі

сного на Білорусі корпус шведського 
генерала Левенгавпта, що вів свіжі 
сили й віз артилерію та запаси для 
головної армії; завдяки великій чи
сельній перевазі над шведами Петро 
побив Левенгавпта, і той мусів поки
нути москалям свою артилерію й обо
зи. Ця перемога дуже підняла дух 
москалів і була великою втратою для 
армії Карла, який тепер усі надії по
кладав на ті запаси, що він знайде 
в Україні. Пізньою осінню вступили 
шведи на українську територію в ме
жах Стародубського полку. Цар Пе
тро обійшов їх попереду і поспі
шав на Україну. Меньшіков підійшов 
близько до Мазепиної столиці Бату

рина й викликав до себе Мазепу. Настав для Мазепи кри
тичний момент. Він затягав свій виїзд до московського вій
ська, скільки міг, прикидаючись тяжко хворим; коли ж 
Меньшіков був від Батурина всього в двох днях переходу, 
Мазепа залишив у Батурині залогу, а сам з 5.000 козаків

Кн. Олександер 
Меньшіков.

Москалі руйнують Батурин.
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і з старшиною вирушив назустріч Кардові. Він переправився 
на правий берег Десни і получився із шведами.

Тим часом Меньшіков підійшов до Батурина
Зруйнування Ба- і тут тільки побачив, що Мазепа перейшов
турина і москов- на ^ ІК ШВЄдів. Батуринці геройськи оборо- 
ський терор на лУкраїні нялись під проводом хороброго полковника

Чечеля й начальника артилерії німця Кеніг- 
сека, але москалі зрадою добули місто. Меньшіков варвар- 
ськи винищив не тільки залогу, але й поголовно все насе
лення Батурина, не жаліючи ні старого, ні малого, а потім 
спалив місто. Гарна гетьманьска столиця обернулася в руїну. 
Оце зруйнування Батурина наве
ло великий жах на всю люд
ність Гетьманщини. Та москалі 
взагалі з наказу царя поводилися 
страшенно люто, щоб залякати 
український народ і вбити серед 
нього всякий рух проти Москви.
І дійсно через той московський 
терор багато українців, особли
во з-поміж козацької старшини, 
яка спочатку йшла за Мазепою, 
почала переходити назад до мо
сковського царя.

Карло XII з Мазепою посува
лись усе наперед, на південь, 
пройшли поуз Батуринські руїни 
й стали на зиму між Ромном та 
Гадячим на Полтавщині. Козаць
кій старшині не вдалось підняти 
український народ проти Мо
скви; вона вела свою справу по
тай, і через те, коли виявилось, 
що гетьман пристав до шведів, 
то народ був до цього зовсім не 
підготовлений. Та народні маси й прості козаки давно пе
рестали вірити старшині й уважали її за звичайне панство, 
як були пани в Польщі та в Московщині. Тим часом цар 
Петро скликав до Глухова старшину, яка лишилась на його 
боці і звелів вибрати нового гетьмана. Всі знали, що цареві 
хотілось бачити гетьманом Івана Скоропадського, полков
ника стародубського. Це була вже не молода людина, тихої, 
лагідної вдачі; він держався Мазепиного гурту, але коли 
Москва сильною ногою стала на Стародубщині й одрізала 
від сполучення з Мазепою, він мусів стати по стороні царя, 
його  й вибрали за гетьмана. Мазепу ж духовенство мусіло 
проклясти, ніби-то як зрадника й відступника від право
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славної віри. Петро звелів навмисне розповсюджувати такі 
чутки про Мазепу між народом.
Кампанія 1709 о § 84> В есн ою  1709 Р0КУ ш веДи Р У Ш И Л И  далі 

на південь, щоб обійти московські сили збоку
й рушити просто на Москву та щоб бути ближче до Криму, 
бо з ханом велися переговори про союз. Шведська армія 
дуже багато натерпілася під час надзвичайно лютої зими; 
свіжих сил на допомогу їй уже не прибувало, тоді як Петро 
стягав усе, що тільки міг, щоб стати до рішучого бою. 
Одиноким придбанням шведів і Мазепи було те, що до них 
пристало Запоріжжя з своїм славним кошовим Костем Гор
дієнком. Запорожці до того часу недолюблювали Мазепу,

але тепер вони прилучились до 
нього, щоб добути Україні само
стійність. Запорожці розбили від
діл московського війська під 
м. Веприком і недалеко від Полтави 
сполучилися з армією Карла й Ма
зепи. Шведи облягли Полтаву, 
в якій засіла московська залога. 
Тим часом цар Петро вислав вій
сько на Запоріжжя. В цьому вій
ську був і полковник прилуцький 
Галаган, який зрадив Мазепу і при
став до царя. Сам колишній запо
рожець, Галаган провів москалів 
аж на саму Січ, що була тоді над 
річкою Чортомликом. На Січі було 
дуже небагато козаків, але вони 

хоробро відбивали всі московські атаки. Москалі взяли сі
човиків зрадою за допомогою Галагана. Не вважаючи на 
дане слово, що тим, хто піддасться добровільно, не буде ні
якого лиха, москалі вирізали всіх запорожців, які піддались; 
більшу частину полонених вимордували найлютішими муками. 
Січ спалили дощенту й зруйнували ввесь запорізький край.

Карло задержався на кілька тижнів під Пол- 
Полтавська тавою. Петро стягнув сюди своє військо, 

итва* і 27 червня 1709 року прийшло до страшного 
бою. Москалі перемогли потомлене й змучене шведське 
військо; їх було вдвоє більше, як шведів, та й артилерії мали 
вони вдесятеро більше. Карло був поранений у сутичці ще 
за кілька днів до генерального бою, і 27 червня його носили 
на носилках. Вороже ядро розірвалось коло нього, він упав 
на землю, і шведи подумали, що його вбито. Це викликало 
серед них паніку, і бій був програний. Карло з Мазепою 
подалися швидше до Дніпра й переправились коло Пере- 
волочної, помандрували степами й утекли до Бендер, що 
були під турецькою владою. З ними втекла старшина, за
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Г етьман 
Іван Скоропадський.
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порожці й кількасот шведів. Недобитки шведської армії 
дійшли з-під Полтави аж до Дніпра, але тут мусіли здатись, 
бо не було чим переправитись, а з-заду вже напирали мо
скалі. Грізна колись шведська армія перестала існувати.

п  § 85. Старий гетьман не витримав горя
1 його" захоїи. й пом'еР У Бендерах у кінці 1709 року. На 

його місце весною 1710 року старшина й за
порізьке військо вибрали за гетьмана генерального писаря 
Пилипа Орлика. При цьому списано конституцію української 
держави, яку все таки сподівалися збудувати, визволившись 
із-під Москви. За тією конституцією заводилась „генеральна 
рада“, щось наче сейм із представників від усіх полків Геть-

Ранений Карло XII на Дніпрі.

манщини; ця рада мала тричі на рік збиратись коло геть
мана; заводився новий, кращий лад у фінансових справах, 
заборонялось старшині чинити утиски простим козакам 
і посполитим, зокрема забирати їхні грунти або примушу
вати їх до роботи, — взагалі обмежувалась влада гетьмана 
і самоволя козацької старшини.

Орлик був визнаний Швецією й Туреччиною. Карлові 
вдалося втягти в війну з Москвою турків. У 1711 році турки 
облягли московське військо над річкою Прутом і трохи не 
захопили в полон самого царя. Але йому вдалось підкупити 
турецького везира і врятуватись із усім військом. Орлик 
з запорожцями, з тими козаками-гетьманцями, що зібрались 
коло нього, та з татарами ходив відбивати Правобережну 
Україну, розбив вислане проти нього з лівого берега вій
сько і дійшов аж до Білої Церкви. Але тут йому не повелось. 
Скоро по тому Туреччина й Крим замирилися з Москвою, 
й Орлик мусів відступити. Запорожці заснували свій кіш
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у татарському степу недалеко від Дніпрового лиману й про
жили тут 25 років. Орлик з українцями-еміґрантами довго 
старався підняти проти Москви коаліцію європейських дер
жав, щоб визволити Україну, їздив сам і розсилав своїх 
емісарів по важніших європейських дворах, але його заходи 
не мали успіху, і він помер на чужині. Москалі ще довго 
воювали із шведами, та війна велась тепер уже на півночі 
і України безпосередньо не зачіпала.

§ 86. Наслідки перемоги Москви над шве- 
Розгром україн- дами були страшні для українського народу, 

ського життя Насамперед Москва закріпила розділ Укра-
ВНЭСЛ1ДОК ПЄРЄ- гг • • • п  , ,  г

моги Москви. 1ни по Дишр1 м1ж Польщею та Москвою.
Польща тепер придавила на своїй стороні 

козаччину й завела свої порядки, як колись було перед 
Хмельниччиною. Запоріжжя було під протекцією кримського

Засідання „Малоросійської К олегії“.

хана, і з ним Москва заборонила всякі зносини. Тепер цар 
Петро повів таку політику, щоб не тільки скасувати автоно
мію Гетьманщини, але й зруйнувати її силу, знищити її за
соби, знесилити її населення. Тепер щороку висилали тисячі 
козаків і селян на північ, де вони мусіли копати канали 
й осушувати болота. Десятки тисяч українців гинули від 
холоду; тільки незначна частина верталась додому неміч
ними каліками. Потім почали посилати українців під Цари
цин копати канали між Волгою й Доном, де так само багато 
українців загинуло від тяжких умовин праці. Україна мусіла 
постачати харчі для московського війська, щороку висила
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ючи тисячі підвід і величезні гурти худоби. Щоб знищити 
заграничну українську торгівлю, московський уряд забо
ронив продавати українські продукти кудинебудь крім Мо
сковщини, одночасно забороняючи спроваджувати закор
донний крам безпосередньо в Україну. На українські 
продукти, які вивозились у Московщину, наложено вели
чезне мито. Взагалі всіма способами старався Петро знищити 
Україну, як самостійний економічний організм, і обернути 
її в колонію для збуту московських продуктів. На самій 
Гетьманщині розміщено постоєм велике московське військо, 
яке цілком утримувалось на українські кошти. Не рахуючись 
зовсім з умовами, які стільки разів складав з Гетьманщиною, 
цар Петро роздав величезні маєтності в Україні своїм гене
ралам, втручався в усі справи вну
трішнього життя і навіть почав на
становляти полковниками москалів.
Найкращі представники старшини, 
які стояли за автономію або й за 
самостійність України, пішли за 
Мазепою на еміграцію або загину
ли під катівською сокирою і на за
слані в далекому Сибірі. Старий 
гетьман, як умів і міг, заступався 
за своїх земляків, але на його про
хання не зверталось ніякої уваги.

В 1722 році гетьман Скоропад
ський помер. Тоді, не допускаючи 
вибору нового гетьмана, цар Петро 
доручив управу краєм „Малоросій
ській Колегії“ з шістьох душ, по
ловина москвинів, половина укра
їнців, призначеній ще за життя 
Скоропадського. Головою Колегії призначено бригадира 
Велямінова. Кілька місяців терпіла старшина новий лад, на
решті вирядила до нової московської столиці Петербурга 
депутацію, щоб дозволено вибрати гетьмана й вернутись 
до старого ладу, згідно з усіма попередніми договорами. 
На чолі депутації став чернігівський полковник Павло По
луботок, який по смерті Скоропадського зостався наказним 
гетьманом, а крім нього ще генеральний суддя Чарниш і ге
неральний писар Савич. Але Петро звелів арештувати всю 
депутацію та вкинути до тюрми. Там Полуботок і помер 
(1724 р.). Тим часом кілька десятків тисяч козацького вій
ська вислано в похід проти Персії, де знову багато їх заги
нуло від хвороб і важких умов походу (1724—1726). Так 
платила Лівобережна Україна за сміливу спробу Мазепи 
й його прихильників визволитись із-під московського па
нування.

Наказний гетьман 
Павло Полуботок.
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Гетьман § 87. Коли помер цар Петро, а за ним і його 
Данило Апостол, наступниця цариця Катерина, і престіл ді
стався Петровому внукові, молодому Петрові II, удалося на 
якийсь час знову привернути гетьманське правління; в Мо
сковщині запанувала на якийсь час партія, що не погоджу
валася з деякими реформами Петра І й скасувала дещо 
з них; рішено також відновити гетьманство в Україні, 
1727 року вибрано за гетьмана старого миргородського пол
ковника Данила Апостола, колишнього спільника Мазепиних 
задумів. Але його владу і значення обмежено перебуванням 
у новій гетьманській столиці (в Глухові) царського міністра- 
резидента Наумова, та введенням до вищих установ Геть

манщини (генерального суду, скар
бової управи) російських членів. Ви
користовуючи часову прихильність 
вищих кіл російського двору, Апо
стол добився підтвердження україн
ської конституції (статтей Б. Хмель
ницького) під назвою „рішительних 
пунктів“, щоправда, із значними об
меженнями гетьманської влади. На 
підставі цих „пунктів“ проведено де
які поліпшення в управі краєм. Ко
місія українських правників почала 
працювати над складанням збірника 
законів, видаваних в різні часи рані
ше;' цей збірник закінчено вже пізні
ше (1743 р.) під назвою „Права, по 
которим судиться малоросійський на

род“. В основу його положено Литовський Статут і магде
бурзьке право; встановлено колегіяльний (товариський) 
принцип в усіх судах і впорядковано судове діловодство 
(1730 р.). Привернено також до певної міри безпосередню 
торгівлю України з закордоном та зроблено загальний пе
репис і перевірку прав на володіння маєтностями (т. зв. 
„Генеральне слідство о маєтностях“ (1729— 1730 р.).

В 1731— 1733 російський уряд, щоб забезпечити південну 
границю від татар, які не переставали робити своїх наїздів, 
рішив побудувати в степу між Дніпром і Дінцем (над річ
кою Ореллю й далі на схід) цілу укріплену лінію фортець. 
Цю лінію збудовано працею гетьманських і слобідських ко
заків та селян. Робота була дуже важка й поглинула багато 
жертв, хоч і не дала наслідків, яких від тієї лінії сподівались. 
Далеко більш надійною обороною краю і взагалі подією 
важною для українського життя було повернення запо
рожців під російську владу. Запорожцям жилось погано 
під кримським ханом, і по смерті Гордієнка, непримирен
ного ворога Москви, вони нераз заводили переговори про

Гетьман 
Данило Апостол.
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поворот в Україну. Але російський уряд не міг їх прийняти, 
не порушуючи договору з Туреччиною, бо за договором 
запорожці вважались турецькими підданими. В початку 
ЗО років відносини Росії й Туреччини почали знову заго
стрюватись, і тоді російський уряд завів переговори з за
порожцями. В 1734 році запорожці перейшли на бік Росії, 
поставили нову Січ на річці Базавлуці і з усіма своїми 
землями (т. зв. ,Зольності Війська Запорізького“, — пі
зніша Катеринославщина й частина північно-східної Хер
сонщини) увійшли в склад російської держави, зберігши 
одначе внутрішню автономію.

§ 88. На початку 1734 року помер гетьман 
Малоросійська Апостол. Російський уряд цариці Анни не до- 

олегя. пустив вибору нового гетьмана і знову вста
новив управу „Малоросійської Колегії“, зложеної на полови
ну з росіян і українців, під керуванням царського резидента 
князя Ш а х о в с ь к о г о .  Знову відновилися тяжкі часи Пе
трового лихоліття: московські верховоди забрали в свої 
руки всю владу над краєм, тероризували старшину, духо
венство й міщанство арештами та різними знущаннями, 
мучили українське населення воєнним постоєм, тяжкими 
оборонними роботами й усякими здирствами. Починаючи 
з 1734 року, Росія вела війну з Польщею й Туреччиною. 
В обох цих війнах брали участь українські полки, які від
давались під команду російських генералів, що дуже погано 
з ними поводилися, зовсім не жаліючи наших людей. Осо
бливо тяжкі були походи на Крим 1735— 1740 років, під 
час останнього походу гетьманські козаки понесли в Криму 
великі втрати. Господарство Гетьманщини було зруйноване 
безконечними реквізиціями збіжжя, волів, коней. Коли за
кінчилась турецька війна в 1740 році, то уряд турецький 
формально уступив Росії запорізькі степи.

Певні полегшення у відношеннях російського 
Гетьман Кирило у р я д у  до Гетьманщини наступили за царю- 

озумовськи . вання Єлізавети. Головну ролю в цьому віді
грали її особисті відносини до українського козака з Чер
нігівщини Олекси Розумовського, який був придворним 
співаком у Петербурзі. Єлізавета полюбила його й пізніше 
навіть таємно одружилась із ним. Він зумів здобути симпатії 
цариці й для України. Вже в кінці 40-х років обіцяла вона 
відновити гетьманський уряд, намітивши кандидатом на 
нього молодого Кирила Розумовського, Олексієвого брата, 
його  вислано для науки закордон, і коли він повернувся, 
оголошено вибір гетьмана. Розуміється, старшина вибрала 
на раді в Глухові 1750 року Кирила Розумовського.

В Петербурзі негайно затвердили вибір Розумовського. 
Одночасно з тим під управу гетьмана віддано і Запорізьку 
Січ, звільнено московських урядовців, які займали посади
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на Гетьманщині, і взагалі відновлено давній гетьманський 
лад, який був перед заведенням Малоросійської Колегії 
в 1722 році. Сам- Розумовський був людина добра, лагідна, 
він любив свій рідний край, але змалку був відірваний від 
нього, відвик від умов українського життя, відчужився від 
його інтересів. Звикши до придворного життя в Петербурзі

з його розвагами, він нудився 
в своїй столиці в Глухові і частень
ко їздив до Петербурга, а замість 
нього краєм правила старшина. Він 
побудував собі в Глухові пишні па
лати і жив, мов який володар, ото
чений маленьким двором на зразок 
петербурзького. За його гетьману
вання російські звичаї й обстанова 
життя дуже поширилися серед ко
зацької старшини.

§ 89. За часів Ро- 
Громадський зумовського оста- 

устрій Гетьман- гочно зформувався
ШИНИ В ПОЛОВИНІ т  ^

ХУІП ст. громадський устрій 
Гетьманщини, який 

Гетьман наложив глибоке тавро на все по-
Кирило Розумовський. томне життя краю, і на довгі деся

тиліття багато в чому пережив на
віть політичну автономію краю. На чолі уряду стояв геть
ман, який мав у своїх руках верховну владу над краєм 
і йОго військовою силою. Але й Розумовський, так само 
як і його попередники Скоро
падський та Апостол, був обме- £Ж£;Й;?1 
жений присутністю царського |
резидента, колишнього ЙОГО ВЧИ-  І
теля, Теплова, який, хоч і не мав

був ГОЛОВНИМ посередником МІЖ
гетьманом і петербурзьким уря- ІіП|
дом. Головна управа краєм була Мта»'*яІНИ»гашгг^ИЙР* 
зосереджена в Генеральній Вій- Раб?; 
ськовій Канцелярії, що на її чолі
стояв генеральний писар. Вищою Руїни палацу Розумовського  
судовою інституцією краю був в 1 лухові-
Військовий Генеральний Суд, —
колегіяльна установа. Фінансова справа була в завідуванні 
Військового Скарбу, на чолі якого стояли два генеральні 
підскарбії, а при нім Рахункова Комісія, яка служила цілям 
державного контролю. Генеральний обозний з своєю канце
лярією завідував зброєю й кріпостями.

Край, як це установилось із часів Хмельницького, поді-
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лявся на полки-округи. Полків на території Гетьманщини, як 
ми знаємо (див. § 77) було десять. Крім того були три 
полки „компанійські“, охочих козаків. Козацьке військо 
мало добру артилерію й власні фабрики для виробу зброї 
та пороху. Козаків було в усіх полках коло 50 тисяч; вони 
ділились на дві категорії: виборних і підпомішників. Пол
ковників настановляв гетьман, але з часів Скоропадського 
бувало, що призначав їх і сам цар, навіть з-посеред москви- 
нів. Полковники призначали сотників, так що принцип ви
бору в половині XVIII в. зовсім підупав. Взагалі на всі уряди 
призначалися кандидати тільки з-поміж старшини, яка пе
ретворилася в привілейовану верству і сама себе називала 
вже шляхтою або шляхетством. Утворилася спеціяльна ка
тегорія т. зв. бунчукових товаришів і значкових товаришів, 
ніби кандидатів на старшинські уряди; поки такий товариш 
одержував якусь посаду, він вважався ніби за урядовця для 
доручень при гетьмані й при генеральній старшині.

Міщанство мало самоврядування, так звані магістрати, 
тільки по містах, що користувались магдебурзьким правом. 
Інші міщанські громади, так звані ратушні, підлягали пол
ковій або навіть сотенній управі. За часів правління Мало
російської Колегії з кн. Шаховським, коли заарештовано 
митрополита Варлаама Ванатовича, зроблено спробу ска
сування київської митрополії. Пізніше знову призначено 
митрополита, але його значення дуже зменшено залежністю 
від російського синоду, який почав втручатись у внутрішнє 
життя української церкви й духовенства. Одначе в Україні 
іце довго держався звичай вибірати священиків, і в своєму 
внутрішньому побуті українська церква зберігала багато 
старовини.

Наскільки в другій половині XVII століття старшина ко
зацька старалась закріпити за собою володіння земельними 
маєтками, настільки тепер, в першій половині XVIII ст., вона 
намагалась закріпити за собою право на працю селян, 
т. зв. посполитих. Вона досягла того, що селяни втратили 
право вільного переходу й були зв’язані цілим рядом по
винностей і податків, т. зв. послушенством своїм „держав
цям“. Це вже була кріпаччина, хоч ще не заведена фор
мально законами, але фактично вповні переведена в життя 
за часів Розумовського. Народ не мирився добровільно 
з своїм поневоленням, нераз виникали цілі бунти, але сили 
українського народу були підтяті довголітньою боротьбою, 
і він не мав уже змоги вибитись із ненависних кріпацьких 
порядків, які все міцніше й міцніше його поневолювали. 
Старшина козацька мріяла тепер тільки про те, щоб законом 
закріпити за собою своє „шляхетство“ й здобути ті с о 
ц і а л ь н і  права й привілеї, що їх вже почало здобувати ро
сійське дворянство, починаючи з царювання Анни (1730—
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1740). Вона тільки твердо трималась ще своїх прав полі
тичних, яких росіяни не мали, своєї автономії, яка давала 
цілу Гетьманщину під їхню управу. Але російський уряд 
добре розумів, що соціяльно-економічне панування в краю, 
а особливо право володіти землею, заселеною селянами, й ко
ристуватись дурно з їхньої праці для старшини дорожче за 
автономію, -і через те уряд цариці Катерини (1763— 1796) 
зважився зовсім скасувати автономію Гетьманщини, зрів
нявши зате старшину в правах із російським дворянством.

§ 90. Цариця Катерина взагалі трималася 
Скасування політики тісного об’єднання з Московщиною 

гетьманства. в ( ^ х  Кра в̂> щ0 після прилучення до неї збе
рігали свій окремішній устрій. Особливо мала вона на оці 
Гетьманщину з її автономним ладом. Через те вона шукала

тільки приводу, щоб скасувати 
гетьманство. Кирило Розумовський 
був одним із її прихильників, що 
допомогли їй захопити владу в свої 
руки, скинувши чоловіка Петра III, 
тим то Катерина мусіла бути обе
режна. Але скоро трапився їй 
привід: вона почула, що між стар
шиною козацькою збираються під
писи з проханням до неї про 
залишення гетьманства в роді Ро- 
зумовського з тим, щоб він міг 
передати булаву синові, як колись 
Богдан Хмельницький. Тоді Кате
рина заявила Розумовському, щоб 

Цариця Катерина II. він сам зрікся гетьманства, інакше
йому буде лихо. Розумовський по

кірно виконав її волю і за це дістав у власність ті великі 
маєтності, якими користувався як „ранговими“ за свого 
гетьманування (1764 р.). Замість гетьмана призначено знову, 
як уже було двічі, „Малоросійську Колегію“, з президентом 
графом П. Румянцевим, який був заразом і „малоросійським 
генерал-губернатором“. Хоч у Колегії справи мали рішатися 
спільно усіма її членами, чотирма українцями й чотирма ро
сіянами, але фактично всю владу одержав Румянцев, і йому 
Катерина доручила провести в життя реформи, які мали 
зовсім скасувати окремішній, осібний лад життя Гетьман
щини й зробити її звичайною провінцією Росії.

Покищо залишено давні українські інституції й козаць
кий військовий устрій. Тим часом Румянцев заходився ро
бити „Генеральний перепис“ краю, щоб вияснити його 
заможність, його господарський стан і побут, щоб мати 
підставу для проведення дальших реформ. Серед простого 
народу розпускались чутки, ніби від нових порядків, які

172



мають настати, буде йому легше, і що не буде старшинських 
кривд та утисків. Але в дійсності всі нові реформи, які провів 
російський уряд в кінці XVIII в. на Гетьманщині, привели 
тільки до повного закріпачення селянства.

В 1767 році Катерина скликала комісію з виборних пред
ставників від усього населення держави (за винятком селян- 
кріпаків), щоб уложити новий збірник законів і почути про 
потреби населення й способи їх задоволення. Вибираючи 
своїх депутатів до цієї комісії, громадянство Гетьманщини — 
старшина, козаки, міщани, духовенство — наказувало їм 
домагатись відновлення давнього ладу по статтях Богдана 
Хмельницького. Це змагання до автономії страшенно зля
кало Румянцева й він почав суворо переслідувати виборців, 
які давали такі накази своїм депутатам, арештував їх, від
давав під військовий суд. Одначе українське громадянство 
таки стояло на своєму, на своїх автономічних домаганнях. 
Речником українських автономістів у Комісії виступив де
путат лубенського повіту Григорій Полетика, великий укра
їнський патріот. Та сама комісія не довела ні до чого, ро
боти в ній ішли безсистемно, й Катерина скоро її розпустила. 
Переслідуючи автономістичний рух, Румянцев у той же час 
усіма способами старався затерти різницю в культурному по
буті між українською старшиною й російським дворянством, 
так би мовити, „зросійщити“ українську інтелігенцію, щоб 
тим самим полегшити дальші реформи, які були проведені 
трохи пізніше в дусі об’єднання з російським життям.

Майже одночасно із скасуванням гетьман- 
Скасування ко- ства скасовано останки окремішнього козаць- 

зацького ладу на кого ладу в Слобідській Україні. Козацький
СЛООІДСЬКІЙ о * и іУкраїні. полковии устрій 1765 р. скасовано, а з тери

торії п’яти, полків зроблено слобідську укра
їнську губерню. Козаків повернено у звичайних селян, 
з яких тільки комплектувались гусарські полки, а некозацька 
сільська людність стала кріпаками в маєтках козацької стар
шини, яка зробилася звичайними поміщиками, як і росій
ські дворяни. Козацька людність спробувала протестувати, 
але ці протести були задавлені, а старшина за свою „вір
ність“ одержала величезні маєтки з військових земель.

§ 91. Після скасування гетьманства й повер- 
Зруйнування За- нення Слобідської України в російську гу- 

поріжжя. берню залишилась ще тільки одна область 
у межах російської держави, де українське життя зберігало 
свій власний лад у повній силі й тим самим ішло в розріз 
з усією політикою російського уряду. Це було Запоріжжя. 
Після 1734 року Запоріжжя в межах пізнішої Катеринослав- 
щини й трьох повітів Херсонщини увійшло знову в склад 
російської держави (див. § 87). Ця територія, що звалась 
„Вольностями Війська Запорізького“, була поділена на вісім
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Округ — „паланок“, із центром у самій Січі (або Коші), що 
стояла тепер на річці Підпільній. Запоріжжя задержало свій 
давній виборний лад з поділом на курені, з рівністю всіх 
членів „товариства“, з виборною старшиною. Але крім зви
чайних членів січового товариства, які пробували в Січі 
або по зимовниках (хуторах) і вели безсімейне лицарське 
життя, на землях Запорізького Війська почали селитися 
звичайні селяни-хлібороби з Гетьманщини, Слобідщини і на
віть із України, що була під Польщею. Чим важче робилося 
становище „посполитих“ на Гетьманщині, тим сильніше ви
являвся цей переселенський рух, і на запорізькій землі 
в другій половині XVIII століття жили вже десятки тисяч 
осілої людности, „підданих“ Війська Запорізького; понад 
Самарою й Ореллю виникло багато сіл і слобід з вільним 
хліборобським людом, який вносив тільки невеликий по
даток до військової скарбниці.

Це дуже не подобалось російському урядові і було 
однією з причин, чому він наважився знищити Запоріжжя. 
Уряд цариці Анни, а потім і Катерини II вів війни з Кримом 
і Туреччиною. Запорожці брали дуже живу участь у цих 
війнах, ходили походом на дніпрове гирло, випливали на 
своїх чайках у море і робили дуже поважні послуги росій
ській армії. Проте російський уряд дивився неприхильним 
оком на існування в межах держави вільної козацької рес
публіки, яка служила останньою опорою й захистом для 
народних рухів за волю для Правобережної України й при
тулком для втікачів від кріпацьких порядків з Гетьманщини. 
Запорізька старшина, а особливо останній кошовий Петро 
Кальнишевський (1762— 1775), дуже дбала за колонізацію 
запорізьких земель, і при кінці існування Січі вони вже мали 
200 тисяч населення. Хоч запорожці офіціяльно не приймали 
участи в гайдамацькому русі на Правобережжі і навіть ча
сом мусіли посилати на домагання російської влади свої 
команди, щоб розганяти гайдамацькі загони, але маса за
порізького товариства спочувала гайдамацькому рухові; 
з-поміж запорожців раз-у-раз виходили учасники й ватажки 
гайдамацьких ватаг, по запорізьких зимівниках, степах і лі
сах переховувались гайдамаки, дожидаючи слушного часу, 
щоб знову вийти на Україну. Через оце все виникали непо
розуміння між запорожцями й російським урядом, до якого 
раз-у-раз звертався польський уряд із скаргами на запорож
ців. Ще починаючи з царювання Єлізавети, уряд почав се
лити на запорізьких землях, на східній частині їх і на за 
хідній переселенців із Сербії, організованих в гусарські 
полки. Запорожці були дуже незадоволені поселеннями цих 
сербів на своїх землях, і між ними й переселенцями раз-у-раз 
виникали сутички. Це також дуже загострювало відносини 
між урядом та Запоріжжям.
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Цариця Катерина наважилась знищити Січ і дожидала 
тільки кінця турецької війни (1769—1774), в якій запорізьке 
військо було дуже потрібне. Запорожці давно вже перед
чували лихі заміри російського уряду і старалися бути на
скрізь льояльні; вони раз-у-раз посилали свої депутації до 
Петербурга, запобігали ласки самої цариці та впливових 
вельмож, але це не помагало. Весною 1775 року російська 
армія, яка верталась із турецької війни, одержала таємний 
наказ зайняти запорізькі землі. Генерал Текелій підійшов із 
великим військом до Січі. Запорожці не бачили в переході 
російських військ через свої землі нічого небезпечного, це 
був шлях до Росії. Але Текелій несподівано оточив Січ

Руйнування Січі.

бойовим порядком і, виставивши проти неї свою артилерію, 
заявив, що Запорізьке військо має бути скасоване. Частина 
січовиків, особливо молодші козаки, хотіли оборонятись, 
але старші, розуміючи безнадійність такої оборони, умовили 
їх піддатись добровільно. Частина запорожців встигла таки 
потай утекти на човнах униз Дніпром до Чорного моря, 
решта розійшлась по краю, по своїх хуторах та селах.

Москалі зруйнували Січ і заарештували старшину з ко
шовим Кальнишевським на чолі, не зважаючи на те, що вона 
обстоювала думку про те, щоб добровільно піддатись мо
скалям. Російський уряд із надзвичайною жорстокістю по
ставився до цієї старшини. Кальнишевського заслали до 
Соловецького манастиря на Білому морі, де його замкнули 
до самотньої келії і там протримали двадцять п’ять років, 
не випускаючи з кам’яного гробу ні на хвилину й не до
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зволяючи ні з ким говорити. Коли вже він осліп, оглух, 
коли йому було більше ста років, його випустили з келії, 
та він скоро помер (1803 р.). Січового писаря Глобу й суддю

Москалі вивозять кош ового Кальнишевського 
на Соловки.

Павла Головатого заслали до Тобольська, де вони й заги
нули в тяжкій тюремній неволі.

§ 92. Зруйнувавши Запоріжжя, Катерина по-
Доля запорізь- чала роздавати запорізькі землі, заселені й ті, 

кого краю. ~* що лежали облогом, московським панам.
Роздавалися величезні маєтності, переважно різним вельмо
жам і генералам, але давали землю й звичайним дворя
нам — задурно, з однією умовою, щоб протягом певного 
часу заселити ті землі, звичайно, кріпаками-хліборобами. 
Переселенців стягали з усіх сторін, самих різнорідних на
ціональностей: москалів, болгарів, греків, циганів, волохів, 
а особливо німців-менонітів, яким пороздавано землі в са
мому серці Запоріжжя, наприклад, острів Хортицю. Таким 
чином ця щироукраїнська земля внаслідок штучних заходів 
російського уряду одержала надзвичайно мішане населення, 
а багаті, родючі запорізькі степи здебільшого опинились 
у руках російських вельмож і поміщиків. Скоро після зруй
нування Січі Росія прилучила до себе Крим (1783 р.), де 
скасовано ханський уряд і зроблено з колишньої татарської 
держави звичайну російську провінцію. Новоприлучені краї 
віддано під назвою „Новороссії“ під управу генералові По- 
тьомкінові. Цей заходився закріпляти російське панування
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на чорноморському побережжі, почав будувати чорномор
ську фльоту з військовими портами в Миколаєві й Севасто
полі, заложив цілий ряд міст, з яких одно, заложене на 
місці запорозького села Половиці 
над Дніпром назване Катери- 
нославом (1787), що стало куль
турним і адміністраційним осеред
ком нових російських провінцій, 
зформованих із колишніх запо- ш а Ш Е  
розьких і татарських земель.

Та частина запорож-
Д3наюРй^бан і ц*в’ ш-° покинула дунаю у ані. р|дни^ Край під час
руйнування Січі, оселилась спочат
ку на Дніпровому лимані коло 
Очакова, а потім, р. 1778, прийняв
ши формально турецьке піддан
ство, виселилась за Дунай, і тут
в його гирлах заложила нову Січ. Князь Потьомкін.
Кілька тисяч запорожців прийняло
австрійське підданство й оселилося над річкою Тісою в Ба- 
наті на Угорщині. Потім вони прилучились до задунайських 
січовиків. Не всі запорожці охоче покидали Дніпро й висе
лялись за Дунай. Чимало їх залишилось і різними шляхами

старалися повернутись в Україну. 
Російський уряд знав про це 
і, задумавши нову війну з Туреч
чиною, рішив створити з запо
розьких недобитків нове козаць
ке військо, доручивши в 1783 р. 
колишнім старшинам запорозь
ким Антонові Головатому, Хар
кові Чепізі та іншим набирати 
охочих до т. зв. „Чорноморсько
го Коша вірних козаків“. Це 
військо, якого набралось понад 
16 тисяч, дуже допомогло мо
скалям у новій турецькій війні 
1787— 1791 р., а як вона скінчи
лася (Росія прилучила тоді до 
себе побережжя Чорного моря 
між нижнім Дністром та Бугом 
і Кубанський край), то чорно
морським козакам відвели для 
поселення нові землі над річкою 
Кубанню, в трикутнику між Озів- 

Клейноди чорноморського ським та Чорним морем, де була 
війська. колись українська колонія Тму-
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торокань. В 1792 році перейшли чорноморські козаки на 
Кубань і заложили тут місто Катеринодар. На нових місцях 
вони довго зберігали свій давній поділ на курені (до 1840 р.) 
та іменем колишніх запорозьких куренів називали свої 
„станиці“, але почали жити вже не колишнім безсімейним 
життям, а поженилися й завели кожен своє господарство.

§ 93. Коли російський уряд побачив, що 
Остаточне скасу- скасування гетьманства й Січі не викликало
вання автоном- ніяких серіозних рухів або протестів, воно 

них порядків наГетьманщині заходилось касувати останки колишнього 
автономного ладу на лівобережній Україні. 

В 1781 році в Гетьманщині заведено губерніяльну управу 
таку, як і по всій Росії; її поділено на три намісництва: 
Київське, Чернігівське й Новгород-Сіверське з загальноро- 
сійськими губерніяльними установами: замість Малоросій

ської Колегії тепер у кожній гу
бернії адміністрацію мало „губер- 
ське правління“, скарбові справи — 
„казенна палата“ ; замість військо
вого суду — палата „уголовна“ 
й „гражданська“, замість колишніх 
судів земських та городських — 
суди повітові („уїздні“ ) та „нижні 
земські суди“; міщанськими спра
вами стали завідувати губерські 
й повітові магістрати.

В 1783 році скасовано козацькі 
полки й козаків обернено в окре
мий стан вільного селянства, з яко
го почали набірати полки „карабі- 
нерські“, звичайні регулярні полки 
російської армії. Старшину звіль
нено від служби, залишивши їй 
право вступати на нових основах 
до карабінерських полків. Того ж 

самого 1783 року російський уряд видав наказ, що селяни 
не сміють переходити з місця на місце, що не має бути 
перешкод у стяганні з них казенних податків. Цей указ 
формально затверджував кріпаччину на Лівобережній Укра
їні, бо тепер селяни остаточно прикріплялись до своїх панів 
і віддавались під їх право, догляд, управу. Так його й зро
зуміли в Україні. Старшина була цим задоволена й легше 
мирилась через те зі скасуванням давнього автономного 
ладу. Скоро вона формально здобула собі права російського 
дворянства, — до головного з них належало право володіти 
кріпаками (указ того ж таки 1783 року). Дуже небагато 
з більш освіченої й патріотичної старшини журились з при
воду нових порядків, як от Василь Капніст, що написав
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сумну оду на поневолення українського селянства. Але це 
були поодинокі голоси. Більшість давно вже почала шу
кати добробуту й карієри з ласки російського уряду й на 
його безпосередній службі. Ще з часів цариці Єлізавети 
українці почали за прикладом братів Розумовських вступати 
на московську службу. Під час короткого царювання Пе
тра III (1762—63) багато українців вступило до т. зв. „голь- 
штинських“ полків, які формувались для війни з Данією. 
За Катерини ІІ-ої великої карієри досягли українці Олексан- 
дер Безбородько (був канцлером), Д. Трощинський і Гр. 
Завадовський (пізніше були російськими міністрами). Це 
спонукало й решту старшини дивитись більше на Москву 
й Петербург, ніж на Глухів, і звідти сподіватись собі вели
ких і багатих милостей.

Руйнуючи стародавній автономний устрій Гетьманщини 
в обсягу військового й цивільного життя, не залишив ро
сійський уряд і української церкви. Року 1786 від україн
ських манастирів і від владик відібрано їхні маєтності й за
мість того вони діставали невелике удержання від уряду. 
При цьому багато манастирів, які були колись культурними 
осередками українськими й були зв’язані з пам’ятками на
шої історії, зовсім скасовано. В Україні заведено такі ж цер
ковні порядки, як і в Московщині, чужі й незвичні нашому 
народові. Це довело до занепаду великої сили філантропіч
них установ, т. зв. „шпиталів“ і добродійних братств, які 
існували при українських манастирях і церквах. Це від
билось і на повному занепаді народної освіти, також зв’я
заної з церквою та її вибираним мирянами духовенством.
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„Золота Грамота“ з закликом до повстання проти панів і жидів, 
яку нібито видала цариця Катерина.

ЧАСТИНА ОДИНАДЦЯТА

Правобережна Україна під польським пануванням 
у XVIII ст. Поділ Польщі й доля західно-україн

ських земель.

Правобережна § 94. Після заходів Мазепи прилучити Пра- 
Україна вобережну Україну до Гетьманщини, що йому 

п д ольщею.  ̂ вдалося було після заняття Волині україн
ською армією в 1704 році, цар Петро знову розбив це пря
мування українського народу до злуки всіх його частин: 
в 1711 році він звелів насильно зганяти народ із правого 
берега Дніпра на лівий, а в 1714 році здав полякам фортецю 
Білу Церкву й формально зрікся Правобережної України. 
Зараз по тому поляки заходились заводити знову свої' по
рядки й заселяти спустілу країну. Повторилися до певної 
міри часи після Люблинської унії. Колишні власники укра
їнських маєтків, розшукавши свої давні грамоти й доку
менти на право володіння, та й нові пани, що поскуповували 
за безцінь права на маєтки від давніх власників, насунули 
на Київщину, Брацлавщину, Поділля й почали закликати 
селян, обіцяючи їм звільнення від податків і повинностей на 
довгі строки. Знову почали виходити наші люди з київ
ського Полісся, з Волині, навіть утікати з Лівобережжя, 
і країна в короткий час вкрилася селами, хуторами, еконо
міями. Заселилися колишні міста, понаїздили туди польські 
й жидівські купці, ремісники, торговельні агенти й панські 
фактори. Потяглися й католицькі ксьондзи й ченці, почали 
ставити по містах свої костьоли й кляштори (манастирі). 
Але польська влада, як і колись, не зуміла завести ніякого 
державного й громадського ладу, навіть військової оборони
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краю, здавшись на великих панів-маґнатів, які від себе 
організували зборні відділи т. зв. міліції, що складалась 
у значній мірі з козацьких відділів і мусіла охороняти спо
кій у краю; вони ставили своїх адміністраторів („губерна
торів“ ) в осередкових пунктах своїх володінь. Та головна 
річ була в тому, що український народ не хотів мовчки 
хилитися в кріпацьке ярмо, яке знову запанувало в пансько- 
селянських відносинах, як тільки минали льготні строки. 
Польське право не знало вільного селянина-хлібороба: воно 
знало тільки пана й кріпака. Український же народ шукав 
вільної праці на землі, так щедро напоєній кров’ю й засіяної 
кістками його предків, що полягли в боротьбі за волю. Ще 
живі були спомини й перекази тієї боротьби. Але вже не 
було в народі сили до загального протесту, не було вже 
козаччини, яка б послужила ядром для збройної сили. 
З лівого берега, де щораз більше запановували московські 
порядки, не можна було сподіватись допомоги. Запорожжя 
було далеко, а коли в 1734 році вернулось на старі місця, 
то вже було також зв’язане московською опікою.

_ _ Та народний протест знайшов собі вихіді айламаччина. у формі так званих гайдамацьких рухів. Гай
дамаки — це люди, що не могли миритися з кріпацькою не
волею, кидали свої оселі, тікали в ліси або на степове по- 
граниччя з Запорожжям, складали цілі ватаги й потім вели 
партизанську боротьбу з польською адміністрацією в краю, 
нападали на панські економії, на містечка, а часом і на 
більші міста, грабуючи й убиваючи представників польської 
адміністрації: поміщиків, арендарів, жидів, купців, — вза
галі всіх, кого уважали за представників польського дер
жавно-громадського ладу. Польська адміністрація часами 
організовувала цілі походи проти гайдамаків, стараючись 
знищити й зруйнувати їхні схованки в лісах; гайдамацькі 
ватаги часто знаходили собі притулок і захист на запорозькій 
території, не зважаючи на те, що запорозька влада офіціяль- 
но мусіла ловити й карати гайдамаків. Часом гайдамаки хо
вались за Дністром, на молдавській території і звідти ро
били свої наїзди на Україну. Простий народ і навіть духо
венство, не тільки в Правобережній Україні, але й у сусідній 
Лівобережній, співчували гайдамакам, вважаючи їх за бор
ців за народну волю. Бувало не раз, як побачимо нижче, 
що гайдамацькі рухи виливались у цілі народні повстання, 
які втихомирити власними силами Польща не мала змоги 
і зверталась за допомогою до російського уряду. До причин 
с о ц і а л ь н о г о  характеру польсько-української ворожнечі на 
Правобережжі домішувалась, як було й колись, ще справа 
релігійна. Поляки насаджували примусово унію й чинили 
всякі утиски над православ’ям. Тим то народна ненависть 
зверталась проти католицького духовенства, особливо проти
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єзуїтів та інших католицьких ченців, що позасновували свої 
манаєтирі й шкільні установи на Правобережній Україні.

Перше велике народне повстання, яке поча- 
Народні лось із гайдамацького руху, піднялось в Укра

їні в 1734 році, коли в Польщі зчинився за
колот з приводу вибору нового короля по смерті Августа 
Саксонського. Польська шляхта поділилась на дві партії: 
одна стояла за вибір сина покійного короля, саксонського 
курфюрста Августа III, друга хотіла бачити на престолі 
Станіслава Лещинського, колишнього спільника шведського 
короля Карла ХІІ-го. Росія піддержувала Августа ІІІ-го 
й вислала на Правобережжя російські й українські полки 
піддержувати „саксонську“ партію. В народі пішла чутка, 
що москалі й гетьманці прийшли визволяти народ від панів. 
В різних місцях прокинулись гайдамацькі рухи, а на Брац- 
лавщині полковник козацької міліції князя Любомірського 
Верлан підняв ціле повстання. Він захопив, з одного боку, 
фортецю Жванець на Дністрі, а з другого — Броди на га
лицько-волинськім пограниччі; його відділи розійшлись по 
всьому Поділлі, перейшли на Волинь і Галичину, але цей 
рух спинили москалі. Вони вже здобули в 1734 році ф ор
тецю Данціґ, де засів' Станіслав Лещинський, вигнали його 
з Польщі, посадили на престіл Августа ІІІ-го і тепер пішли 
втихомирювати народне повстання проти поляків в Україні. 
Військо Верлана розпорошено і його недобитки розбіглися 
по різних сторонах, — на запорозькі степи, у Волощину, 
а потім, як гайдамацькі ватаги, приходили знову громити 
панські маєтки.

1735 і 1736 року приходили в Україну гайдамацькі ва
таги Гриви, Харка, Гната Голого. За цих часів великого 
розголосу здобула собі справа гайдамацького ватажка Сави 
Чалого, що бився разом із Верланом, але потім покинув 
своїх і пішов на панську службу. Ставши полковником ко
зацької міліції на службі в панів, Сава Чалий громив гай
дамацькі ватаги і зруйнував навіть запорозький „гард“ — 
степове укріплення, де знаходили собі захист гайдамаки. 
За це Гнат Голий покарав його смертю, як зрадника, на
павши на його хутір зимою 1741 року. Подія ця справила 
велике враження на народні маси й знайшла широкий 
відгук в народній поезії. 

к ... § 95. Гайдамацькі заворушення в 1768 році
олівщина. знову вилились у велике повстання, яке своїм 

розмахом і озлобленням народу проти гнобителів нагадало 
часи Хмельниччини. Причиною цього повстання був, так як 
і в XVII столітті, соціяльний та релігійний гніт. Церковні 
єрархії у православних українців на Правобережжі вже не 
було, і вони підлягали в церковних справах переяславському 
єпископові на Гетьманщині. Скрізь, на Поділлі, на Волині
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й навіть на Київщині почала ширитись унія; уніятські ми
трополити осілись у Радомишлі на Київщині й навертали 
населення до унії. Одначе у православних знайшовся тала
новитий та енергійний прово
дир, ігумен Мотронинського ма- 
настиря (в південній Київщині),
Мелхиседек Значко-Яворський.
Він побував у польській тюрмі 
в кайданах, але втік звідти й се
ред густих мотронинських лісів, 
близько Запорожжя, знайшов 
собі захист. Взагалі манастирі 
південної Київщини, заховані 
в глухій лісовій місцевості, слу
жили не тільки осередками бо
ротьби за православ’я, але й за
хистом для проводирів народ
ного руху; тут переховувались 
часом гайдамацькі ватажки і тут 
збирались наради, як боротись 
за волю й віру. Послушником 
Мотронинського манастиря якийсь час був запорожець 
М а к с и м  З а л і з н я к ,  що потім став на чолі повстання. 
Безпосереднім приводом до повстання 1768 року послужив

прихід на Правобережну Україну 
російських військ, які, як і в 1734 
році, з’явились підтримувати при
хильників союзу з Росією; проти 
цього союзу повстала частина 
шляхти, заснувавши того ж року 
в Барі на Поділлі конфедерацію, 
цебто озброєний союз. Знову ро
зійшлись між народом чутки, ніби 
москалі прийшли на те, щоб ви
зволити народ із ляської неволі. 
Говорилося навіть про якусь „Зо
лоту Грамоту“ ніби від цариці Ка
терини, яка наче б то закликала 
народ до повстання проти панів та 
жидів. З цих чуток скористувався 
гурток запорожців, що перехову
вався по манастирях, і підняв по
встання, відоме в історії під на
звою „Коліївщини“.

.. 0 . За ватажка обрали Залізняка. Він вийшов із Максим Залізняк. ». „ кМотронинського манастиря і рушив на пів
денну Київщину, руйнуючи панські оселі, мордуючи поляків 
та жидів. До його купами приставав народ, і скоро по
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встання охопило широкий район. В Умані пристав до 
повстанців сотник місцевої козацької міліції в маетностях 
Потоцьких І в а н  Г о н т а .  Умань узято й справлено там

криваву різанину жидів та поляків. 
Повстання перекинулось на Київське 
Полісся й на Волинь. Переляканий 
польський уряд і пани прохали ро
сіян помогти приборкати повстання. 
Російський генерал Кречетніков зра
дою захопив у полон проводирів ру
ху і потім розігнав гайдамаків. Багато 
їх взяв у полон. Москалі видали по
лонених полякам, а ті люто покарали 
їх в м. Кодні під Житомиром, де сотні 
людей замордовано лютими муками, 
а тисячі пущено каліками на пострах 
українському народові. Особливо тяж
ко мордували Івана Гонту. Гайдама
ків із російських підданих російська 
влада карала сама — катувала й за
силала на Сибір. Так закінчився 

останній великий народний рух за волю на Правобережній 
Україні. Цей рух навів страшну паніку на польське грома
дянство, і воно раз-у-раз сподівалось нових вибухів по
встання. Особливо велика тривога зчинилась на Волині й на 
Поділлі в 1789 році, коли багато українських священиків 
і селян невинно покарано, через підозріння в тому, ніби 
вони підготовляли нове повстання.

§ 96. Тим часом Польща доживала вже свої 
Перший поділ останні роки. Анархія й безладдя досягли 

ольщі. в н|о найВИщого ступеня й зовсім ослабили 
державу. Шляхта не хотіла ніяких реформ; боячись обме
ження своєї „золотої вольности“, вона противилась заве
денню скількинебудь значної постійної армії. Міжнародне 
значення Польщі падало; сусідні держави почали дивитись 
на неї, як на свою майбутню спадщину і через те противи
лись усяким заходам поліпшити її устрій та скріпити дер
жаву, вважаючи, що при своєму безладді Польща швидше 
впаде і стане їхньою здобиччю. По смерті Августа III Саксон
ського (1763) цариця Катерина посадила на польський 
престіл свого прихильника Станіслава Понятовського і по
чала втручатись у внутрішні польські справи; фактичним 
розпорядчиком у польській державі зробився російський 
посол. Коли барські конфедерати повстали проти російської 
опіки і втручання, Росія побила їх і ще більше зміцнила 
свій вплив. Та щоб задоволити двох других сусідів 
Польщі — Австрію й Прусію, які боялися, що Росія забере 
до своїх рук цілу Польщу, цариця Катерина згодилась на

Іван Гонта.
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поділ частини польських провінцій: Австрія взяла собі Га
личину польську (західну) і українську (східну), — Пру- 
сія —  частину надбалтійських провінцій, Росія — східну 
Білорусь (1772 p.).

Цей тяжкий удар примусив польське гро- 
Прилучення мадянство схаменутись. Найбільш освічені

Правобережної з польських патріотів, ті, що були вже 
України до Росії. « . £  г • Jv знайомі з ліберальними ідеями, поширеними
на Заході, особливо у Франції, розуміли, що польську дер
жаву можуть врятувати тільки ґрунтовні зміни, зменшення 
шляхетського панування, заведення ладу й поліпшення 
життя інших станів. Але більшість шляхти й магнатів про
тивились реформам, уважаючи їх за порушення своєї воль
ности; вони навіть не згоджувались дати релігійні права 
православним і протестантам. Це давало Росії та Прусії ще 
й той привід до втручання в польські справи, ніби то вони 
обороняли інтереси своїх одновірців. В 1791 році польським 
поступовцям удалось проголосити нову конституцію в дер
жаві, т. зв. „конституцію 3-го мая“ : скасувалось славне поль
ське „liberum veto“ на сеймі*; справи з цього часу мусіли 
вирішуватись більшістю голосів; королівська влада мала 
стати спадковою, заводилася збільшена регулярна армія, 
впорядковувались фінанси, шкільна справа і т. інш. Але 
партія великих панів-маґнатів була противна цим рефор
мам. Вона склала конфедерацію в Торговиці і покликала на 
поміч Росію; а та тільки й шукала приводу і зараз же ви
слала армію на правий берег Дніпра. Нечисленні польські 
відділи майже без бою очистили всю Правобережну Україну 
й відійшли за Буг. Росія змусила короля й сейм згодитись 
на відступлення їй усієї Київщини, Поділля й більшої ча
стини Волині, а також і решти Білоруси, Прусії відступлено 
при цій нагоді т. зв. Західну Пруську область і Польщу 
зовсім відтято від моря. У Варшаві та й у Вильні поставлено 
російські залоги. Це сталося в 1793 році.

Поляки спробували визволитись з-під опіки 
Повстання Росії й Прусії і підняли в кінці 1794 року

Костюшка й кі- повстання під проводом генерала Костюшка. 
нець Польщі. у-,- -г - * •Він хотів зробити повстання народним і обі

цяв селянам волю. Але його піддержали тільки корінні 
польські селяни з-під Кракова. Після впертої оборони вій
сько Костюшка росіяни й прусаки розгромили, він сам 
попав у полон, а російський генерал Суворов узяв штурмом 
Варшаву. Тепер Польща перестала існувати, як держава. 
Король Станіслав мусів зректись престола, і його вивезено 
до Петербурга. Польські землі поділено остаточно: Ро

* Словом „nie pozwalam “ один член сейму мав право зупинити рі
шення цілого сейму, це право звалось „liberum veto“ (по-латині) і вело 
до того, що майже ніколи сейм не міг винести певної постанови.
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сія взяла собі Литву й решту Волині, Австрія — Малу Поль
щу з Краковом та Люблином, Прусія — Велику Польщу 
з Варшавою (1795 р.).

§ 97. Тепер Правобережна Україна опини- 
Становище укра- лась під Росією. її поділено на три губернії: 

їнського насе- київську, волинську й подільську. Заведено
ЛЄННЯ ПІД ООСІЙ” . . .
ським пануван- російську адміністрацію й установи, але со

ням. ціяльних прав польських панів не порушено,
отже вони зберегли свої маєтки й кріпаків. 

Навіть більше: кріпацька неволя тепер під російським па
нуванням ще погіршилась, бо російська влада твердо охо
роняла панські „права“, і мови не могло вже бути про якісь 
протести, про якусь гайдамаччину, яка лякала панів і стри
мувала їхню самоволю. Через те народ зовсім не радів із 
прилучення до Росії. Одиноке, що робив російський уряд 
ніби в інтересах народу, це те, що став навертати уніятів 
на православ’я. Заведено скрізь православну єрархію, і на
род почав цілими десятками й сотнями тисяч записуватись 
знову в православні. Але цей рух мав чисто формальний 
характер і не приніс ніякого культурного оживлення 
для українських мас, задавлених усім тягарем кріпацтва 
й російської адміністрації, чужої народним інтересам і над
звичайно підкупної.

Трохи інакше випала доля Галичини, яка 
Галичина з 1773 року відійшла під Австрію. Передусім 

й Буковина під вона об’єдналась під австрійським пануван- 
встріею. ням з }ншими західно-українськими зем

лями — Буковиною й Закарпаттям. Буковина, в північній 
і середній частині, здавна заселена православними україн
цями, належала до Молдавії і разом з нею входила в склад 
турецької держави. За неї колись змагалась Польща з тур
ками. Австрія, здобувши Галичину, рішила заокруглити свої 
нові границі і в 1774 році зайняла військом Буковину з її 
головними містами Сучавою, Серетом і Чернівцями. Це була 
багата країна, але населення при лихому молдавсько-турець- 
кому господарюванні було малокультурне, хоч панщина тут 
була легша під молдавськими боярами, ніж під польськими 
панами. Галичина й Буковина були злучені в одну провінцію. 
Австрійський уряд, прилучивши Галичину й добре приди
вившись до її внутрішніх відносин, побачив, що вищі кола 
населення тут дуже спольщені, а простий народ перебуває 
в тяжкій кріпацькій неволі у польських панів. Освічений 
австрійський цісар йосиф II провів кілька ліберальних ре
форм на користь селянства і взагалі українського населення 
краю. Обмежено владу поміщиків особливими наказами ці
саря (т. зв. „патентами“ ) та установлено певне число пан- 
щизняних днів і взагалі обов’язків кріпака щодо поміщика. 
Крім того вжито заходів з метою піднесення освіти україн-
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ської людности. Ці заходи торкнулись однаково як Галиць
кої, так і Закарпатської України. З самого початку поліп
шено становище уніятського духовенства, цієї одинокої 
тоді інтелігентної української верстви в тих краях.

Унія, проти якої так завзято боролись українці в Гали
чині й на Закарпатті в XVII столітті, помалу прийнялась 
серед народу, до неї звикли, і вона зробилася чисто народ
ною вірою. Служба Божа відправлялась у церкві церковно
слов’янською мовою з українською вимовою, проповіді го
ворились просто по-українському; уніятська церква твердо 
зберігала всі давні звичаї церковні, яких населення дуже 
трималося й любило. Уніятське духовенство, особливо ченці 
Василіяни (напр, в Почаєві), друкувало книжки й дбало за 
сяку-таку народну освіту; воно міцно держалося свого 
„східного“ обряду і не піддавалося латинізації так, що 
унія чи „греко-католицька віра“, як її офіціяльно називали, 
зробилась найбільшою обороною української народности 
й культури проти польсько-латинських заходів. Коли це 
виявилось, то польське громадянство почало ставитись до 
уніятів дуже неприхильно; уніяти почали зазнавати утисків 
так, як колись православні, а духовенство уніятське, осо
бливо нижче, перебувало у великому принижені й у мате- 
ріяльних злиднях. Австрійський уряд насамперед поліпшив 
матеріяльне становище уніятського духовенства; визволив 
Мукачівську уніятську єпархію від залежности від римо-ка- 
толицького єпископа і заснував у Мукачеві ліцей для науки 
й виховання духовенства. Мукачів зробився на якийсь час 
осередком культурного українського життя і для Закар
паття, й для Галичини. Ще раніше, зараз же після прилу
чення Галичини, уряд заснував у Відні спеціяльну духовну 
семінарію для українців, т. зв. „ВагЬагеит“ (при церкві 
св. Варвари), а в 1784 році заснував спеціяльно для україн
ської молоді університет у Львові, де частина науки мала 
викладатись українською мовою (розуміється, не народ
ною, а тодішньою книжною мовою). Це все дуже під
няло дух українського народу в Галичині і підготовило 
грунт для пізнішого національного відродження.

На Буковині здавна існувало багато православних мана- 
стирів, щедро обдарованих молдавськими господарями 
й боярами. Ці манастирі володіли трохи не четвертиною 
всіх лісів та орних нив на Буковині. Цісар Йосиф, що взагалі 
не дуже прихильно ставився до переваги духовенства в гро
мадському житті, звелів закрити більшу частину цих мана- 
стирів, поконфіскувати їхні маєтки й утворити з них „релі
гійний фонд“, який мав іти на шкільні та добродійні цілі. 
Але австрійський уряд не дуже розрізняв українське й ру
мунське населення краю, а через те не робив якихсь окре
мих заходів, щоб піднести тут українську національність.
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Київська Академія.

ЧАСТИНА ДВАНАДЦЯТА

Культурне життя в Україні на початку і в першій 
половині XVIII ст.

Культура й осві- § 98. На початку XVIII століття культурне 
та у Гетьман- життя Гетьманщини досягло найвищого роз- 

щи ' квіту. Гетьман Мазепа був щедрим меценатом 
української освіти й культури. З його упадком та з розгро
мом українського автономізму починає слабшати розмах 
українського культурно-національ
ного руху, і в Україні все дужча
ють російські впливи. Осередком 
української культури був Київ 
з його Могилянською Академією, 
що постачала професорів, учителів 
і просто культурних діячів не тіль
ки для України, але й для Москов
щини і навіть для далекої Сербії, 
звідки приїздили молоді люди до 
Києва на науку. За часів Петра 1-го 
трохи не всі єпископи в Москов
щині були українці родом і вихо
ванці Київської Академії, як напри
клад, Степан Яворський, Дмитро 
Туптало, Теофан Прокопович та 
інші. Академія була школою до
ступною для всіх станів, починаючи від гетьманича і кін
чаючи сином простого козака або посполитого. Число її 
студентів досягало 1.200. Академія, служивши загальній 
освіті, зберігала одначе свій старий богословський характер,

Архієпископ  
Теофан Прокопович.



вона дуже мало йшла назустріч новим вимогам науки і не 
давала реального знання. В її методах навчання було багато 
схоластичного, перестарілого, що стало особливо поміча
тись в половині XVIII століття, коли в Москві заходились 
засновувати університет на загальній основі. Пізніше геть
ман Розумовський мріяв про заснування університету в Ба- 
турині, але гетьманство скасовано і йому не довелось здій
снити свого пляну. Крім Київської Академії існували ще 
колегії в Чернігові, Переяславі, а пізніше й у Харкові на 
Слобідській Україні. Вся Гетьманщина була вкрита сіткою 
народних шкіл. Майже в кожному селі існувала школа, яку 
утримували самі селяни, запрошуючи вчителів. Там, де не 
було школи, по глухих розкиданих хуторах, вчили дітей 
перехожі вчителі, т. зв. „мандровані дяки“. Це поширення 
освіти серед народу, яке раз-у-раз із подивом занотовують 
в своїх записках чужоземні мандрівники і зазначають офі- 
ціяльні тогочасні документи, починає падати в кінці сто
ліття разом із упадком автономного життя та з закріпачен
ням народних мас. Освіта була поширена й на далекому За
порожжі, де існувала на Січі школа, в якій вчилися сотні 
хлопців — сиріт або родичів січовиків. Крім звичайної того
часної науки в цій школі вчили хлопців й „військової екзер- 
циції“ , — спеціяльно військової науки. Наприкінці Гетьман
ської доби такі військові школи почали заводитись і в де
яких полках на Гетьманщині.

Вж 'Є з кінця XVII в. багато молодих людей з України, не 
задовольняючись домашньою наукою, їздило вчитись за
кордон у західно-европейських, переважно німецьких уні
верситетах. Цю європейську науку старалися здобути не 
тільки діти старшини, але й сини бідних дяків або козаків. 
Взагалі культурні взаємини української інтелігенції з Захо
дом були дуже сильні, й європейські звичаї, погляди й по
няття зовсім не доводилось у нас прищеплювати насильно, 
згори, як це було за царя Петра у Московщині: духовні 
взаємини з Заходом були для українців річчю натуральною, 
історичною традицією всього їх попереднього життя.

Київська Академія була осередком і. літературного життя. 
Звідси виходили зразки літературних творів, тут працювала 
й більшість авторів. Українське письменство в XVII столітті 
під впливом релігійної боротьби з латинством набрало 
в значній мірі духовного характеру: такий самий характер 
зберігало воно й у першій половині XVIII віку, хоча б уже 
тому, що більша частина самих письменників були люди 
з духовного стану, перейняті духовними інтересами й по
няттями. Більша частина книжок, що друкувалися в то
дішніх українських друкарнях у Києві, Чернігові й Новго- 
роді-Сіверському, була духовного характеру або змісту. Мо
вою, яка вживалась у письменстві, була штучна книжна
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Початок москов
ських утисків 
української 
культури.

мова, що іі основою служила церковно-слов янська мова 
з відтінком народної української мови, з домішкою слів 
чужих, латинських та польських. Ця мова у декого з пись
менників наближалась зовсім до народної (наприклад 
у проповідях Д м и т р а  Т у п т а л а  або в інтермедіях), але 
загальний її характер залишався штучний і сухий.

Ще в XVII столітті московська влада, особ
ливо церковна, неприязно ставилась до книж
ної української мови, а в 1720 році вийшов 
указ, щоб в Україні не друкувалися ніякі 
книги, крім церковних, та й у тих мова мала 

бути виправлена так, щоб не було ніякої різниці з москов
ськими виданнями. Згодом ці заборони ще кілька разів були 
повторені. Але й без того через усе більше зближення укра
їнського політичного й громадського життя з російським,

сама письменська мова українська 
зближалась до російської, і разом 
із тим відходила від народної, ста
вала їй усе більше чужа. Та й самий 
зміст цього письменства, віддаляю
чись від народного життя, від того, 
що давало йому живе коріння, ро
бився все мертвішим й схоластичні- 
шим, поки не завмер зовсім при кінці 
століття, уступивши своє місце офі- 
ціяльній російській мові й росій
ському письменству. Чимало освіче
них українців почало брати участь 
у російській літературі й журналісти
ці, зриваючи з життям рідного краю 
та його інтересами. Народна твор

чість, не знаходячи собі більше ніякого притулку в офі- 
ціяльному письменстві, виявилась у різних поезіях, сатирах, 
сценках, які ходили по руках і залюбки читалися серед 
різних кіл громадянства, привабляючи своєю мовою і жи
вим змістом. Вони підготовили ґрунт для відродження 
української літератури.

З українських письменників першої половини 
XVIII століття визначилися: Т е о ф а н  П р о 

к о п  о в и ч, автор історичних драм; М и т р о ф а н  Д о в г а -  
л е в с ь к и й  і Ю р і й  К о н и с ь к и й ,  що писали інтер
медії — комічні сцени з народного життя. Крім них було 
ще чимало авторів драматичних творів і різних віршів, але 
майже все це залишалось у рукописах і не все навіть збе
реглося до нашого часу. Певного розвитку досягла історіо
графія в формі т. зв. козацьких літописів; з них найбільш 
відомі Літопис Г р и г о р і я  Г р а б ’ я н к и ,  полковника га- 
дяцького (що його вбито на війні в 1737 році), і Лі

Юрій Кониський.

Література.
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топис С а м і й л а  В е л и ч к а ,  канцеляриста Війська Запо
різького, писаний у першій чверті XVIII в. Дуже цікавою 
пам’яткою тогочасного життя є записки: „Діаріуш“ (1722— 
1753) М и к о л и  Х а н е н к а ,  генерального хорунжого, 
і „Дневні Записки“ (1717—1770) Я к о в а  М а р к о в и ч а ,  
генерального підскарбія.

Значного розвитку досягло на початку XVIII
/У ІИ Г Т РІІТ Н О століття українське мистецтво, особливо ар

хітектура, що виробила особливий стиль (т. зв. українське 
барокко). Пам’ятками цього стилю е цілий ряд величних 
церков і кам’яниць у Києві, Чернігові, Переяславі та по 
інших містах Гетьманщини. В цьому ж стилі відновлено 
й головні українські святині в Києві, собор св. Софії, Ми
хайлівський манастир та інші стародавні церкви. Багато 
церков і громадських будинків збудував своїм коштом 
гетьман Мазепа. Поруч з архітек
турою дуже розвинулось маляр
ство й гравюра. З українських гра
верів початку XVIII ст. заслужену 
славу здобули Л. Т а р а с е в и ч ,
І в. М и ґ у р а  і Гр.  Щ и р с ь к и й ,  
а вже в половині століття всла
вились великі мистці українці Д.
Л е в и ц ь к и й  і В. Б о р о в и к о в -  
с ь к и й. На полі музичної творчо- 
сти широку славу здобули М. Бе- 
резовський, Дм. Бортнянський та 
Арт. Ведель.

Слобідська Україна жила спіль
ним духовим життям із Гетьманщи- 
ною. Осередком освіти був хар
ківський університет. У Харківщи
ні ж головним чином перебував 
славний український філософ Г р и г о р і й  С к о в о р о д а ,  
(1722— 1794), вихованець київської Академії. Його етично- 
філософські ідеї мали великий культурний вплив на сучасне 
йому громадянство і залишили глибокий слід у пам’яті народу.

§ 99. Культурне життя Правобережної Укра- 
Занепад куль- їни у XVIII столітті занепало. Народ, висна- 

турно-націонаїгь- жений в політичній і соціяльній боротьбі,
НОГО життя ня■Чяуігтій уипяїні втратив до останку свої культурні кляси.

Всяка освіта впала, не стало своїх шкіл, та й 
нікому було вже вчитися. Натомість широко розвинулось 
шкільництво польське, зосереджене виключно в руках ла
тинського духовенства. Але ці школи, ведені у фанатично- 
католицькому дусі, були призначені тільки для дітей шляхти, 
яка вже майже поголовно була спольщена. Одиноким ду
ховим зв’язком із українцями Лівобережжя була православна

Грицько Сковорода.
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віра. Православні підлягали в церковних справах київському 
митрополитові, що управляв церквою на Правобережжі че
рез переяславського єпископа. Ряд православних манастирів 
на південній Київщині, які збереглися серед загального по
грому, служили вогнищами не тільки релігійного життя, 
але й національного руху (див. § 95). На Поділлі й на Во
лині запанувала унія, на Київщині ж вона приймалась дуже 
туго і через сусідство з козаччиною, і через постійний 
зв’язок та поміч православ’ю з лівого берега.

Так само занепало культурне життя і в Західній Україні, 
де з початком століття перейшло на унію і скоро зовсім 
заглухло колишнє вогнище української культури — Львів
ське Братство. В Галичині неподільно запанувала польська 
культура. Українське письменство зберігалось лише у формі 
церковних видань. Осередком видавничого руху стала По- 
чаївська Лавра, положена на самім кордоні з Галичиною на 
Волині. Тут згодом почали виходити видання, пристосовані 
для народного вжитку, збірники побожних пісень („Бого- 
гласники“), проповідей тощо, складені доволі чистою на
родною мовою. Іноді ця мова пробивається і в різних 
рукописних творах, що так само, як і на Лівобережжі, хо
дили по руках, але все вужчало коло людей, які пам’ятали 
свою національну приналежність і шанували народну мову. 
Відродження почалось у Галичині тільки після того, як її 
прилучено до Австрії.
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Печерська Лавра.

ЧАСТИНА ТРИНАДЦЯТА

Д оба національного відродження українського 
народу.

Живучість націо- § 100. Кінець XVIII століття в Наддніпрян-
нальної традиції ськ;й Україні позначився великим занепадом 
на Лівобережній ■ г  п  п .

Україні. національного життя. Проте становище Лі
вобережної України було все таки краще 

від інших частин української землі: не вважаючи на скасу
вання автономного ладу й козаччини, тут іще жива була 
пам’ять про колишню волю козацьку, і навіть серед зросій- 
щеного панства, синів і внуків козацької старшини не завми
рало зовсім1 почуття своєї національної відрубности від 
росіян, а іноді прокидався й гарячий український патріо
тизм. Народ не був іще тут виснажений кріпацькою неволею 
й поруч селянської маси збереглась окрема верства „мало
російських козаків“, вільна від кріпацтва; в громадському 
житті колишньої Гетьманщини все ж таки збереглось дещо 
з давнього ладу, не зважаючи на те, що заведено загально- 
російські порядки; все це вело до того, що національне від
родження, яке на переломі XVIII і XIX віків почалось майже 
в усіх поневолених або насильно позбавлених самостійного 
державного життя слов’янських народів, у нас в Україні 
виявилось якраз спочатку на Лівобережжі.

Ще тоді, як російський уряд скасовував Гетьманщину, 
серед козацької старшини виявився певний рух проти цього; 
вона боялась, що стратить разом з автономією й своє при
вілейоване становище в краю. Цей рух виявився найбільше 
під час виборів до Катерининської Комісії 1767 року 
(див. § 90). Та російський уряд забезпечив за козацькою
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старшиною права російського дворянства, серед яких най
головніше було право володіти заселеною землею, і цим 
заспокоїв старшину, яка тепер почала себе називати „бла
городним шляхетством“ або „благородним дворянством“. 
Але серед цієї самої старшини були й такі, що жалкували 
за автономією Гетьманщини не тільки з жалю за політич
ним значенням своєї старшинської верстви, але й із щирого 
українського патріотизму, з любови до свого рідного краю. 
Серед освіченішої частини старшини не згасав живий 
інтерес до української історії, в якій вона черпала згадки 
про славне минуле рідного краю.

В другій половині XVIII віку разом із упад- 
Інтерес до істо- ком українського політичного життя на Лі- 
гоЧрідГногТкраю вобережжі ми бачимо серед тогочасної 

серед україн- української інтелігенції зріст інтересу до 
ської інтеліґен- минулого рідного краю. З ’являється цілий 
ЦІІ ХДЛІИ01 •П0Л0В' ряд нових історичних компіляцій з літописів, 

в,ку’ хронік, записок (Г. Л у к о м с ь к и й ) ;  деякі 
українці, що почали працювати в російській літературі 
й журналістиці, друкують матеріяли до історії рідного краю

в московських виданнях (В. Р у- 
бан,  Ф. Т у м а н с ь к и й ,  Я- 
М а р к о  в и ч ),  інші збирають 
матеріяли до опису й історії 
українського козацтва або Геть
манщини з доручення самого 
російського уряду, що хотів ма
ти відомості про ново-прилучені 
краї (А. Р і ґ е л ь м а н, А. Ш а- 
ф о н с ь к и й ) ;  інші знову зби
рають цілі бібліотеки й архіви, 
щоб рятувати рідну старовину 
від загину й забуття (А. Чепа). 
Серед цих учених українолюбів 
особливо помітний був своїм 
патріотизмом Г р и г о р і й  П о 
ле  т-ик а (1725— 1784). Син бун
чукового товариша з Роменщи- 

ни, вихованець Київської Академії, він був депутатом Кате- 
рининської Комісії 1767 р., та обороняв у ній автономію 
Гетьманщини, покликуючгісь на історичні права України, на 
договори Б. Хмельницького й інших гетьманів. Йому ж 
належить з великим запалом і таланом написана „Історія 
Русів“ (тобто історія України) в дусі українського автоно- 
мізму; писана анонімно і, може бути, оброблена вже сином 
Григорія Василем Полетикою „Історія Русів“ стала відомою 
в колах української інтелігенції тільки в 20-х рр. XIX сто
ліття і здобула собі велику славу. Не менш завзятим обо

Григорій Полетика.
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ронцем українського автономізму був В а с и л ь  К а п н і с т  
(1757— 1823), що написав скорбну „Оду на рабство“ з при
воду заведення кріпацтва в Гетьман
щині. В порозумінні з гуртком україн
ських патріотів цей Капніст їздив у 1791 
році в Прусію і звернувся таємно до 
пруського міністра із скаргами на „ти
ранію російського уряду“ і з запитан
ням, чи можуть українці сподіватись 
допомоги Прусії, коли б вони повстали, 
щоб „скинути російське ярмо“. З цієї 
справи не вийшло нічого, бо Прусія не 
мала тоді ні інтересу, ні приводу до 
війни з Росією, але вона дуже цікава 
для нас, бо показує, що українські 
патріоти кінця XVIII віку не думали 
обмежуватися самою ТІЛЬКИ літератур- Василь Капніст. 
ною обороною своїх історичних прав.

§ 101. В другій половині XVIII віку в За- 
Джерела націо- хідній Европі серед освіченого громадянства, 
нального відро- ПОчало виявлятись зацікавлення до народно-

п ж ен н я  ЄВООПЄЙ- 1
ських народів сти> д0 народної мови, поезії, до історичного 

у XVIII ст. минулого свого рідного краю. До того часу 
скрізь в Европі панував державно-династич

ний принцип, який зовсім не рахувався з народністю, а ди
вився на державу, як на територію, що на підставі того або 
іншого історичного права належить якійсь династії, якомусь 
панівному домові, який знов же таки своє панування засно
вував на „божому“ праві. Через те при всяких договорах 
території ділились між державами, мінялись, або віддава
лись як посаг за королівнами і князівнами, зовсім не ра
хуючись ні з національністю, ні з волею населення. Англій
ські, а потім і французькі вчені й філософи почали пропо
відувати ідеї „суверенности“, тобто вищого права народу, 
а потім і „природженого“ права кожної людини на волю. 
Ці ідеї лягли в основу всієї т. зв. визвольної філософії
XVIII віку, яка помалу переробила державно-правні поняття 
європейського громадянства й повела до великих політич
них перемін, починаючи з Французької революції 1789 року. 
Разом із тим почала прокидатись цікавість до життя народ
них мас, до їх мови, вірувань, поезії, до всього того, що 
звичайно лежало до того часу поза межами інтересів осві
ченого громадянства, літератури й мистецтва. Т. зв. псевдо- 
клясичний напрям у письменстві, з його аристократичними 
уподобаннями, із суворо встановленими формами й штуч
ними шабльонами, почав уступати місце т. зв. сентименталь
ному напрямкові, який на першому пляні ставив щире по
чуття й змалювання життя людей звичайних, міщан і селян;
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цей напрям у другій половині XVIII століття почав перехо
дити у т. зв. романтизм, що відзначався особливим зацікав
ленням народною поезіею й середньо-віковим життям, яке 
уявлялось, як панування високих лицарських ідеалів, ж и
вого безпосереднього почуття й справжньої народної пое
зії. Цей напрям особливо розвинувся в німців, які в голосних 
подіях середньовіччя бачили велику протилежність своєму 
тогочасному політичному занепадові, а епічні твори народ
ної поезії з часів лицарства вважали за безмірно кращі 
зразки дійсної поезії, ніж холодні, надумані, штучні твори 
французького клясицизму, що до того часу вважався за 
зразок усіх тогочасних європейських літератур. Учені по
чали записувати народні пісні, вірування, легенди, а поети

наслідувати в своїх творах форму 
й мотиви народної поезії. Це за 
цікавлення народною поезією ма
ло велике значення для народів 
поневолених, недержавних, навіть 
таких, що давно втратили свою 
державну самостійність. Воно дало 
почин спочатку до літературного, 
а потім і до національного відро
дження слов’янських народів, спо
чатку чехів, потім сербів, а за 
ними й українців. Це відродження 
з одного боку сперлося у нас на 
давню державно-національну тра
дицію Української козацької дер
жави — Гетьманщини, а з друго- 
гого — на нові народолюбні ідеї, 
принесені з Заходу. Воно прийня
ло народолюбний напрям, бо ма

ло на увазі насамперед інтереси простого народу, при
гнобленого й поневоленого, не тільки з національного, але 
й із соціяльного погляду.

§ 102. Перший, хто свідомо почав писати 
Початки нової і друкувати свої твори народною україн- 

української літе- ською мовою, був полтавець І в а н  К о т л я-
Р нальногоНв1д-°* р е в с ь к и й  (1769— 1838), що видав 1798 р., 

родження. свою славну „Енеїду“. В 1819 р. виставлено 
вперше на сцені його п’єсу „Наталка-Пол- 

тавка“. Котляревський стояв на висоті тогочасних лібераль
них і народолюбних ідей і в своїх творах не тільки дав 
талановиті й блискучі картини народного життя, але й зма
лював їх з глибокою, сердечною любов’ю до народу, з щи
рим українським патріотизмом. Ще перед Котляревським 
помічається серед української інтелігенції зацікавлення на
родним життям, народними звичаями, обрядами та піснями.

Іван Котляревський.
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Уже в 1777 році Г р и г о р і й  К а л и н о в с ь к и й  надрукував 
опис українських весільних обрядів. З початком XIX століття 
появляється цілий ряд збірників українських народних дум,

Вид Харкова.

пісень, приказок, прислів’їв ( Ц е р т е л е в а ,  М а к с и м о 
в и ч а ,  Л у к а ш е в и ч а ) ,  а р. 1818 виходить перша гра
матика української мови П а в л о в с ь к о г о .  В 1822 році 
появилася перша наукова історія 
України Д. Бантиша-Каменського.
Осередком молодого українського 
літературного руху стає Харків, де 
1805 р. заходами місцевого дво
рянства постав університет. Серед 
професорів і студентів цього уні
верситету визначилось чимало лю
дей, що вже в першій чверті XIX в. 
і пізніше відіграли значну ролю 
в українському літературно-націо- 
нальному житті. Були це П е т р о  
Г у л а к - А р т е м о в с ь к и й ,  тала
новитий поет-сатирик; батько укра
їнської прози Г р и г о р і й  Кв і т -  
к а; етнографи А м в р о с і й М е- 
т л и н с ь к и й  т а  І з м а ї л  С р е з -  
н е в с ь к и й  ; славний пізніше істо- 
р и к  М и к о л а  К о с т о м а р і в .  Тут підготовлялось серйо
зне вивчення української історії й мови, тут укріплялась 
думка й ширилась між громадянством про національну 
самобутність українського народу.

Михайло Максимович.
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Лівобережна § 103. В політичному житті Лівобережної
Україна в пер- України виникли надії на привернення дав

шій половині г  г г
XIX в нього автономного ладу по смерті цариці

Катерини (1796), коли її наступник Павло 
повернув генеральний суд, поділ на повіти та інше, що було 
заведено ще за Розумовського. Ходила чутка, що мають

Петро Гулак-Арте- Григорій Квітка-Основ’янем-
мовський (1790— 1865). ко (1778— 1843).

повернути й Гетьманство, але 1801 р. царя Павла вбили ро
сійські офіцери, а його син Олександер І скасував усі роз
порядження батька щодо України і заявив, що буде правити

в усьому згідно з політикою своєї 
бабки Катерини II. 1802 р. Лівобереж
ну Україну поділено на дві губернії — 
Чернігівську й Полтавську, які разом 
складали Малоросійську Генерал-гу- 
бернію з осередком у Полтаві. Перші 
генерал-губернатори, князь К у р а -  
к и н і князь Р є п н і н  зуміли при
дбати собі популярність у краю своїм 
гуманним відношенням до народу 
й увагою до його національного жит
тя; князь Рєпнін носився з думкою 
про відновлення українського козац
тва. В 1812 році, коли Росія була в ве
ликій небезпеці під час походу На- 
полеона на Москву, уряд дозволив 
формувати козацькі українські полки, 

і колишня Гетьманщина негайно виставила 15 кінних полків. 
Але уряд поспішив їх здемобілізувати. В 1831 році, під час 
польського повстання, Рєпнін знову зорганізував 8 козаць
ких полків, але в Петербурзі злякались заходів Рєпніна, 
запідозрюючи його в тому, ніби він хоче стати українським

Цар Микола І.
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гетьманом; Рєпніна скинули з посади, а козацькі полки, 
зібрані з доручення самого ж уряду, виселено на Кавказ. 
В 1833 р. скасовано в Україні вживання Литовського Статуту 
й заведено загально-російські закони. Взагалі уряд царя Ми
коли, що почав царювати в 1825 р., старався знищити всі 
сліди колишнього минулого в громадському житті України. 
За його часів вплив російського адміністраційного устрою 
й культурного життя досяг великих успіхів серед українського 
громадянства, але тільки серед його вищих кіл: дворянства 
й чиновництва, бо народні маси жили своїм власним життям 
і між ними та між освіченими зросійщеними клясами залягла 
глибока прірва, повна духова та національна відчуженість.

§ 104. Правобережна Україна під росій- 
Правобережна ською владою опинилася в. особливо тяж-

Україна й поль- К 0 М у  стані. Не тільки кріпацька неволя 
ські заходи коло . . г .неу в польських панів, піддержувана всією по

тугою й авторитетом російського уряду, на
висла над українським народом: поруч із тим ішла й куль
турна польонізація краю, як того не було й за часів Речі 
Посполитої. Російський уряд не тільки залишив за поль
ською шляхтою її соціяльне панування над українським 
селянством, він залишив у її руках і політичне та культурне 
панування в краю. Адміністраційні уряди, не виключаючи 
дуже впливових, займали поляки; за царювання Олексан
дра І шкільна справа на Правобережній Україні була віддана 
під догляд опікуна Виленської шкільної округи гр. Адама 
Чарторийського, а цей мав помічника в особі Тадеуша Чаць- 
кого, польського поміщика з Київщини. Під рукою Чацького 
вся Правобережна Україна вкрилась сіттю польських се
редніх та нижчих шкіл, дуже добре поставлених як з мате- 
ріяльного, так і з педагогічного боку (як на ті часи). Крім 
світських шкіл — гімназій, існували також і школи, якими 
порядкували ченці католицьких монаших орденів; ці школи, 
т. зв. колегії, відзначались особливим польським патріотиз
мом та релігійним фанатизмом. Для вищої науки засновано 
ліцей у Крем’янці на Волині. Ці заходи мали дуже велике 
значення для польонізації краю. Все, що хоч трохи виби
валося вище понад селянську кріпацьку масу, польщилося, 
переймало польську мову, польські звичаї та польську куль
туру. Навіть сім’ї православного українського духовенства 
балакали здебільшого польською мовон?. Правда, серед осві- 
ченішої частини місцевої польської інтелігенції прокидалось 
часом певне зацікавлення народним життям, українським 
минулим, яке приваблювало своїм героїчним характером; 
серед польських письменників родом з України утворився 
навіть літературний напрямок, т. зв. „українська школа“ 
(Ґощинський, Мальчевський, Залєський, Ґроза); вони з сим
патією малювали українську природу, брали сюжети з укра-
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інського минулого, а дехто навіть писав українською мовою 
(ГІадура), але все це польське українофільство мало негли
бокий характер; письменники цього напрямку дивились на 
Україну як на польську спадщину і не уявляли собі її інакше, 
як під польським пануванням. Кріпацька неволя народу їх 
не вражала і проти неї вони не виступали.

В 1830 році в Польщі вибухло повстання. Воно знайшло 
живий відгук серед польської шляхти й духовенства в Укра
їні. Але воно не мало тут ані найменшого успіху, бо україн
ський народ і пальцем не думав поворухнути для відбуду
вання Польщі, від якої крім горя та лиха не бачив нічого. 
Даремні були заходи польських революціонерів підняти наш 
народ проклямаціями в українській мові, обіцюючи йому 
волю та всякі блага під польською державою. Втихоми
ривши польське повстання в 1831 році, російський уряд за 
ходився ослаблювати польський елемент в Україні. Зачинено 
більшість польських шкіл і ліцей у Крем’янці. Натомість 
засновано 1834 р. російський університет у Києві, в якому 
вчились переважно діти польського панства (та й сам Київ 
того часу став напівпольським містом). Трохи згодом у 1839 р., 
скасовано офіціяльно унію в Росії, і недобитків-уніятів на 
Правобережній Україні силоміць навертали на православ’я. 
Зробив уряд і дещо для селян, видавши т. зв. інвентарі, пра
вила, в якому розмірі селяни мають відбувати панщину. Але 
взагалі становище кріпаків на Правобережній Україні було 
дуже тяжке, і самоволя польських панів над українськими 
селянами набирала часом дуже жорстокого характеру.

Ще більш ніж Правобережжя, була віддана 
олмщина. на потаЛу польонізації Холмщина, яка ввесь 

час .залишалась у межах Польщі і по постанові Віденського 
Конгресу 1815 року ввійшла у склад т. зв. Конгресівки, авто
номної Польщі під російським царем. Вона залишилась 
у межах Польщі і після того, як 1831 р. скасовано польську 
автономію. Тут панувало польське право (т. зв. Кодекс На
полеона) і польська культура. Після скасування унії в Росії, 
вона залишилась одначе в Холмщині і довгий час служила 
одинокою обороною української народности, а разом із 
тим і живим зв’язком з галицькими українцями, з якими 
холмщаки найбільше були зв’язані історично й географічно.

§ 105. Українське відродження в Наддні-
Оживлення прянській Україні зробило особливо помітні українського • г ГІ

літературного успіхи з початком 40-х років. Появився цілии
руху в 40-х ро- ряд талановитих українських письменників

«ах. з різних частин краю: Є в г е н  Г р е б і н к а ,
ївськ^°БМатсДІ* М и к о л а  К о с т о м а р і в  (згаданий уже 
вське ратство. нами вихованець Харківського університету),
П а н т е л е й м о н  К у л і ш.  У Харкові, Петербурзі, Москві 
почали виходити українські літературні збірники, вже по-
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мались заходи біля видання українського журналу; росій
ські часописи охоче містили українські твори, зважаючи на 
своїх передплатників з України. В 1840 році в Петербурзі 
появилась книжка поезій „Кобзар“ 
молодого поета Т а р а с а  Ш е в 
ч е н к а  (1814— 1861), учня Акаде
мії Мистецтва, недавнього ще крі
пака. Він відразу зайняв перше 
місце серед українських письмен
ників того часу й відкрив нову еру 
в історії нашої літератури. Почав
ши з романтичних переспівів моти
вів народної поезії та з історич
них поем про козаччину, Шевченко 
дуже скоро перейшов до змалю
вання народної недолі, до гарячо
го протесту проти кріпаччини та 
взагалі проти всякої неволі і зро
бився національним поетом Укра
їни, одним із найбільших поетів Панько Куліш, 
усього слов’янського світу. Його
твори мали надзвичайний вплив на поширення національної 
свідомосги й народолюбних ідей серед українського гро

мадянства; вони викликали ве
лике оживлення в українській 
літературі.

Новозаснований Київський 
університет, як раніше перед тим 
Харківський, скоро також зро
бився одним із осередків ідей
ного українського життя. В по
ловині 40 років у Києві зібрався 
гурток української інтелігенції, 
до якого належали Костомарів, 
Куліш, Шевченко, Микола Гулак, 
Опанас Маркович, Василь Біло- 
зерський та інші — все це або 
професори, або слухачі універ
ситету. Ці люди не обмежува
лись уже літературою та етно
графією, але ставили собі зав
дання широкої громадської ді- 
яльности, яка мала своєю остан
ньою метою визволення й добро 

народних мас. Вони склали потайне товариство, назване 
„Кирило-Методіївським Братством“, і виробляли плян своєї 
роботи. Знайомі із становищем інших поневолених слов’ян
ських народів — кирило-методіївські братчики мріяли про

201



визволення не тільки свого українського народу, але 
й братніх слов’янських народів; майбутнє цих народів вони 
вбачали в вільній слов’янській федерації з осередком 
у Києві. Це були тільки пляни, мрії, але вони мали надзви
чайно велику вагу в історії українського відродження; по
літична думка потомних поколінь українського громадян
ства розвивалась під безпосереднім впливом ідей Кирило- 
Методіївського Братства. Самі братчики не встигли при
ступити до ніякої практичної праці, бо їх виарештував ро
сійський уряд і дуже суворо покарав, особливо Шевченка 
за його сміливі виступи в поезіях проти царського деспотиз
му. Розгром Кирило-Методіївського Братства, разом із 
забороною українських писань його членів, дуже налякав 
слабку ще тоді українську інтелігенцію й викликав за 
стій не тільки в громадському, але й літературному укра
їнському житті мало не на десять років, аж до кінця ца
рювання Миколи І (1855 р.).

§ 106. Як вище (див. § 97) зазначено, при- 
Початки націо- лучення Галичини й Буковини до Австрії
нального відро- в зв’язКу 3 реформами Марії-Тереси і Йо- 
дження на Укра- . , ,  І  •« •>
їні Австрійській сиФа Н мало добродшнии вплив на стано

вище українського населення, на його куль
турний розвиток. Одначе Галичина, відірвана тепер від 
живого зв’язку з іншими українськими землями, залишилась

позаду Наддніпрянської України, ко
ли вже там почалось національне від
родження. Одинока українська інте
лігенція в Галичині того часу — ду
ховенство старалося вживати в школі 
і в письменстві штучної книжної мови, 
що була дивною мішаниною слів цер
ковно-слов’янських, польських, росій
ських і українських, свідомо уника
ючи вживання мови народної, бо 
вважало її низькою для літератури. 
Через це школа і письменство га
лицьке тих часів носили дуже мер
твий, схоластичний характер, стояли 
далеко від життєвих потреб народу 
і не могли навіть встояти проти впли
ву польщини; під австрійським пану
ванням польська культура робила 
успіхи в краю, так що й уніятське 

духовенство послугувалося нею в публичному житті та 
в домашньому вжитку. Але ідеї національного відродження 
почали доходити й до Галичини. Вони приходили сюди і від 
слов’ян австрійської держави і з України. Серед освіченіших 
представників галицько-української інтелігенції почало по

Маркіян Шашкевич.
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ставати питання: якої мови додержуватись у культурному 
вжитку, — мертвої книжної, чи живої народної. На цю тему 
в половині 30-х років виникла навіть завзята полеміка з при-

Іван Вагилевич. Яків Головацький.

воду проекту завести для українського письменства польську 
азбуку. Це питання вирішив практично на користь народної 
мови молодий священик 
М а р к і я н  Ш а ш к е в и ч
(1811— 1843), що разом із • 
двома своїми товаришами 
І в а н о м  В а г и л е в и ч е м  
і Я к о в о м  Г с л о в а ц ь 
к и м  видав 1837 р. в Буда
пешті (бо у Львові не д о 
зволила цензура) збірник 
„Русалка Дністровая“ — 
першу книжку в народній 
українській мові в Галичині. 
Шашкевич був гарячий 
український патріот; він був 
знайомий із історією націо
нального відродження чехів 
і з творами української лі
тератури в Наддніпрянщині. 
Він мав великий вплив на 
галицьку молодь, не зважа
ючи на те, що за видання 
„Русалки Дністрової“ йому 
й його товаришам довелось 
зазнати багато пересліду
вань з боку влади: в їх за 
ходах запровадити до літе-

РУСАЛКА
І • - • . •*

ДНІСТРОВАЯ.

$иМ)спі[ф£ £МГб«£і<г<г.

у вудим ь
Письмом Корол. Всеріялящ л  Пекгтіхскогої 

1 8 3 7.

І .........  і

Титульна стор. „Русалки Дністрової“.

203



ратури „мужичу“, „хлопську“ мову, за яку вважали тоді 
народно-українську мову - - добачили щось дуже незви
чайне й небезпечне. Праця „Руської Трійці“, як прозвали 
в Галичині (слова руський, русин, Русь у поняттях народу 
в Галичині означали те саме, що на Наддніпрящині україн
ський, українець, Україна) Шашкевича, Вагилевича й Голо- 
вацького, не пішла марно і скоро дала свої наслідки.

§ 107. В 1848 році в Австрії вибухла революція підо 
впливом революції в Парижі. Вона почалася з Відня і перс-

Перше засідання Головної Руської Ради 4. V. 1848 р. у Львові.

кинулась потім до слов’янських країв австрійської держави. 
Тоді, як німці заявили домагання політичної волі, слов’ян
ські народи виставили ще й домагання волі національної. 
Загальний рух прокинувся й серед українців Галичини. Га
лицькі поляки просто почали готуватись до повстання, щоб 
відбудувати історичну Польщу, і намовляли до того й укра
їнців. Але українці не пішли за ними, бо не сподівались собі 
ніякого добра від Польщі. Вони залишились вірні австрій
ській державі, навіть піддержували її в боротьбі з грізними 
повстаннями мадярів, але поставили й свої вимоги: повної 
внутрішньої автономії східної української Галичини, відді
леної від західної — польської. При кінці 1848 р. у Львові 
з’їхалася „Руська Рада“, яка виступила з деклярацією націо
нальної єдности українського народу на всім просторі за
селеної ним землі в Росії й Австро-Угорщині; вона взяла 
в свої руки політичні справи українського народу в Галичині, 
почала видавати свій орган, газету „Зоря Галицька“ і за 
явила урядові про політичні й культурні потреби україн
ського народу. .Одночасно „Собор руських учених“ у Львові 
міркував і виносив постанови про справи мови й правопису.
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Поступки Австрійський уряд, наляканий революцією 
австрійського д  цінячи льояльність українців, пішов назустріч 

УРЯукраїнцямКИМ Деяким їх бажанням. Він насамперед поспі- 
шився скасувати панщину, щоб задовольнити 

українське селянство. Але закон про скасування перевів 
так, що в руках поміщиків залишилась більша частина 
землі і за ними ж залишились деякі права, що подавньому 
ставили українського селянина в залежність від польського 
пана. Щ одо національно-політичних домагань, то уряд по
обіцяв і поділ Галичини, і автономію, 
і заведення української мови в універ
ситеті та по гімназіях. Але все те ли
шилось обіцянкою. В 1849 році австрій
ський уряд приборкав за допомогою 
Росії мадярське повстання, почував себе 
сильніше й не думав уже більше вико
нувати свої обіцянки. Він скасував на
віть проголошену вже від імени цісаря 
конституцію. Для українців уряд зробив 
тільки одне: заснував у львівському уні
верситеті катедру української мови 
й письменства; і цю катедру зайняв Яків 
Головацький. Крім того уряд почав ужи
вати української мови в державних ви
даннях, наприклад, у „Збірнику державних законів“. З 1850 
року в Австрії скрізь запанувала реакція, а разом із нею 
завмерло на якийсь час і українське життя в Галичині.

Так само без великих практичних наслідків,
1848-й рік на за винятком скасування кріпацтва, залишився 

Ьуковині И НА
Угорській Русі. 1848 рік і по інших українських областях

Австро-Угорщини, на Буковині й на Закар
патті. На Буковині прокинулась національна свідомість, 
і українці виступили проти румунських домагань, щоб Бу
ковину відділено від Галичини і прилучено до румунських 
областей Угорщини. 1850 року Буковину таки відділено від 
Галичини, але залишено окремим коронним краєм Австрії. 
На Закарпатті почався був дуже жвавий рух, на чолі якого 
став А д о л ь ф  Д о б р я н с ь к и й .  Але Добрянський і його 
прихильники стояли на тому, що не треба дбати про від
родження власної народної мови, свого письменства і куль
тури. Вони думали, що можна просто взяти російську мову 
й культуру й пересадити їх на свій грунт; через те всі їх 
заходи й навіть певні успіхи, як наприклад, заведення рідної 
мови до урядового вжитку й до шкіл, пішли марно. Коли ж 
мадяри перепочили трохи після погрому 1849 року і вернули 
собі втрачене панування на Угорщині, вони скоро знищили 
всі здобутки закарпатських українців.

Адольф
Добрянський.
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Новопетровський форт (малюнок Т. Ш евченка).

ЧАСТИНА ЧОТИРНАДЦЯТА

Великі реформи в Росії та Австрії й українське 
життя в другій половині XIX ст.

Оживлення гро- § 108. Т. зв. Кримська війна Росії з Англією,
мадсько-націо- Францією, Туреччиною й Сардінією, коли 

нального життя . и 0 ** **

в Україні росій- російське військо було побите та втратило
ській. в Криму фортецю Севастопіль, показала всю 

нездібність і згубність реакційного режиму, 
що панував за царя Миколи І. Сам уряд зрозумів, що без 
реформ не можна обійтися і, коли по смерті Миколи І (1855)

став царем його син Олександер II, ви
хованець ліберального поета В. Жуков
ського (того, що поміг Шевченкові 
викупитись із кріпацької неволі), все 
освічене громадянство Росії заговори
ло про потребу широких реформ, 
а в першій лінії про скасування кріпац
тва. Уряд дав певну полегкість літера
турі й журналістиці, і серед громадян
ства почалось велике пожвавлення. 
Прокинувся тоді й український рух. 
Повернувся з заслання Шевченко, Ко- 
стомарів, Куліш та інші кирило-методі- 
ївські братчики; українське письменство 
дуже оживилось. Осередком національ
ного українського руху став на деякий 

час Петербург, де зібрались головні діячі Кирило-Методіїв- 
ського Братства. Тут засновано видавництво українських 
книжок, а з початком 1861 року почав виходити українськиї
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місячник „Основа“. Всі сили й змагання українців були спря
мовані на те, щоб повалити кріпацтво. Поруч поезій Шев
ченка велику ролю в боротьбі української літератури 
з кріпаччиною відіграли високо
мистецькі оповідання М а р і ї  
М а р к о в и ч к и  (Марка Вов
чка). Українське письменство 
скріпилось цілим рядом талано
витих сил (Р у л а н с ь к и й ,  Ол.
С т о р о ж е н к о ,  Л. Г л і б і в,
О л. К о н и с ь к и й, А. С в и д -  
н и ц ь к и й )  і стало поважною 
громадською силою. За прикла
дом Петербурга позасновувались 
українські громади й по голов
них містах України: в Києві,
Харкові, Полтаві, Чернігові, по
чали вих’одити книжки, часописи 
(„Чернігівський Листок“), засно
вувались народні школи з на- Марко Вовчок, 
укою в українській мові. Що
було особливо знаменне, так це те, що національна свідо
мість і почуття обов’язку перед українським народом про
кинулись на Правобережній Україні навіть серед нащадків 
спольщеної шляхти. Знайшлися сміливі благородні люди,

Степан Руданський. Олекса Стороженко.

які порвали з своїм польським оточенням та його інтере
сами і, визнавши себе українцями, стали в рядах тих, хто 
боровся за кращу долю українського народу. На чолі цих 
людей були В о л о д и м и р  А н т о н о в и ч ,  пізніше славний 
історик, К о с т ь  М и х а л ь ч у к ,  видатний лінгвіст, Б о р и с
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П о з н а н ь с ь к и й ,  Т а д е й  Р и л ь с ь к и й ,  — усі вони бага
то прислужились українському національному відродженню.

Л. Глібів. Ол. Кониський.

Реформи росій- На початку 1861 року російський уряд ска- 
ського уряду сував кріпацтво. Селяни дістали волю й ча- 

ротьбГГукраїн- стину землі за викуп. Реформа далеко не 
ством. задовольнила ні народних мас, ні народолюб

ців з-поміж інтелігенції: селяни дістали мало 
землі, а деякі категорії й зовсім її не дістали, але все таки 
це була величезна полегкість у народнім житті. Слідом за

цим мали йти інші реформи в держав
ному житті: в 1864 році зреформовано 
суд і введено установу присяжних суд
дів, які по совісті мали вирішати вин
ність чи невинність підсудних; заведено 
краєву самоуправу, т. зв. земське само
врядування (тільки на Лівобережній 
Україні), а це не дуже вплинуло на 
розвиток українства. Уряд негайно 
після знесення кріпацтва почав бороть
бу з українським національним рухом. 
Російські патріоти почали доводити 
урядові, що український рух веде до 
сепаратизму, тобто до відокремлення 
України від Росії. Уряд мусів перепи
нити деякі свої заходи щодо признання 

прав за українством, наприклад, видання українського пере
кладу законів про впорядкування побуту селян після зне
сення кріпаччини, видання шкільних українських книжок 
державним коштом і т. ін. Потім зачинено т. зв. недільні 
школи, де діти й дорослі вчилися українською мовою. Д е
яких енергійніших українських діячів на провінції арешто-

А. Свидницький.
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вано й вислано з України на далеку північ. Особливо впли
нуло на російський уряд в справі боротьби з українським 
рухом польське повстання 1863 року.

§ 109. Поляки підняли повстання не лише 
в себе на польській землі, але і в Україні та 
на Білій Руси. Вони мріяли знову про відбу
дування історичної Польщі в межах 1772 року 
і знову, як в 1830 році, повели пропаганду 

між українськими селянами на Правобережжі, щоб вони 
піддержали повстання. Але селяни наші не тільки не під
держали повстанців, але ловили їх і віддавали російській

Польське по
встання на Пра 

вобережній 
Україні.

Ш евченкова могила біля Канева.

владі, а в деяких місцях селяни дуже побили повстанські 
ватаги. Втихомиривши повстання, уряд дуже приборкав 
польський елемент на Правобережній Україні, позакривав 
тут усі польські школи, католицькі манастирі, поконфіскував 
багато польських маєтків. Він заходився натомість коло 
обрусіння краю, штучно насаджуючи тут не тільки росій
ське шкільництво, російську освіту, але й російське по
міщицьке землеволодіння.

Одночасно з придушенням польського по-
репреїійЄпроти встан .ня російський уряд збільшив свої ре- 

українства. пресії і проти українства, боячись, що роз
виток українського руху також приведе 

колись до повстання. Міністер внутрішніх справ Валуев 
заборонив друкувати українські книжки для народу, мо
тивуючи тим, що української мови „не було, нема й бути 
не може“. Українську мову не допущено ні до якого пу
бличного вжитку. Через те не мали в Україні сподіваної 
користи й усі ліберальні російські реформи: через заведення
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чужої московської мови чужим був народові і реформо
ваний суд, і земство, де керування справами віддано в руки 
помосковленому панству. Не принесло користи й заведення 
сільських шкіл, де вчили московською мовою: народ був 
байдужний до чужої, казенної освіти, і по українських селах 
освіта піднялась дуже небагато, тим часом як по містах 
московська школа послужила тільки до винародовлення 
українського міщанства. Взагалі уряд зробив зі школи 
в Україні — від вищої до нижчої — знаряддя помосков- 
лення української молоді. Навіть заведення загальної вій
ськової повинности (1872 р.) сприяло помосковленню, бо 
українців навмисне засилали на службу далеко від рідного 
краю й намагались всіма способами змосковщити їх 
у службі. Догледівшись, що уніятський обряд на Холмщині 
служить певним захистом української народности й духовим 
зв’язком з українською Галичиною, уряд скасував 1875 року 
унію на Холмщині і жорстокими засобами, силоміць, почав 
навертати уніятів на православ’я. Одначе багато холмщаків 
не скорилось і перед репресіями та залишилися при своїм 
обряді; їх названо „упорствующими“ й тяжко переслідувано. 
Українська література, придушена в своїм нормальнім роз
витку в рідному краю, мусіла шукати собі притулку десь 
в іншому місці, і знайшла його в братній Галичині, де на 
початку 60-х років дуже оживився національний рух.

§ 110. Реакція в Австрії почала слабнути 
Галичина — осе- при кінці 50-х років, і українське життя в Га-
редок національ- личині знову почало оживати. В 1860 році 

ного руху. :уряд пообіцяв привернути конституцію, про
голошену ще 1848 року, і це також підбадьорило громадян
ство. На початку 60-х років відгуки українського життя 

в Росії долетіли до Галичини і вплинули 
на розбудження й тут національного 
руху. Особливе враження робили твори 
Шевченка. Під впливом ідей україн
ського письменства в Росії серед га
лицького громадянства почався живий 
національний рух у формі т. зв. „наро- 
довецького“ напряму. Народовці стояли 
на тому, що й галичани й наддніпрянці 
складають один нероздільний народ, із 
спільною історією, мовою й письмен
ством. Вони гаряче обстоювали заве
дення у себе вдома української народ
ної мови до шкіл, до письменства, вза
галі до публичного вжитку. Вони почали 
видавати журнали („Вечерниці“, „Мета“ 

„.іг.оа , „ .>Гиди , „Русалка“), в яких брали участь і пись
менники Східної України (Куліш, Кониський та інші), що

Г-* '•

Цісар 
Франц Иосиф І.

Нипя“ Ппяпття“
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своїми творами зміцнювали вагу й значення українського 
письменства в Галичині. Коли в Росії збільшився цензурний 
гніт українського слова, то багато українських авторів по
чало друкувати свої твори у Львові, і Галичина стала осе
редком українського культурного життя. Але до народовців 
приставали переважно молодші кола галицького громадян
ства. Люди старші більше додержувались іншого напрямку: 
вони не дуже співчували демократичним думкам, які при
ходили з України, не до вподоби було їм і вживання на
родної мови в письменстві; вони воліли додержуватись 
старої книжної мови та намагались наблизити її до москов
ської. Як і Адольф Добрянський (див. § 107), вони гадали, 
що на галицький ґрунт можна цілком пересадити московську 
мову і культуру та за їх допомогою врятувати рідний народ 
від польонізації. Людей цього напрямку 
звали „старорусинами“, а пізніше — за 
їх прихильність до всього московсько
го —• „москвофілами“.

Незгода між народовцями й москво
філами дуже збільшилась і перейшла 
навіть у ворожнечу після 1866 року, 
коли в Австрії наступили великі зміни 
в політичному житті. Того року Австрія 
почала війну з Прусією і дуже скоро 
була зовсім побита під Кенігрецом 
у Моравії. Виявилося, що стара держав
на система, оперта на централізації 
і бюрократичному . правлінні, довела 
Австрію до такого ж погрому, як перед тим Росію у Крим
ській війні. Тоді оповіщено про перебудову Австрії на зовсім 
нових основах, заведено так звану систему дуалізму, тобто 
поділено державу на дві частині: Австрію й Угорщину. 
Кожна дістала свій окремий парлямент і окрему внутрішню 
управу; в межах кожної з цих двох частин окремі „коронні“ 
краї дістали також автономію, при чому проголошено, що 
всі народності дістають рівні права. Але остання заява 
австрійського уряду щодо Галичини лишилась порожнім 
звуком: всю владу і всю силу в Галичині віддано полякам, 
на яких уряд тепер більше покладався після придушення 
польського повстання в Росії, ніж на українців. У Галичині 
поляки завдяки спеціяльно укладеному виборчому законові 
дістали перевагу в сеймі і в центральному парляменті. В їх 
руки віддано в краю всі головні посади, польску мову вве
дено до адміністрації, суду й до школи.

Коли українцям стало ясно, що австрійський уряд віддає 
їх на поталу полякам, більша частина інтелігенції стала на 
бік москвофілів, вважаючи, що тільки тісно злившись із 
Московщиною, мовою і взагалі культурою, можна врятувати

Іван Наумович.
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Західну Україну від польонізації. Один із видатніших то
дішніх галицьких діячів І в а н  Н а у м о в и ч  урочисто про
голосив у Галицькому сеймі, що галицькі українці складають 
вкупі в москвинами один народ і говорять однією спільною

мовою. Одначе молод
ша частина громадян
ства — народовці — рі-

É шyчe стала на тому, що 
тільки широкий куль
турний розвиток на
родних мас на націо
нальній українській ос
нові може створити 
серед народу відпорну 
силу й поможе йому 
завоювати собі всі на
лежні йому політичні 
права та поліпшити йо
го соціяльно-економіч- 
не становище. З того 
часу почалось одверте 
ворогування цих двох 
напрямів, з яких одно
му, національному, су
дилося стати основою 
всього дальшого від
родження й розвитку 
галицько - українського 
народу, а другому ста
ти важким гальмом і пе-

, решкодою на дорозі
Дім Т-ва „Просвіта у Львові. до виборення собі кра

щої долі. Народовців 
підтримували придніпрянські українці, а москвофілам д а
вала велику матеріяльну й моральну допомогу Росія офі- 
ціяльна і півофіціяльна. Літературно-політичним органом 
народовців став журнал „Правда“, а осередком культурно- 
освітнього українського руху в Галичині — товариство 
„Просвіта“, засноване у Львові 1868 року.

§ 111. На початку 70-х років в Наддні- 
Український рух прянській Україні знову був оживився націо- 
у половині 70-х нальний рух. Осередком його став Київ, де 

Р1876 року 3̂ зібрались визначніші українські наукові й лі
тературні сили. Виявились нові літературні 

таланти, що їх твори дуже підвищували рівень української 
літератури ( І в а н  Н е ч у й - Л е в и ц ь к и й ,  М и х а й л о  
С т а р и ц ь к и й ,  П а н а с  М и р н и й ) .  Київський відділ 
Російського Географічного Товариства зробився справжнім
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українським науковим вогнищем, біля якого скупчились ви
датніші наукові сили ( П а в л о  Ж и т е ц ь к и й ,  Х в е д і р  
В о в к ,  К о с т ь  М и х а л ь ч у к ,  В о л о д и м и р  А н т о н о 
в и ч ,  О л е к с а н д е р  Р у с о  в, П а в л о  Ч у б и н с ь к и й ,

Іван Н ечуй-Левицький Михайло Старицький
(1837— 1918). (1840— 1904).

М и х а й л о  Д р а г о м а н і в ) ,  які високо поставили дослід 
української мови, етнографії, письменства, історії. Київська 
„Стара Громада“, що на її чолі стояли Антонович і Драго
манів, керувала всім національним рухом і мала постійні

Марко Кропивницький Микола Лисенко
(1841— 1910). (1842— 1912).

зносини з українцями в Галичині. Тоді ж положено початки 
й українського національного театру (М а р к о  К р о п и в 
н и ц ь к и й )  та опери ( М и к о л а  Л и с е н к о ) .

Цей рух викликав нові репресії з боку російського уряду. 
В травні 1876 року видано царський указ, яким рішуче за-

213



боронялось у Росії друкувати щонебудь по-українському 
або публично вживати українського слова на концертах 
і в театрі. Цим указом малось на меті зупинити всяку куль- 
турну українську працю. І справді, в Росії на якийсь час 
завмерло українське друковане слово. Але українські пись
менники перенесли друкування своїх творів до Галичини. 
Ще на початку 70-х років у Львові заходами і коштами 
придніпрянців засновано „Товариство імени Шевченка“ 
і при нім друкарню для підтримки українського літератур
ного руху. Цілий ряд галицьких журналів виходив не тільки 
при літературній, але й при матеріяльній допомозі із Схід
ної України. Тепер із збільшенням цензурних репресій 
у Росії українське літературне життя переноситься до Га
личини. Львів робиться всеукраїнським культурним осеред
ком. Зараз по 1876 році гурток українських діячів, на чолі 
яких стояв професор Київського університету М и х а й л о  
Д р а г о м а н і в ,  емігрував закордон, до Швайцарії, і тут 
заснував вільну українську пресу, в якій почав одверту по
літичну боротьбу з російським урядом. Видавнича діяльність 
Драгоманова (видавана ним у Женеві „Громада“ ) мала 
велике значення і для Галичини, де під його впливом орга
нізувався гурток студентської молоді, що поставив собі 
метою освідомлення громадянства і широких народних мас 
у дусі нових європейських ідей політичної волі й соціялізму. 
З цього гуртка вийшов І в а н  Ф р а н к о  — найвидатніший 
письменник Західної України й громадський діяч М и 
х а й л о  П а в л и  к. Своєю невпинною роботою вони значно 
відсвіжили доволі відстале в своїх політичних поняттях га
лицьке громадянство, спонукали до живішої праці народов
ців і згодом дали почин до заснування „радикальної“ партії 
в Галичині. З 80-х років починається в Галичині зріст полі
тичного життя, засновується перша велика політична газета 
„Діло“ й галицьке селянство починає втягатися в коло по
літичних інтересів та боротьби за поліпшення своєї долі.

§ 112. В Східній Україні, як і по всій Росії, 
Російська реак- з початком 80-х років збільшилась політична 
ція й обмосков- реакція після вбивства царя Олександра II 
Ї К Я  1 ВСТУПУ на престіл його сина Олександра III.

Більшість ліберальних законів попереднього 
царювання обмежено; дуже зменшено волю друкованого 
слова і завзято переслідувано всякий прояв вільнішої думки 
і прямування до політичної волі: за найменшу причетність 
до політичних або соціялістичних товариств і груп карали 
тюрмою й засланням на Сибір; вкорочено права земства, де 
рішуче дістав перевагу поміщицький елемент; штучно під
тримувано поміщицьке землеволодіння і селян віддано 
в адміністративну опіку дворян заведенням інституту т. зв. 
земських начальників. Особливо збільшилась реакція в на
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ціональному питанні, як на Лівобережній, так і на Право
бережній Україні енергійно насаджувано московську школу 
й освіту, тим часом як українське слово в житті й письмен
стві переслідувано з надзвичайною суворістю, навіть право
славну церкву притягнено на службу русифікації: архіереями 
в Україні настановлювано виключно москвинів, які старались 
і на сільські парафії стягати своїх земляків та вигонили 
з церковного життя всякі сліди місцевих обрядів і звичаїв. 
Українську мову енергійно вигонили з ужитку і забороню- 
вали навіть Євангелію в українській мові. Великі українські 
манастирі, що колись відіграли велику культурну ролю, 
тепер у московських руках стали осередками русифікації. 
Разом із тим робилися різні заходи, щоб якнайтісніше зв’я-

Перша українська театральна група 
Марка Кропивницького.

зати Україну з Москвою з погляду економічного й визискати 
її природні багатства на користь Московщини; при будові 
залізниць, фабрик, заводів усе робилося з таким розрахун
ком, щоб Україна більшу частину своїх продуктів віддавала 
на користь „центра“. На поліпшення економічного стану 
української людности відпускалося дуже незначну частину 
тих прибутків, які уряд стягав з України в формі всяких 
посередніх і безпосередніх податків. На Правобережній 
Україні навмисне не заведено навіть такої земської управи, 
яка була на лівому березі і штучно насаджувано тут росій
ське поміщицьке землеволодіння. Внаслідок цієї урядової 
роботи українські селяни, не маючи змоги придбати собі 
потрібного обсягу землі для хліборобства, мусіли тисячами 
йти на еміграцію до далекого Сибіру, тоді як в Україні ви
ростали великі лятифундії в руках московських, польських
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та інших панів. Експлуатація великих підземних багатств 
України, яка почалась із розвитком у Росії залізниць і ф а
бричного промислу, опинилась уся в руках чужоземного 
капіталу.

При таких умовах українське національне життя в Росії 
могло виявитись тільки в спробах видавання українських 
книжок та брошур, що іноді удавалось після довгих заходів

Опамас Саксаганськпй 
(1858— 1940).

Іван Тобілевич 
(1845— 1907).

і клопотів перед цензурою, в організації українського театру, 
який досяг тоді блискучого розвитку (М. К р о п и в н и ц ь -  
к и й, М. З а н ь к о в е ц ь к а, М. С а д о в с ь к и й ,  О. С а к 
са  г а н с ь к и й, М. С т а р и ц ь к и й ,  І в а н  Т о б і л е в и ч ) ,  
але якому дозволено давати вистави тільки поза межами 

київського генерал-губернаторства, у ве
денні наукових дослідів над українознав- 
ством (московською мовою); осередком 
цієї наукової роботи зробився місячник 
„Кіевская Старина“, що почав виходити 
з 1882 року. Але політичне українське 
життя мусіло ховатись у таємні товари- 
ства-„громади“, які існували майже по 
всіх значніших містах України і стара
лися не дати заснути хоча б культурно
му українському життю. Ці громади під
тримували взаємини з українськими 
емігрантами (Драгомановим) і галиць
кими земляками. 80-ті роки, особливо 
кінець їх, були трохи чи не найглухішою 

Борис Грінченко добою в розвитку українського життя 
(1863—1910). в Росії в другій половині XIX століття,
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і чимало людей доходило до зневіри в можливість націо
нального відродження українського народу. В ті часи най
більше прислужилися національній українській справі в Росії 
талановиті письменники й громадські діячі О л е к с а  н д е р  
К о н и с ь к и й  та Б о р и с  Г р і н ч е н к о .  Серед дуже тяж
ких обставин політичного й цензурного гніту Кониський

Юліян Романчук Олександер Баовінський
(1842— 1932). (1847— 1927).

організував громадську й літературну роботу, а Грінченко 
видав багато книжок для народного читання. Обидва дуже 
багато писали в галицьких виданнях.

§ 113. Значно краще стояла справа напри- 
Народовці й ра- кінці 80-х років у Галичині. І народовці, що 
дикали в Гали- стояли на формально-національному ґрунті,
Угода 1890 року і радикали, що в свої домагання вкладали 

зміст широких політичних і соціяльно-еко- 
номічних реформ, зуміли доступитись до народної маси, 
зворушити її до політичного життя, організувати живіші її 
елементи до політичної боротьби. Москвофільство, яке ма
ючи матеріяльну допомогу з Росії, сильно було вкорінилось 
у Галичині, почало тратити ґрунт під собою. Наприкінці 
80-х років партія народовців за ініціятивою декого з укра
їнців з Росії (Антонович, Кониський) склала з польськими 
верховодними колами умову, яка, як сподівались, мала по
чати „нову еру“ життя в Галичині. Згідно з цією умовою 
поляки робили українцям певні поступки на полі культур
но-національному (заснування деяких українських катедр 
у львівському університеті, закладення українських гімназій 
та шкіл, допущення української мови до вжитку в урядових 
установах та в офіціяльних написах і т. ін.); в заміну за те 
українці зобов’язувались зірвати в сеймі і в парляменті 
союз із москвофілами, не вести опозиційної політики в сеймі
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і не настоювати на деяких домаганнях соціяльно-економіч- 
ного характеру. Ця умова, проголошена офіціяльно у львів
ському сеймі 1890 року українськими послами Р о м а н ч у- 
к о м  і Б а р в і н с ь к и м  (т. зв. „угода“), викликала різку 
критику з боку радикалів, що не могли миритися з поступ
ками в головних життєвих питаннях політичного й соціяль- 
ного характеру. Полеміка, яка виникла з цього приводу 
між представниками обох напрямків серед українського гро
мадянства Галичини і яка викликала великий інтерес 
і в Україні, сприяла значному проясненню національної 
й політичної свідомости серед широких кіл українського

Дім Наукового Товариства ім. Т. Шевченка у Львові 
(при вул. Чарнецького 24-26).

народу в Галичині. Радикальний рух почав з того часу дуже 
рости вгору і впливати на політичне життя українських 
народних мас.

Особливої уваги заслуговує розвиток літературного і вза
галі культурного життя Галичини впродовж 90-х років. 
Шляхом упертої боротьби у львівському сеймі українцям 
удалося добитись відкриття кількох нових середніх шкіл 
і катедр у львівському університеті. Товариство „Просвіта“ 
поширило по всьому краю свої філії й читальні, що скуп
чували коло себе десятки тисяч членів. Реформоване 
в 1892 році „Товариство імени Шевченка“ в наукове това
риство на зразок європейських Академій Наук дуже скоро 
зробилось головним огнищем культурно-наукового життя 
не тільки для Галичини, але й для всієї України. Особливо 
широкий розвиток прибрала наукова робота в „Науковому
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Товаристві імени Шевченка“ з того часу, як на чолі його 
став молодий професор М и х а й л о Г р у ш е в с ь к и й ,  що 
приїхав у 1894 році з Києва й зайняв катедру української 
історії у львівському університеті. Він згуртував біля това
риства цілий ряд визначних наукових сил, молодших і стар
ших ( Х в е д і р  В о в к ,  Ол.  К о л е с с а ,  К. С т у д и  н- 
с ь к и й, В. Г н а т ю к ,  С т . . Т о м а ш і в с ь к и й ,  І в а н  
Ф р а н к  о). Товариство почало випускати цілий ряд на
укових видань із різних галузей знання і справді створило 
українську науку та проклало їй шлях до наукового світу. 
З письменників визначились особливо: І в а н  Ф р а н к  о, 
великий і незвичайно різнобічний талант, однаково сильний

Ольга Кобилянська Василь Стефаник
(1865— 1942). (1871— 1936).

і в письменстві, і в науці; Н а т а л і я  К о б р и н с ь к а ,  О л ь 
г а  К о б и л я н с ь к а ,  О с и п  М а к  о в е й ,  В а с и л ь  С т е 
ф а н и к .  Органом літературного життя довгий час був жур
нал „Зоря“, в якому головну участь брали літературні сили 
Наддніпрянської України. З 1898 р. її перемінено в місяч
ник „Літературно-Науковий Вістник“. Упродовж 80-х і 90-х 
років на українську мову перекладено багато клясичних 
творів всесвітнього письменства. На чолі видавничого руху 
стала заснована в 1898 році „Українська Видавнича Спілка“, 
що за короткий час видала сотні книжок оригінальних і пе
рекладних творів.

Українське життя в маленькій Буковині, відрізаній 
з 1850 року від Галичини, прокинулось також на початку 
60-х років. Воно не прибрало тут широкого розмаху. Пра
вославна буковинська інтелігенція піддалася впливові ідей 
москвофільства, до того ж у краю взяв гору румунський 
елемент, що держав у своїх руках церкву, найвпливовіший 
чинник у громадському житті того часу. Проте Буковина
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дала вже за тих часів українському письменству таланови
того поета й повістяра О с и п а  Ф е д ь к о в и ч а ,  що ви
ступив на літературне поле з початку 60-х років. На його 
творчість мав сильний вплив Шевченко. Поруч Федьковича 
треба згадати ще поета С и д о р а  В о р о б к е в и ч а ,  співця 
буковинської гірської природи. Більше почала оживати 
з національного погляду Буковина вже у 80-ті роки. Осо
бливо великі заслуги на полі національного й політичного 
відродження Буковини поклав професор Черновецького уні-

Осип Федькович Сидір Воробкевич
(1834— 1887). (1838— 1903).

верситету (заснованого в 1871 році з німецькою викладовою 
мовою) С т е п а н  С м а л ь - С т о ц ь к и й .  його  заходами 
засновано катедру української мови, письменства й історії 
в університеті, засновано кілька українських середніх шкіл, 
розбуджено політичний рух серед селянства. Наприкінці 
90-х років національний український напрям узяв рішуче 
гору над москвофільством на Буковині. Народні маси ви
йшли з свого стану несвідомости й інертности; почали ви
даватись українські часописи, й громадське та культурне 
життя українців стало дуже успішно розвиватись.
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Фрагмент зі Здвигу „Січей“ і „Соколів“ у червні 1914 р.
у Львові.

ЧАСТИНА П’ЯТНАДЦЯТА

Успіхи українського національного відродження 
в кінці XIX і на початку XX ст.

Українське жит- § 114. Ідейна робота Драгоманова та його 
ТЯ В Х?Х *сткінці прихильників у Галичині та в Україні не 

проминула безслідно, і вже з половини 90-х 
років в Наддніпрянській Україні помічається знову ожив
лення національного життя, що прибирає нові форми як 
в політичних настроях і домаганнях українства, так і в самій 
літературі. Драгоманів у своїх писаннях гаряче виступав за 
тим, щоб українське громадянство не залишилось пасивне 
супроти урядового гніту, не замикалось у вузькій сфері 
т. зв. „неполітичної культури“, тобто виключно інтересів 
літературних або наукового дослідження історії й етно
графії, до чого звернулось чимало українських діячів під 
впливом реакції, він проповідував потребу політичної бо
ротьби за політичну й національну волю, вказував на не
обхідність іти за прикладом європейських політичних рухів 
і бути на рівні нових соціяльних ідей, ставлячи на першому 
пляні інтереси широких трудящих мас. Навіть для літера
тури вказував він нові завдання й теми. Його різка, тала
новита критика консерватизму, відсталости, байдужости 
й інертности української інтелігенції по обох боках кордону 
робила велике враження і дуже прочищувала громадську 
атмосферу. В значній мірі під впливом Драгоманова з по
ловини 90-х років починається певний зріст українського 
життя в Росії. Оживає література, добивається деякого 
полегшення від цензури; організується перша всеукраїнська 
спілка „Громад“, яка бере в свої руки провід над політичним
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і культурним українським життям, з ’являється цілий ряд 
нових талановитих письменників і громадських діячів (С а- 
м і й л е н к о ,  К о ц ю б и н с ь к и й ,  Л е с я  У к р а ї н к а ,  пі
зніше В и н н и ч е н к о  й О л е с ь ,  публіцист та історик 
письменства С е р г і й  Є ф р е м о в ) .  Перемагаючи всякі 
цензурні утиски, організується видавництво книжок для 
народу ( Б о р и с  Г р і н ч е н к о  в Чернігові, видавничі то 
вариства в Петербурзі, Києві та інш. містах). В 1897 році 
відбувається в Києві всеукраїнський з ’їзд продставників 
окремих громад і засновується „Загальна Українська без-

Михайло Коцюбинський Леся Українка
(1864— 1913). (1871— 1913).

партійна організація“, яка згодом перетворюється в „Укра- 
інську Радикально-Де-мократичну Партію“. Вона зосереджує 
в своїх руках керування українським національним рухом 
у Росії. Молодші кола українського громадянства органі
зують „Українську Революційну Партію“, що ставить своїм 
ідеалом політичну самостійність України. Ця партія друкує 
закордоном', у Галичині, свої видання і ширить їх в Україні, 
ведучи соціялістичну пропаганду серед селян і робітників. 
Відкриття влітку 1903 року пам’ятника батькової нової укра
їнської літератури Іванові Котляревському в Полтаві пере
мінилось у величаву українську маніфестацію й показало 
наочно всім зріст національного руху в Україні.

§ 115. Розгром Росії у війні з Японією 
Українське жит- в 1904 році викликав по всій російській дер- 
тя ^  жаві широкий визвольний рух, так як колись
ЛЮЦ11 років. 110 Кримській війні. Дуже розвинувся тоді 

й український рух. Вже кілька років перед 
тим під натиском громадської думки ослабли цензурні за 
борони й українські видавництва розвинули дуже значну 
діяльність, а в пресі і в земствах пішла агітація за допу
щення української мови до народних шкіл. Тепер почався 
широкий рух за повне скасування цензурного гніту. Вже

2 2 2



восени 1904 року Рада Міністрів у Петербурзі висловилась 
принципіяльно за обмеження цензурних утисків над укра
їнським словом. Академія Наук і університети київський та 
харківський, запитані офіційно, висловились за скасування 
спеціяльних заборон і обмежень української літератури. 
Синод зняв заборону з українського перекладу Святого 
Письма і сам заходився друкувати Євангелію українською 
мовою. Подекуди українська мова почала вживатись і в цер
ковній проповіді.

Революція 1905 року принесла нарешті фактичне скасу
вання закону 1876 року. Постала українська преса, почали 
засновуватись українські „Просвіти“ та інші товариства, 
розпочався широкий український рух серед громадянства 
і навіть по селах. Одначе українські національні організації 
були ще занадто слабі для того, щоб узяти ввесь револю
ційний рух у свої руки і надати йому національного харак
теру, московські соціялістичні й революційні партії мали 
більшу силу в Україні і вони грали першу ролю в революції 
1905— 1906 років на українській території. Проте український 
рух зробив великий поступ. Коли Українська Революційна 
Партія перетворилась у 1904 році в Українську Соціял-Де- 
мократичну Партію, яка обмежилася в своїх політичних 
домаганнях автономією України, прапор самостійної України 
переймає нова, т. зв. „Народна Українська Партія“, ідейним 
керівником якої стає М и к о л а  М і х н о в с ь к и й .  Весною 
1906 року скликано в Петербурзі перший російський пар- 
лямент — Державну Думу й українці вислали туди 40 своїх 
представників, що склали там українську парляментарну 
громаду під проводом І л л і  Ш р а г а ,  посла від Чернігів
щини. Українська справа почала виходити на широку арену 
політичного життя й українські політичні кола одверто 
поставили домагання автономії України. Державна Дума 
скоро була розпущена, але й друга Дума, що зібралась 
у 1907 році, також мала свою українську громаду, до якої 
належало понад 40 членів. В той же час велась дуже жвава 
культурно-національна робота в Україні. Засновано по 
всьому краю товариства „Просвіта“, організувався цілий ряд 
нових видавництв; поставлено домагання заснувати катедри 
українознавства в трьох університетах в Україні: київському, 
харківському й одеському. Це домагання підтримали не 
тільки студенти всіх вищих шкіл в Україні, але й широкі 
кола громадянства, робітництва й селянства. Стали поста
вати українські національні клюби, в Києві засновано Укра
їнське Наукове Товариство. До Києва перенесено видання 
„Літературно-Наукового Вістника“, важнішого українського 
журналу по обох боках кордону. До Києва ж переніс свою 
наукову й громадську діяльність професор Михайло Гру- 
шевський, вибраний тут за голову Українського Наукового
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Товариства. Головним органом громадської думки в Україні 
була газета „Рада“, що її заснував Євген Чикаленко (вихо
дила в Києві в 1906— 1914 роках), в якій провідну ролю 
відіграв С е р г і й  Є ф р е м о в .  Дуже енергійну діяльність 
на полі народної освіти розвинув у цей час у Києві Борис 
Грінченко. В Петербурзі в осередку української політичної 
й культурної праці стояли О л е к с а н д е р  Л о т о ц ь к и й  
і П е т р о  С т е б н и ц ь к и й .

§ 116. Після того, як літом 1907 року розі- 
Реакція в Росії гнано другу Державну Думу, в Росії збіль- 

та українське шилась політична реакція. Вона знищила 
життя. чимало здобутків революції 1905 року. Щодо 

України російський уряд ужив особливих заходів, щоб при
душити український національний рух. Уряд дуже підтри-

Будинок полтавського земства.
Зразок українського стилю в будівництві.

мували в цьому московські націоналістичні кола в Україні, 
до яких прилучились деякі українці-ренеґати. Більшу ча
стину „Просвіт“ та інших громадських українських органі
зацій позакривано. Українську пресу й літературу почали 
переслідувати всякими адміністраційними зачіпками й ка
рами.

На правому березі Дніпра заведено земство, але в ньому 
рішучу перевагу мав московський поміщицький елемент, 
і земства, які на Лівобережжі за останні роки подекуди 
прийняли виразний український характер (особливо на 
Полтавщині), на правому березі Дніпра зробились якраз 
опорою московського націоналізму. Внаслідок зміни ви
борчого закону до третьої Думи не пройшов майже ніхто 
з свідомих українців, і вона байдуже або вороже ставилась 
до українських домагань, наприклад, у справі народної 
школи. Третя Дума провела закон про відділення української 
Холмщини від Польщі, але при цьому зовсім не бралося до 
уваги українських національних інтересів. Холмщину трак
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товано як „русскій край“ і вжито особливих заходів з метою 
її помосковщення.

Одначе українське життя, знову стримане і здушене 
в своїм нормальнім розвитку, не завмерло цим разом, як 
бувало; позбавлене змоги виявлятись публично, воно пішло 
в глиб народних мас і там невпинно відбувався процес зросту 
національної свідомости, який назверх виявлявся в незви
чайному попиті на українську книжку, в поширенні коопе
ративного руху, що мав виразний національний характер, 
у тих домаганнях українізації народної школи, що раз-у-раз 
висловлювались то земствами, то різними громадськими 
й професійними організаціями. Там, де місцева адміністрація 
хоч трохи допускала можливість культурно-освітньої праці, 
український культурний рух пускав глибоке коріння серед

Д -р Єпген Олеснішький Д-р Кость Левицький
(1860— 1917). (1859— 1941).

народної маси (як, наприклад, на Катеринославщині, де мі
сцева „Просвіта“ заснувала цілий ряд філій по селах).

Збір грошей на пам’ятник Шевченкові в Києві, початий 
в 1911 році, послужив також проявом великого зросту на
ціональної свідомости в масах. Політичні українські партії 
й організації, які зформувалися з початком століття, не 
могли існувати явно. Більша частина українських діячів, що 
раніше належали до т. зв. „громад“, до Демократичної й Ра
дикально-Демократичної партії, об’єдналась тепер в один 
союз „Товариство Українських Поступовців“ на плятформі 
конституційно-парляментарного устрою Росії й української 
автономії. Цей союз керував усім громадсько-національним 
життям в Україні і на початку 1910-х років увійшов у поро
зуміння з московськими ліберально-опозиційними партіями 
та групами для спільної боротьби за політичну й національ
ну волю в Росії. В такому стані застала Україну війна 
1914 році.
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Зріст україн- § 117. Особливих успіхів досягла на полі 
ського життя національно-політичному в останнє десяти- 
в аличині. ліття перед світовою війною Галичина. Вже 

в 1906 році після завзятої боротьби, в якій дуже живу 
участь брали й галицькі українці, громадянству Австрії 
вдалося добитись закону про загальне виборче право 
до парляменту. На основі нових виборів українці з Га
личини й Буковини провели вже в 1907 році приблизно

Дім Т-ва „Дністер“ у Львові.

40 своїх послів до парляменту замість 8— 10, як бувало ра
ніше. Складаючи в парляменті одну групу, вони стали по
важною силою, яка могла впливати на парляментське життя 
і з якою мусіли вже рахуватись. Українські парляментські 
діячі, такі, як Є в г е н  О л е с н и ц ь к и й ,  К о с т ь  Л е- 
в и ц ь к и й ,  Є в г е н  П е т р у ш е в и ч ,  придбали значення 
і впливу в загально-державній політиці. На українсько-поль
ську боротьбу в Галичині почала звертати увагу європей
ська громадська думка, особливо в Німеччині. Та найго- 
стрішу боротьбу довелось витримати українцям у самій 
Галичині за реформу виборчого закону для сейму, який 
вирішав усі справи внутрішнього життя краю. Після довгих 
і впертих змагань прийшли до згоди вже на початку 1914 р.: 
українці згодились на те, щоб одержати 27% посольських 
мандатів у реформованім сеймі. Це зовсім не відповідало 
бажанням усього українського населення Галичини, але про
відники галицької політики пішли на цей компроміс, дивля
чись на нього, як на перший ступінь для дальшої боротьби. 
Далеко важнішими виявились здобутки в справі організації
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народних мас, на полі культурно-національному та еконо
мічному. Дуже велике поширення в краю знайшли не тільки 
освітні організації, як стара „Просвіта“, але й гімнастично- 
пожежні товариства „Сокіл“ і „Січ“, що громадили навколо 
себе десятки тисяч сільської молоді. Крім 6 державних укра
їнських гімназій, які виборено після довгої впертої боротьби 
з поляками, відкрито понад 10 приватних українських гімназій 
і кілька інших шкіл середнього типу. Домагання заснувати

Іван Боберс&кий, Д-р К. Трильовський
* 1870.' (1864— 1941).

самостійний український університет у Львові, поставлене 
ще в 1899 році студентами, стало одним із постулятів га
лицької політики й привело нарешті до того, що цісар 
Франц Иосиф І обіцяв відкрити такий університет у близь
кім майбутнім. Та найбільших успіхів досягло галицько- 
українське громадянство на полі економічної організації 
і самодопомоги. Банки, кредитові й кооперативні товари
ства, молочарські спілки вкрили цілою сіткою край; в руках 
українського громадянства почали наростати певні капі
тали, які давали змогу ширшої праці на полі чисто куль
турному.
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П охід „Українських Січових Стрільців".

ЧАСТИНА Ш ІСТНАДЦЯТА

Велика світова війна і відродження української 
державности.

Велика світова § 118. 1914 року успіхи українського руху
війна і розгром в Галичині, яка вже з 60 років XIX століття 

укряїнствз« т—і*3 почала відігравати ролю українського П є-
монту,* дуже тривожили російський уряд. Коли москво
фільство в Галичині стало рішуче падати і вона дедалі більше 
ставала захистом для  політичного руху в Наддніпрянській 
Україні, завоювання Галичини й знищення в ній „мазепинства“, 
як в останні роки почали називати москвини український рух, 
стало одним із завдань російської зовнішньої політики. Отже, 
коли в липні 1914 року вибухла світова війна між Австрією 
і Німеччиною, з одного боку, та Францією, Росією і Англією 
з другого, то маса російських військ була кинута в Галичину. 
Одночасно московські політики проголошували, що тепер 
має прийти кінець українству і в Австрії, і в Росії. За кілька 
місяців Галичина була завойована і в ній почалось немило
сердне нищення українського життя. Всі українські установи 
і школи розгромлено. Закрито всі українські періодичні ви
дання й заборонено продавати українські книжки. Українську 
мову вигнано зоївсім з публичного вжитку і всіх, хто визнавав 
себе за українця, оповіщено ворогом російської держави 
й війська. Почалося гоніння і на греко-католицьку церкву. 
Митрополита Андрея Шептицького арештовано й вивезено до 
Росії та замкнено у в’язниці. Потім почались арешти й за 

* В історії політичного відродження й о б ’єднання Італії велику ролю  
відіграло П'ємонтське Королівство, яке довгий час було одиноким шмат
ком італійської землі, де могло вільно розвиватись громадське й націо
нальне життя італійців, тоді як решта Італії перебувала в неволі у чу
жинців або у власних деспотичних володарів.
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слання до Сибіру сотень українських священиків-уніятів, які 
не хотіли зрікатись батьківської віри. Натомість до Галичини 
наслано московських священиків, 
які під керуванням холмського 
єпископа Єзлогія почали сило
міць навертати на православ’я #  .< 
українське населення. Тисячі 
й десятки тисяч свідомої україн
ської інтелігенції та селянства У( 
арештовано й вивезено на Сибір а *, 
у невимовно тяжких умовах тю- 
ремних етапів. Одночасно з вибу- ■ уІ- 
хом війни почались репресії / 4 & Щ іп Я Ь к -  
й проти українства в Росії, де Ж 
позакривано всі українські ча
сописи, 'абсолютно заборонено 
українське друковане слово 
і арештовано ряд українських ді
ячів, починаючи з професора М.
Грушевського, якого після кіль
кох місяців тюрми вислано В Ка- Митрополит Андрей Шептиць- 
зань. Російські урядові кола не кий, * 1865.
таїлися з тим, що тепер, м о е л я в ,
настав найзручніший момент, щоб зовсім знищити україн
ський національний рух. Так заявив російський міністер за
кордонних справ Сазонов.

Тоді як збоку російського уряду почався страшний роз
гром українського життя, і в самій Австрії за намовою та 
доносами поляків почалися страшні переслідування україн-

Боєва Управа „Українських Січових Стрільців“. Сидять зліва: В. Старосоль- 
ський, Т. Кормош, К. Трильовський, Сг. Томашівський, Дм. Катамай. 

Стоять зліва: Ів. Боберський, В. Темницький, Л. Цегельський.
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Президія Союзу Визволення України, зліва направо: А. Ж ук,
В. Дорошенко, О. Скоропис-йолтух'овський, М. Меленевський.

ців за їх ніби-то русофільство. Тисячі українських селян та 
інтелігентів гинули невинно на шибеницях і в казематах ав
стрійських тюрем. Десятки тисяч українців інтерновано в ав
стрійських концентраційних таборах, де вони масами гинули
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від неможливих умов існування и варварського поводження 
австро-польської влади. Одначе українці не дали себе заля
кати репресіями. Зараз же по тому, як вибухла війна, галицькі 
українці почали формувати окремі військові відділи з добро- 
вільців, т. зв. легіон „Січових Стрільців“, який хоробро бо
ровся у рядах австрійської армії. У Відні постала „Загальна 
Українська Р ада“, яка взяла в свої руки політичний провід 
галицьких та буковинських українців. Одночасно політичні 
емігранти із Східної України заснували „Союз визволення 
України“, що виставив гасло самостійної української дер
жави і був визнаний Німеччиною й Австро-Угорщиною за по
літичне представництво наддніпрянських українців. Союз ор
ганізував окремі табори для полонених українців з російської 
армії і зформував з них кілька дивізій українського війська. 
Він розвинув ш ироку пропаганду української справи в усіх 
держ авах, що воювали проти Росії, а також у нейтральних 
країнах, підготовляючи політичний грунт д о  відновлення 
української держави після розбиття Росії.

§ 119. Весною 1915 року австро-німецькі ар,- 
Відступ росій- м.ії проломили фронт російського війська
ських військ в Карпатах і примусили росіян очистити май- 

і велика оуїна. *  ̂ *
західно-україн- ж е всю Галичину за винятком невеликої сму-
ських земель. ги вдовж границі Поділля. Одночасно німці 

вигнали росіян з Холмщини, з Польщі, Ли
тви і значної частини Білоруси. Відступаючи, російське вій
сько нищило все .на своїй дор озі і насильно зганяло насе
лення, примушуючи його тікати вглиб Росії. Це повело до 
невимовних страждань і загину сотень тисяч української 
і білоруської людности, вигнано з рідного краю міліони лю
дей  і розкидано їх  по всій Росії, віддавши на голод та нуж
ду. Так само насильно або обіцянками великих благ видалено 
з  Галичини багато десятків тисяч наших людей, що також 
стали жертвою голоду, хвороб і всякої нужди. Страшний 
розгром  російської армії в 1915 році і відкриття різних зло
вживань в армії, починаючи з високих осіб —  таких, як, на
приклад, військовий мїністер, —  викликали в Росії, як то 
там звичайно бувало по військових невдачах, громадський 
рух і значно ослабили войовничо-шовіністичний настрій 
московського громадянства. Разом з тим ослабли і репресії 
проти українства. Система переслідування українського 
життя в Галичині і страшні злочинства та надужиття, які чи
нила там російська адміністрація, викликали навіть осуд 
у Думі. Коли влітку 1916 року російському війську вдалось 
знову завоювати частину Східної Галичини й Буковину, то 
вже не було тих страшних утисків, яких зазнало населення 
під час окупації 1914— 15 років. Не заборонювано подекуди 
навіть відкривати українські гімназії, хоч взагалі до укра
їнства ставились по-давньому дуж е підозріло й вороже.
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Нове віддання Льояльність українського населення в Гали- 
Австрією Гали- Чині ДО' австрійської держави, всі ті жертви
ЧИНИ В ПОЛЬСЬКІ • ’• •руки и нещастя, які перенесла українська людність

під час російської окупації, не спинили ав
стрійський уряд перед тим, щоб віддати повну перевагу 
в краю полякам: восени 1916 року оповіщено' імператорський 
рескрипт, яким обіцяно Галичині якнайширшу 'автономію, без 
поділу її на українську і польську частини, як того домага
лись українці. Це означало, що ввесь край віддається в роз
порядження поляків. Цим Австрія хотіла купити собі при
хильність поляків після того, як Німеччина заявила, що 
справу збудування польської держави з областей, відвойо
ваних 'від Росії, вона бере б свої руки.. Хоча старий імпера
тор скоро по тому помер, .але новий імператор Карл заявив, 
що додержить обіцянки Франца-Йосифа щодо автономії 
Галичини. Це відчули українці в Галичині, і в Наддніпрян
щині, як тяжкий, болючий удар надіям, що під Австрією 
складеться значна українська область (з прилученням до Га
личини відвойованих від Росії Холмщини й частини Волині), 
в якій національне українське життя розвиватиметься вільно.

§ 120. Та ця спра- 
Роволіоція в Ро- ва галицької автоно-
сії й відродж ен- м ії відступила на 

ня української „
дер ж авн осте ДРУГИЙ плян перед

тими змінами, які 
викликала в житті цілого україн
ського народу революція .в Росії, 
що вибухла весною 1917 року. Во
на, як тільки впали всі пута ста
рого режиму, привела до надзви
чайно скорого й широкого націо
нально - політичного відродження 
України, яке обхопило широкі вер
стви українського населення. Вже за 
місяць по вибуху революції відбув
ся в Києві Український Національ
ний Конгрес при участи около ти
сячі делегатів з усіх земель Укря- 

Проф. Михайло Грушев- їни. Конгрес передав політичну вла- 
ськнй- ду Центральній Раді, революційно

му українському парляментові, що 
складався з представників соціялістичних партій, які тоді 
мали за собою співчуття широких народних мас, і від різних 

національностей, що в меншості заселюють 
^ еІрР^Іьна Україну (москалі, поляки, жиди). На чолі 

Центральної Ради від самого її початку стояв 
проф. М и х а й л о  Г р у ш е в с ь к и й. З’їзди представників 
селян, робітників та військовиків, що служили в російській
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армії, які відбулись у Києві на початку літа, всі заявили, 
що підтримують Центральну Раду й визнають її за свій кра- 
євий уряд. Вже влітку російський Тимчасовий Уряд був 
примушений згодитись на автономний уряд для України 
в межах Київщини, Волині, Чернігівщини, Полтавщини й По
ділля, в формі т. зв. Генерального Секретаріяту, що на його 
чолі став В о л о д и м и р  В и н н и ч е н к о .

Одночасно з тим українці-вояки почали виділятися 
в окремі українські військові частини, і восени 1917 року Ге
неральний Секретаріят та Центральна Рада могли вже спи
ратись на значну .військову силу. Але безладдя й анархія, що 
почали вже зліта ширитись по цілій Росії під впливом аґіта-

Будинок, де засідала Українська Центральна Рада.

ції крайніх революційних партій, почали загрожувати й Укра
їні. Хоча соціял-революційна та соціял-демократична укра
їнські партії, які мали в своїх руках провід у Центральній 
Раді та в Генеральнім Секретаріяті, заповіли широкі реформи 
в соціялїстичному дусі, в тім числі й наділення селян помі
щицькими землями без викупу, але вони хотіли провести ці 
реформи законним шляхом і в залежності від ухвали Все
російських Установчих Зборів, що мали відбутися в кінці 
1917 року. Російська ж партія соціял-демократів-більшоївиків 
агітувала за негайне захоплення землі і взагалі за негайне 
проведення реформи у дусі комунізму. Ця партія мала своїх 
прихильників і в Україні, особливо серед росіян та жидів. 
Ця агітація помалу захоплювала й маси українського селян-
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ст,ва й підкопувала авторитет Центральної Ради. Коли в кінці 
жовтня владу в Петербурзі захопили більшовики, Центральна 
Рада проголосила 7 листопада 1917 року незалежну Укра
їнську Народну Республіку, одначе ще у федеративнім зв’яз
ку з Росією. Але ця Республіка не мала ні часу, ні змоги, 
якслід, зорганізуватись. Московські більшовики оповістили 
їй війну, бажаючи захопити .владу і в Україні, спершись на 
збільшовичені елементи серед українського населення. Р о з
кладене більшовицькою агітацією українське військо не 
могло дати їм належного відпору, не вважаючи на геройські 
зусилля окремих свідоміших частин. У половині січня 1918 
року о Києві вибухло повстання місцевих більшовиків. По-

Теперішній вигляд Софійського Собору, що на площі біля нього 
відбувалися важніші державні й військові урочистості.

чалася завзята боротьба на вулицях міста. Тим часом Цен
тральна Рада 19 січня проголосила повну самостійність Укра
їнської Народної Республіки. Але на поміч більшовикам 
у Києві йшла вже з півночі більшовицька армія. Вона зни
щила на станції Крути під Ніженом відділ українських до- 
бровільців, який складався переважно із студентської мо
лоді та який ставив чоло безмірно численнішому ворогові, 
і підступила до Києва. Після восьмиденної завзятої оборони 
під страшним вогнем з великих гармат, українське військо, 
жаліючи міста, виступило разом з урядом із Києва й відій
шло на Волинь.
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Берестейський § 121. Вже зразу по тому, як Центральна 
МИР- Рада проголосила восени 1917 року самостій

ну Українську Народну Республіку, Англія й Франція поспі
шили визнати її й прислали до Києва своїх представників. 
Держави Антанти * сподівалися, що Україна буде продов
жувати далі війну з Центральними державами й держатиме 
на своїх границях фронт. Але Україна не мала ніякої рації 
продовжувати цю війну, тим більше, що намагання вою
вати всупереч волі населення привело вже до упадку Тим
часовий Уряд в Росії й дало владу більшовикам. Отже тепер, 
перед загрозою, що більшовицька повінь заллє увесь край, 
Центральна Рада почала переговори з німцями, і саме .в той

Проголош ення III Універсалу 20. XI. 1917 р. в Києві на Софійській Площі.

час, як українське військо відступало з Києва до Житомира, 
українські делегати підписали 9 лютого 1918 року в Бересті 
Литовському мир з Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреч
чиною й Болгарією. На основі цього миру всі чотири дер
жави визнавали самостійність України в межах етнографіч
ного розселення українців у колишній Росії, зобов’язува
лися примусити совєтську Москву замиритися з нею, Австро- 
Угорщина ж, крім того, особливим таємним договором зо
бов’язалася провести поділ Галичини на українську й поль
ську частину, злучивши українську частину з Буковиною 
в один український коронний край з широкою автономією. 
Україна з свого боку, зобов’язалася постачити Німеччині 
й Австро-Угорщині до кінця літа 1918 року один міліон 
тонн хліба та інших харчових продуктів по твердих цінах.

* Антанта —  французьке E n ten te , це спілка, союз Англії, Франції, 
Італії й Америки, до  якої належала спочатку також і Росія до революції, 
і який провадив світову війну 1914— 1918 років з центральними держа
вами —  Німеччиною та Австро-Угорщиною.
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З мстою забезпечення спокою й порядку в краю Німеччина 
й Австро-Угорщина обіцяли дати Україні негайну військову
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3 Seiner SnTojeffät des Saife rß  oon 

Öperrekt), Ä ö n ig s  oon Böhm en u p o . und 
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Ратифікаційна грамота Берестейського мира 
з підписом цісаря Вільгельма И.

поміч, відпустивши насамперед зформовані „Союзом визво
лення України“ з полонених українських вояків три диівізії.

Негайно пкля підписання миру українські військові відділи 
розпочали наступ на Київ, а слідом за ними вирушили ні

мецькі та австрійські війська. За 
короткий час Київ був звільне
ний, а за два місяці ціла Укра
їна була очищена від більш о
вицьких військ аж по Кубань. 
Центральна Рада повернулась до  
Києва і її уряд —  Рада міні
стрів —  заходився відновляти 
зруйнований державний апарат 
і заспокоювати схвильовану ре
волюцією країну. Центральна 
Рада проголосила, що її вну
трішня політика залишається не
змінна, цебто, що приватна влаг 
сність на землю буде таки скасо
вана, що будуть преведені й ін
ші реформи в соціялістичному 
дусі та мають бути скликані на 
початку травня 1918 року Укра
їнські Установчі Збори. Одначе 

діячі Центральної Ради, серед яких провід тримали 'соціялі- 
сти-революціонери, не взяли до  уваги, що в настроях ш иро

Одна з перших карт поділеної 
Росії.
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ких мас населення відбулася певна реакція. Осмілені прихо
дом німецького та австрійського війська земельні власники,

Державний герб Української 
Н арод. Республіки, прийнятий 
Центральною Радою  22,111. 1918.

Великий державний герб Укр. 
Народ. Республіки, прийнятий 
Центральною Радою 22.111.1918.

заможніші селяни і взагалі власницькі елементи почали до
магатись від Центральної Ради залишення права приватної 
власности на землю. Але Центральна Рада не згоджувалася 
ні на які поступки. Тим часом між українським урядом та

Перші банкноти Української Народної Республіки.

німецькою військовою владою в Києві почалися непорозу
міння на грунті виконання господарських зобов’язань, прий
нятих у Бересті.
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Гетьман Павло § 122. Тоді Всеукраїнський Союз земельних 
Скоропадський, власників, піддержаний німецькими .військо
вими чинниками, провів 29 квітня 1918 року державний пе
реворот. Центральна Рада змушена була розійтися, а з ’їзд 
делегатів Союзу, в числі приблизно 7000 людей, проголосив 
гетьманом України генерала української (давніше російської) 
служби П а в л а  С к о р о п а д с ь к о г о .  Українська Народна 
Республіка перетворилася .в Українську Державу. Гетьман 
проголосив своєю грамотою новий державний лад, беручи 
на себе тимчасово, до скликання українського сойму, всю 
повноту законодатної й виконавчої .влади. Земельні закони 
Центральної Ради скасовано, й основою господарського ладу

проголошено приватну власність на 
землю. На чолі Ради Міністрів став 
старий земський діяч Ф е д і р  Л и- 
з о  г уб .  Уряд гетьмана, спираю
чись на земельних власників, на 
заможніших селян та козаків і вза
галі на помірковані й консерватив
ні кола громадянства, в значній 
мірі зросійщені, був дуже помір
кований та обережний у своїй со- 
ціяльній політиці, йдучи не раз 
у розріз із настроями широких мас 
населення. Він устиг відновити 
в державі зовнішній порядок, по
рушений більшовицькою окупа
цією й революційним безладдям,

г „ „ наладнав наново міську й земськуІетьман П. Скоропадський  ̂ „* 1873 самоуправу, встановив державний
бюджет і добру українську валюту, 

відновив комунікацію й зробив багато для розвитку укра
їнської національної культури, продовжуючи в цьому полі
тику попереднього українського уряду. Тоді ж відкрито два 
державні українські університети (у Києві і в Кам’янці По
дільському), Українську Академію Наук, 50 нових україн
ських гімназій, Національну Бібліотеку, Національну Га- 
лерію Мистецтв, Національний Архів, Державний Україн
ський Драматичний Театр і цілий ряд інших установ 
культурного характеру.

У своїй закордонній політиці гетьманський 
Зовнішня полі- уряд старався приєднати до Української Дер- 

™Кадержави.ЬКО* жа,ви всі окраїнні землі, які з етнографічного, 
історичного й економічного погляду були зв’я

зані з Україною, а саме: Крим, Басарабію, Холмщину й Ку
бань. Із совєтською Москвою провадились у Києві ціле літо 
переговори про мир, але досягнуто лише тимчасового поро
зуміння, на основі якого установлено консулярні .взаємини,
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вільний виїзд громадян обох держав на свою батьківщину, 
відновлено залізниче сполучення між Україною й Росією. 
Українські дипломатичні представники й консули були ще за 
Центральної Ради призначені майже до всіх невтральних 
країв Европи. Натомість у Києві з’явилися дипломатичні 
представники Німеччини, Австро-Угорщини, Болгарії’, Туреч
чини, Фінляндії й цілого ряду невтральних держав, які, ви
знаючи Україну фактично, спішили зав’язати з нею госпо
дарчі відносини, відкладаючи формальне визнання до того 
часу, коли з’ясується, на чиїй стороні буде перемога у сві
товій війні. Гетьманський уряд виробив плян організації ре
гулярної української армії, що мала складатись на мирній

Тризуб по проекту Нарбута.

стопі з 300.000 вояків. Були вже зформовані кадри майбут
ніх корпусів, але німецьке військове командування довго не 
давало згоди на проведення набору, й українські військові 
сили залишилися в дуже скромному числі 65.000 людей. На 
початку вересня 1918 р. гетьман Скоропадський відбув по
дорож до Німеччини, де склав візиту цісареві Вільгельмові II. 
Внаслідок цієї подорожі німецький уряд погодився пере
дати Україні обсаджену німцями чорноморську фльоту й не 
робити перешкод у формуванні української регулярної 
армії.

Українські соціялістичні й демократичні кола від самого 
проголошення гетьманства стояли до нього в опозиції, впро
довж літа вони об’єдналися в „Український Національний 
Союз“. Ідучи назустріч бажанням цього Союзу, гетьман на 
початку осени впровадив до Ради Міністрів кілька членів, 
запропонованих Союзом. Але це не примирило з ним край
ніх елементів Союзу, які почали підготовляти повстання, 
вступивши в потаємні зносини з більшовиками. Коли геть
ман, позбавлений після перевороту в Австрії й Німеччині під
держки збоку Центральних держав і думаючи рятувати
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українську державність супроти переможної Антанти, прого
лосив 14 листопада 1918 р., на її домагання, федерацію Укра
їни з майбутньою не-більшовицьк'ою Росією, то Національ
ний Союз розпочав проти нього збройне повстання. Після 
місячної боротьби Київ скапітулював, а гетьман зрікся 
івлади й виїхав закордон. Знову проголошено Українську На
родну Республіку. На її чолі стала, як верховна влада, Д и
ректорія з п’яти осіб під проводом 'В. Винниченка.

§ 123. Але не встигла ще Директорія закрі- 
директорія. питись у краю, як совєтська Москва, викори

стовуючи новий зріст революційних настроїв в Україні, по
вела проти неї наступ. Думаючи запобігти більшовицькій

Головний отаман Диктатор ЗОУНР
Симон Петлюра в р. 1919. Д"Р Євген Петрушевич

(1879— 1926). (1863— 1940).

пропаганді, Директорія взяла дуже лівий курс, виразом 
якого був скликаний нею в січні 1919 р. у Києві „Трудовий 
Конгрес“, революційний передпарлямент, що складався тіль
ки з представників соціялістичних партій. Але Конгрес устиг 
лише проголосити 22 січня 1919 р. з ’єднання Української 
Народної Республіки з Галичиною. 4 лютого Директорія вже 
мусіла залишити Київ. Почалася розпучлива боротьба укра
їнців з більшовиками під проводом члена Директорії С и* 
м о н а  П е т л ю р и .  Український уряд мусів переїхати під 
натиском більшовиків до Кам’янця Подільського.

§ 124. По розпаді Австро^Угорської монар-
Західно-Україн- хії в жо,втні 1918 року владу в східній Тали- 
ська Республіка■ чині взяла в свої руки Українська Національна 
Рада на чолі з Є в г е н о м П е т р у ш е в и ч е м ,  що був голо
вою української фракції у віденському парляменті. 1 листо
пада 1918 року відділи українських добровільців обсадили
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столицю краю Львів. Але численні місцеві поляки підняли по
встання, й після тритижневих завзятих боїв на вулицях Львова 
українці мусіли з нього .вийти. іПоляки дістали поміч з Кра
кова й Варшави, а українці, зформува.вши тим часом регу
лярну армію, приступили д о  облоги Львова й до  боротьби 
на цілому пограниччі з Польщею, стримуючи натиск поляків, 

які діставали поміч .від держав Антанти. Схід- 
їнська^вШна3* но-українська армія Петлюри, яку тіснили зі 

сходу більшовики, не могла дати значнішої 
допом оги  своїм західно-українським братам. У квітні 1919 
ро«у Антанта прислала на поміч полякам свіжо зорганізовану

Мапка з часів боїв за Львів. Чорна лінія — 
це український фронт після 1-ої офензиви.

у Франції й оснащену найновішою зброєю  армію генерала 
Галлера, що складалася з 6 дивізій польського війська. Ви
снажена й голодна галицько-українська армія, не маючи на
боїв і муніції, мусіла відступити на південний схід. Ще один 
раз, сміливим натиском вона відкинула поляків аж під Львів, 
але абсолютний брак набоїв змусив її остаточно відступити 
на сполучення з армією Петлюри. Вирішено спочатку звіль
нити спільними силами Київ, а тоді йти' на визволення 

Львова. Влітку 1919 року сполучені східно- 
Перший прхід і західно-українська армії пробили собі шлях 

на НІВ' на схід і 31 серпня зайняли Київ. Але в той 
же час д о  Києва підійшла з лівого берега антибільшо
вицька російська армія генерала Денікіна. Після короткого 
бою  українці відступили, щ об не нищити своєї столиці. 
Опинившись у „трикутнику смерти“ між більшовиками, бі
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ло-ро'СІЯ'нами й поляками, українська армія скоро розтаяла 
в постійних боях на ївсі фронти, а ще більше від жахливої 
епідемії тифу та інших хвороб. Рештки галицько-української 
армії перейшли з одчаю на бік більшовиків, а східно-україн
ська армія частиною провадила під проводом генерала

Плян „Чортківської офензиви" УГА.

М и х а й л а  О м е л я н о в и ч а - П а в л е н к а  партизанську 
боротьбу з більшовиками, частинно була інтернована 
в польських таборах, де опинились і деякі частини галиць
ко-української армії.

§ 125. Галичину окупували поляки, й Антанта після д е 
яких вагань признала її Польщі. Буковину, де українці по р о з

паді Австрії проголосили свою владу, захо- 
Польсько-укра- Пили румуни, а Закарпаття прилучили чехи 

•нськи^пох д на до св0€  ̂ новопосталої Чехо-Словацької Рес
публіки. Петлюра склав з Польщею конвен

цію про спільну боротьбу з Москвою, яка загрожувала й по
лякам, реорганізував українську армію, звільнену з польських 
таборів, і весною 1920 року відбувся похід українців із по
ляками на Київ. На деякий час спільники захопили україн
ську столицю, але більшовики, розбивши поляків на півночі,
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витіснили їх і з України та й пішли просто на Варшаву. Укра
їнські дивізії дуж е прислужилися полякам обороною ,їх пра
вого крила, але коли в кінці 1920 року Польща -замирилася 
з совєтською Росією , то покинула своїх українських союз
ників напризволяще. Невелика армія Петлюри мусіла під на-

Похід з ’єднаних українських армій на Київ.
Чорна л\н\я окреслює фронт зайнятий до дня 31. VII. 1919.

тиском більшовицьких військ перейти польський кордон, 
а польська влада розброїла її та інтернувала. Українська ди

пломатія даремне силкувалася добути від Ди
подія україн- танти поміч проти більшовиків: Антанта

СЬКОІ території. •• х,мстилася на українцях за Берестеиськии мир 
і санкціонувала поділ української території між чотири дер
жави: совєтську Росію, Польщу, Румунію й Чехо-Словаччину.

§ 126. Совєтська влада, окупувавши в кінці
иою Советського 1920 ,року Україну, проголосила Українську 

Союзу. Радянську * Соціялістичну Республіку в фе
деративній спілці з іншими республіками Со- 

вєтського Союзу. Вона залишила українську мову як уря
дову, піддержувала спочатку українські культурні установи,

* Радянська (по-російському — совєтська) цебто-така, де влада на
лежить радам представників робітничих і селянських організацій. Такий 
устрій заведено в Росії з кінцем 1917 року.
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такі як Українська Академія Наук, утворила навіть окремий 
український уряд. Але проводжена нею примусова колекти

візація сільського господарства 
та спільне володіння землею бу
ли зовсім чужі й незвичні для 
українського селянина, вдачею 
індивідуаліста, який від віків 
звик до приватного володіння 
й порядкування землею. Совєт- 
ські реформи зустріли збоку 
українського селянства розпач
ливий спротив, і цілих три роки 
1920— 1922 Україна кривавилася 
в селянських повстаннях, які со- 
вєтська влада зломила лише 
з великим напруженням сил, вжи
ваючи жорстоких репресій. На
сильна колективізація (т. зв. 
колгоспи — колективні госпо
дарства), примусове виселення 
заможніших селян иа Сибір, 
страшні неврожаї, які викликали 
нечуваний голод, що коштував 
життя міліонів людей, все це 
привело ще недавно найбагатшу 
країну в Европі до великого 

зубожіння, до нечуваного зниження життєвого рівня і взагалі 
до великого занепаду. Т. зв. український курс совєтської 
політики в Україні тривав недовго.
Вже з початком 1930 року насту
пило суїворе переслідування укра
їнської інтелігенції за її „націона- т чҐ  5 ^ 4  
лізм“ .і сепаратистичні прямування.
Почалося нищення українських 'х щ Я г  р л   ̂
культурних установ і взагалі про- м і*
явів національних настроїв у пись- 
менстві та мистецтві. Українців-ко-

відних становищ в державному 
й суспільному житті, знищено Укра-

Церкву, важніші посади в адміні
страції, шкільництві та інших галу
зях життя обсаджено росіянами ^ Я
й жидами. Титул „Українська Со- Ген О мелянович-Павленко, 
вєтська Соціялістичяа Республіка" старший, (* 1878).

Ген. Мирон Тарнавський 
(1869— 1938).
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залишився тільки порожньою назвою, за якою не було ні
якого українського змісту.

§ 127. Польща на зайнятих українських зем- 
Польський ре- лях: у Галичині, Холмщині, західній Волині 

жим на окупова- д  на (Поліссі повела відразу екстермінаційну
НИХ УКОВІНСЬКИХземлях політику щодо українського населення, але

в перших роках вістря цієї політики звер
нула головно проти галичан, щоб зломити їх пасивний опір. 
Галицькі українці збойкотували перші вибори до польського 
сейму, а коли при дальших виборах їх представники увій
шли до сейму, то держались там принципової опозиційної 
тактики. Поляки позакривали більшість українських серед
ніх шкіл, скасували всі українські катедри у львівському уні
верситеті, приблизно 2/3 народних українських шкіл обер
нули в утраквістичні, цебто 
польсько-українські, а то й 
чисто-польські; відсунули у- 
країнців від усякої держав
ної й громадської служби, 
нарешті обмежили їх право 
набувати землю й розпоря
джатись нею. В той же час 
на розпарцельоіваних великих 
маєтках садовили польських 
осадників. Української мови 
не допускали до публичного 
вжитку, а шовіністична поль
ська молодь при мовчазній 
згоді польського уряду раз-у- 
раз справляла погроми укра
їнських культурних та еко
номічних установ. У 1930 ро
ці польска адміністрація 
під претекстом „пацифікації“, 
тобто заспокоєння україн
ського селянства організувала маоовии погром і мордування 
українського населення в різних кутках краю за допомогою 
військових і поліційних відділів. Доведена до відчаю гнітом 
і переслідуваннями, українська молодь, зорганізована в та
ємні революційні гуртки, відповідала на брутальні насиль

ства польської влади актами терору супроти 
Польський^терор представників польської влади. Але на ці акти 

у аличині. ^  п о л ь с ь к ,а  в л а д а  і польське суспільство від
повідали новими насильствами над безборонною українською 
людністю. Всі спроби якогось порозуміння й т. зв. норма
лізації польсько-українських відносин, на які погодились 
були українці в особі Українського Національного Об’єд-

Одна з численних зруйнованих чи
талень: подерта театр, занавіса, 
пробитий колом портрет Шевченка.
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нання (т. зв. УНДО), не довели з вини польської сторони ні 
до чого. Відносини 'В Галичині перед івибухом другої сві
тової війни досягли крайнього напруження.

На Волині українці здобули всі посольські мандати до 
сейму й до сенату, де їхні посли додержувались гостро-опо
зиційної тактики. Так само й на Холмщині та на Поліссі. Але 

поляки поволі загострювали систему обме- 
П о ^ ь ^ ге р о р  жень українського населення в його громад- 

й Холмщині ських правах і почали пляномірно й система
тично нищити його економічний добробут. 

Всі українські народні школи і більшість середніх позакри
вали. Були закриті всі „Просвіти“. Українцям заборонили 
купувати землю; великі маєтки розпарцельовувались за до
помогою держави між польських осадників; українців вики-

Одна з численних зруйнованих кооперативних крамниць 
під час „пацифікації“.

дали з усіх посад, з фабрик, з приватних підприємств; тюрми 
були набиті українською молоддю, переслідованою за „укра
їнський націоналізм“. Ці переслідування так само, як і в Га
личині, викликали акти терору збоку таємних українських 
організацій; польська влада відповідала на це масовим те
рором у формі т. зв. пацифікацій. Нарешті з 1937 року 
почалося систематичне переслідування православної церкви, 
до якої належали українці на Волині, Холмщині й Поліссі. Ці 
переслідування прийняли зовсім варварський характер руй
нування православних святинь; упродовж літа 1938 року 
в одній тільки Холмщині зруйновано 140 православних хра
мів. На Волині й на Холмщині узброєні польські відділи 
ґвалтом змушували православне українське населення пере
ходити на римо-католицтво й записуватись поляками. Хто
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на це не погоджувався, тих мордували й нищили їхнє майно. 
Відроджена Польща напередодні свого упадку повторювала 
над українським населенням ті самі методи утиску й насиль
ства, якими заплямувала себе стара польська Річ Посполита 
17 і 18 століть і які в значній мірі спричинилися тоді до 
її упадку.

§ 128. Політику безоглядної екстермінації провадила та
кож і Румунія на зайнятих українських областях Буковини 
й Басарабії. Не визнаючи зовсім українців за окрему народ

ність і уважаючи їх за ніби зукраїнщених ру- 
Українці під мунів, румунська влада закрила всі українські 
Окупацією1? школи від катедру черновецькому університеті 

до народної школи на селі; всі прояви україн
ського публичного життя обкроїла до останньої міри; україн
ське представництво в парляменті звела до одної-двох осіб.

Тільки в Чехословаччині жилося українцям легше, хоч 
і там конституційні гарантії розходилися з практикою життя.

Не зважаючи на забезпечене міжнародним до-
Українці в Чехо- ГО!вором забезпечення автономії для іКарпат- словаччині. •• , ,  . . .  ...ської України, цієї автономії не введено аж
до самого упадку Чехословацької Республіки. Карпатська 
Україна обернулася в чеську колонію, куди чеський уряд на
силав масово своїх урядовців, переводилася чехізація шкіль-

Цсрква в м. Крилів по зруйнуванні.

ництіва й умисне піддержувалося москвофільство з метою 
ослабити український національний напрям, який поволі опа
новував місцеве населення, темне й забите під віковим ма
дярським режимом. Дуже мало зроблено для того, щоб за
безпечити українське населення від періодичного голодування 
під час неврожаїв та інших стихійних нещасть. Одначе за 20 
років перебування під чеською владою Карпатська Україна 
зробила великий поступ у культурному відношенні: край 
укрився мережею народних шкіл, постали українські гімназії, 
українська преса, письменство й деякий науковий рух. Коли
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Незалежна Кар- восени 1938 року розпалася Чехословацька 
патська Україна, республіка, маленька Карпатська Україна про
голосила себе незалежною республікою, а на її чолі став, як 
президент, священик А в г у с т и н  В о  л о ш и  н. За кілька мі
сяців наладилося самостійне державне життя, упорядкувалися 
господарські й культурно-освітні справи. Але незалежна Кар- 
патоукраїнська держава не змогла втриматись проти натиску 
мадяр, маючи сусідами ворожу Польщу й неприхильну Сло
ваччину та Румунію. Мадяри, не вважаючи на розпачливий 
•спротив українських відділів, окупували весною 1939 року

Зруйнована церква в с. Каленчиці, лов. Холм.

Карпатську Україну й розгромили всі її національні здобутки, 
придбані за 20 років приналежности до Чехословацької Рес
публіки й за короткий час самостійности.

§ 129. Тяжкі матері ял ьні умови, в яких жило українське 
•населення, особливо в колишній Австро-Угорщині, викликали 

численну українську еміграцію — з Австро- 
Українські коло- у го,рщи:ни до Америки, з Росії до її азійських 

н ' 7 в  Азії"1' володінь. Еміграція з Галичини, Буковини 
й Карпатської України розпочалася в кінці 

XIX століття. Українці переселялися до Сполучених Штатів 
Північної Америки, до Канади, Бразилії, Аргентини й Параг
ваю. Загальне число українсько-американської еміграції до- 
сягло перед початком другої світової війни кругло І 1/., міліо- 
на людей. В Сполучених Державах українці зайняті пере
важно в фабричному промислі, в інших державах у хлібо
робстві. На новій батьківщині українці не забувають своєї 
народности; вони позасновували скрізь свої політичні, еко
номічні й культурно-освітні організації, мають свої школи, 
пресу, видавництва й піддержують живий зв’язок із старим 
краєм, підпомагаючи його політичні й культурні справи.
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Д уж е велику ролю в ділі збереження своєї національности 
відіграє українська церква, як греко-католицька, так і пра
вославна.

Українці в Росії переселялись на Сибір, до Амурської 
Области —  на т. зв. Зелений Клин, а навіть до Манджурії. 
Загалом, нині живе в Азії 2,300.000 українців. Національно- 
державне відродження України в 1917— 18 роках знайшло 
свій відгук і серед українських колоністів в Азії, особливо 
на Зеленім Клині. Значним осередком культурно-національ
ного життя українців ста.в Харбін, головне місто Манджурії. 
Там постали українські товариства, школи, театр, виходили 
українські часописи.

§ 130. Ряд національних катастроф, що падали на всі ча
стини української землі, викликав також численну політичну 
еміграцію українців, яка зосередилась більшими колоніями 

в Чехії, Польщі й Румунії (із Східної Укра-
Українська полі- 1НИ) Австрії, Німеччині, Франції, Югославії, 
тична еміграція. г „Не вважаючи на звичайні для кожної політич
ної еміграції явища партійної боротьби й ідеологічних супе
речок, українська еміграція виконала велику роботу ® осві- 
домленні європейського світу з українською справою. Оду- 
шевлена одн ією  думкою  —  повернення рідному краєві волі 
й незалежности, вона ввесь час ширила ідею самостійної 
української держави, в якій мають бути об’єднані всі ча
стини української землі, й цим піддержувала дух своїх зем
ляків, які залишились дома під чужою владою. Українська 
політична еміграція провадила на вигнанні також і куль
турну працю, витворюючи духові цінності, які мають зна
чення взагалі для розвитку української культури. Осередком 
цієї праці була довш ий час Прага, де за допомогою чеського 
уряду постав 1921 р. Український Вільний Університет, пі
зніш е Високий Педагогічний Інститут, Господарська Акаде
мія й цілий ряд інших наукових установ. В Берліні постав 
1926 р. Український Науковий Інститут, за прикладом якого 
постав 1930 р. Український Науковий Інститут у Варшаві.

На початку вересня 1939 року вибухла польсько-німецька 
війна. Могутня німецька зброя впродовж кількох тижнів 

зруйнувала Польщу, яка одержала заслужену 
в об™чч^Цновс: каРУ за всі кривди над чужими народами, які 
світової війни, проти своєї волі опинилися були під її вла

дою , а в першій мірі —  над українцями. За
хідну Волинь і Галичину забрала совєтська Росія. Холмщина 
й північно-західна частина Галичини (Лемківщина) опини
лися в межах Генерал-Губернаторства й під управою німець
кої влади відпочивають від польського гнету, діставши вільні 
умови для свого національного життя. Українці з вірою 
й надією дивляться в майбутнє, сподіваючись, що велика 
війна, яка має встановити нові, справедливіші відносини між
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народами, принесе справедливість і їм. Нещастя, які впали 
на український народ, освідомили його політично й націо
нально, навчили цінити свою власну незалежну державу 
й об’єднали в помислах про цю державу всіх українців на їх 
рідних землях © далеких американських та азійських коло
ніях та на еміграції. Всім їм, наче провідна зірка, просвічує 
ідеал вільної й незалежної України. Вони вірять, що раніше 
чи пізніше їх багатий і чудовий край стане нарешті батьків
щиною для свого народу, який зм ож е розгорнути в усю ши
рочінь духові й фізичні сили, що ними наділила його щедро 
природа.

*) На жаль,Німці не оправдали тих сподівань. Прим. В-ва.
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